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Förord 

Preface 

Berättelsen om Sveriges industri för år 1969 publiceras i två delar. Den nu före
liggande del II omfattar uppgifter om produktionen av olika varor med fördelning 
dels enligt Brysselnomenklaturen (tabell 1) dels enligt SITC-Revised (tabell 2). Del 
1 innehåller branschfördelade uppgifter samt vissa regionala uppdelningar. Statisti
kens omfattning och principerna för dess sammanställning överensstämmer i allt vä
sentligt med motsvarande för tidigare år. 
Vid klassificering av varor och tjänster i tabell 1 har hänsyn i regel kunnat ta

gas till sådana, ändringar i Tulltaxa med statistisk varuförteckning som trätt i 
kraft senast under år 1969. I publikationen ingår en särskild nyckel av vilken fram
går de företagna nummerändringarna. 
Redovisningen i tabell 1 har utökats och omfattar nu data för två år. 
I tabell 2 har förutom produktionsdata även införts data avseende införsel och ut

försel. Uppgifterna redovisas med fördelning enligt SITC-Revised. 
Den maskinella bearbetningen av produktionsuppgifterna har till största delen ut

förts med utnyttjande av EDB. Datamaskinen har sålunda använts dels för att framräk-
na kvoter avsedda att underlätta granskningen, dels för att framställa såväl gransk
nings- som slutlistor. 
Avdelningsdirektör 0. Rönöberg har svarat för utarbetandet av publikationen. 

Stockholm i augusti 1971 

INGVAR OHLSSON 

Bo Bergström 
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Summary 

Manufacturing 1969 is published in two parts. The present part (part II) includes 
production data by commodity. Part I deals with data by industry (number of establish
ments, value of output and value added, cost data, employment data, capacity of power 
equipment, capital and capital formation etc) including quantity and cost of indivi
dually important raw materials consumed during the period. The scope and concepts of 
industrial statistics in 1969 is essentially the same as previous year. 
Production data of 1968 and 1969 by commodity are presented in detail in Table 1 of 

this part (Part II). Products are classified by the Brussels Nomenclature with nume
rous subdivisions. The number of individual items totals nearly 5 000. This classifi
cation was introduced in 1959 in Swedish industrial statistics as well as in external 
trade statistics and other economic statistics. Up to the sixth digit level the classi
fication has been approved by all the Nordic countries. 
Table 1 includes every type of product manufactured or extracted by establishments 

classified to ISIC Major Division 2 (Mining and Quarrying), 3 (Manufacturing) and 4 
(Electricity, Gas and Water). Usually excluded are products from establishments with 
an annuel average of less than 5 persons engaged and classified to Major Division 3, 
Manufacturing, Services and other items which cannot be classified according to the 
Brussels Nomenclature are reported separately in an Annex to the table. 

Important intermediate products are reported by (1) total production including quan
tities for further processing within the same plant (denoted by "t" in the table) and 
(2) quantity and value of production for shipment without further processing (denoted 
by "a"). These notations lacking, the whole reported production of the specific commo
dity is intended for shipment. 
Quantities are reported net of packaging. Value are calculated at ex-establishment 

prices at the time of production, excluding discounts or rebates and excluding indirect 
taxes. In principle charges for transportation performed by others is not included. 
Transfers to other establishments within the same enterprise are usually reported at 
book values. 

In table 2 the data of table 1 have been distributed according to the SITC-Revised 
(Standard International Trade Classification). The editing principles are indentical 
in both tables. Further breakdowns of the SITC have been introduced only in a few 
cases, usually to prevent double counting. Table 2 is essentially an aggregation of 
table 1. 
Table 2 includes corresponding data on imports and exports. It may be noted that im

ports are valued at c.i.f. and exports at f.o.b. Accordingly the computations of appa
rent domestic consumption, reported in a separate column of the table, should be con
sidered approximate. It as also worth noting that in spite of the indentical classifi
cation systems discrepancies might occur owing to practical classification difficulties 
and owing to time lags etc. 
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I Översikt över industristatistikens 
innehåll och uppläggning 

I. 1 Utformning av Industri 1969 
Berättelsen Industri 1969 redovisas i två delar. Anledningen 

till detta är dels att vissa uppgifter kan publiceras tidigare 
än andra dels att göra publikationen mer lätthanterlig än ti
digare. I samband med denna uppdelning har även berättelsens 
sidformat ändrats. 
Del I omfattar samtliga tabeller med branschfördelade och 

regionalt fördelade data, råvarutabell, tabeller rörande el-, 
gas- och vattenverk samt tabeller avseende produktionsvolym
index och investeringar. Detta motsvarar tabellerna 1 samt A -
16 i Industri 1968. 
I del II redovisas tabeller rörande produktionen av varor 

och tjänster med fördelning efter dels Brysselnomenklaturen 
dels SITC-Revised, vilket motsvarar tabellerna 2 och 3 i In
dustri 1968. 
I textavsnittet till del II lämnas enbart en redogörelse för 

produktionsuppgifterna, deras omfattning samt vissa kommenta
rer. För upplysningar rörande industristatistikens omfattning 
och begränsning i stort, definitioner, infordringsförfärande 
och liknande allmänna frågor hänvisas till textavsnittet i del 
I. I detta redogöres även för den näringsgrensklassificering 
som tillämpas vid redovisning av data efter bransch. 

I. 2 Disposition av Industri 1969, del II 
Föreliggande publikation är uppdelad på en text- och en ta

bellavdelning. I texten återfinnes dels en allmän redogörelse 
för produktionsuppgifternas uppbyggnad och omfattning, dels 
kommentarer till tabellerna i tabellavdelningen. Dessutom in
går i textavdelningen specialsammanställningar bl.a. rörande 
produktionen inom skilda län av vissa varor (kvarnprodukter, 
sågade och hyvlade trävaror, massa och papper, garner och 
vävnader). 
Tabellavdelningen omfattar två tabeller, båda avseende i 

princip kvantitet och saluvärde av tillverkade varor för av-
salu. I tabell 1, som täcker åren 1968 och 1969, har uppgif
terna fördelats enligt Tulltaxa med statistisk varufÖrteck-
ning (Brysselnomenklaturens systematik) och i tabell 2 enligt 
Standard International Trade Classification (SITC-Revised). I 
den senare tabellen, som endast avser år 1969, har även med-
tagits data rörande införsel och utförsel av varor till lan
det. Jämförbarheten mellan dessa data kommenteras i textav
snittet avdelning II. 3. 
För att underlätta användningen av tabellerna har i tabell

avdelningen införts en översikt över de avdelningar och kapi
tel enligt Brysselnomenklaturen och de huvudavdelningar och 
avdelningar enligt SITC-Revised enligt vilka redovisningen 
lämnats i tabell 1 resp. tabell 2. 

I. 3 Klassificering av varor 
Den nya systematik för varuklassificeringen som infördes i 

1959 års industristatistik har oförändrad bibehållits i före
liggande berättelse. 
En redogörelse för denna systematik lämnades i berättelsen 

för 1959. Den är grundad på den för all svensk näringsstatis
tik gemensamma varuförteckning som finns intagen i Tulltaxa 
med statistisk varuförteckning. Denna varuförteckning är en 

utbyggnad av den internationella Brysselnomenklaturen. Den in
ternationella nomenklaturen betecknas med en fyrsiffrig kod. 
Gemensamt för de nordiska länderna har en utbyggnad ägt rum 
till sexsiffrig nivå, som i den svenska varuförteckningen yt
terligare utökats till sjusiffrig nivå. För industristatistis
ka behov har i vissa fall ytterligare uppdelningar skett, mar
kerade med en åttonde siffra. 
Varuförteckningen är utformad så att den också kan översät

tas till den inom FN utarbetade internationella statistiska 
varunomenklaturen SITC-Revised. 
Den i Tulltaxan intagna varuförteckningen genomgick under år 

1969 en viss revidering. Denna berörde i första hand de sta
tistiska nummer som avser massa och papper, textilvaror samt 
vissa produkter av järn och stål. De ändringar som detta med
förde har i huvudsak införts i föreliggande berättelse. En 
nyckel mellan de statistiska numren i Industri 1968 och In
dustri 1969 ingår i tabellavdelningen. 
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II Industrins produktion av varor 
och tjänster 

II. I Indelningar och begrepp 
Tillämpningen av gällande varunomenklatur 

I avsnitt I. 3 har redogjorts för nu gällande varusystemati-
ken. Produktionen åren 1968 och 1969 av olika slag av varor 
och tjänster redovisas i tabell 1 med fördelning på omkring 
5 000 statistiska nummer enligt den fullständiga varuförteck-

ningen på grundval av Brysselnomenklaturen. Vissa varor och 
tjänster som inte helt kunnat fördelas enligt nomenklaturen 
anges i appendix till tabellen. I tabell 2 redovisas produk
tion, införsel och utförsel med gruppering enligt SITC-Revi-
sed. 

I tabell 1 har inga aggregeringar gjorts. Denna tabell är 
väsentligen avsedd att ge upplysningar om produktionen av vis
sa bestämda varor och de aggregat som kan erhållas har bedömts 
vara av foga intresse. Om man söker uppgifter om grupper av 
varor är det lämpligt att i stället begagna den SITC-gruppera-
de tabellen 2. SITC-Revised utgör även på den mest detaljerade 
nivän en aggregering av Tulltaxenomenklaturens urval till 
drygt 1 000 varuslag. Någon ytterligare summering i tabell 2 
har icke utförts då en sådan sammanslagning i många fall inte 
kan ske utan direkt dubbelräkning av samma vara på skilda pro
duktionsnivåer. Med hänsyn till homogenitetskravet har det i 
enstaka fall varit nödvändigt att uppdela den lägsta enheten 
(item) i SITC. 
Varunomenklaturen är i huvudsak uppbyggd med sikte på han

delsstatistiken med med viss hänsyn tagen till användbarheten 
för andra ändamål. I nomenklaturen finns helt naturligt ett 
stort antal varor, som inte kan produceras inom de verksamhe
ter som industristatistiken omfattar. För att belysa uppbygg
naden av nomenklaturen har de delar av denna som hänför sig 
till dylika varor dock medtagits i tabell 1, ehuru som regel i 
starkt sammandrag. 
FÖr produktionsstatistiska ändamål har vissa uppdelningar 

utöver den gemensamma varuförteckningens nivå varit nödvändi
ga. Dessa uppdelningar har gällt varor som av olika skäl i 
ganska ringa utsträckning förekommer i utrikeshandeln och av 
vilka finnes en betydande inhemsk produktion. I enstaka fall 
har uppdelningarna föranletts av behovet att täcka ur produk
tionssynpunkt betydelsefulla produktionsnivåer. Ä andra sidan 
har vissa uppdelningar i den gemensamma varuförteckningen slo
pats i den industristatistiska redovisningen. Först och främst 
gäller detta sådana uppdelningar som tillkommit av rena tull
taxeskäl, vidare vissa uppdelningar som gäller egenskaper som 
varan erhåller först vid leveransen, och som följaktligen icke 
alltid kunnat genomföras i en statistik som bygger på uppmät
ning i produktionsledet. Några uppdelningar har vidare slopats 
emedan de kunnat förväntas föranleda särskilda svårigheter för 
uppgiftslämnarna av andra skäl. Dylika uppdelningar kan det 
dock komma att bli aktuellt att införa längre fram. Helt na
turligt lämnas inga uppgifter om begagnade varor. 

Uppgifterna om produkternas saluvärden 
Uppgifterna om de framställda produkternas saluvärden lämnas 

av tillverkarna. Värdena beräknas sålunda inte på grundval av 
särskilt insamlat prismaterial. 
Såsom saluvärde anges i princip försäljningsvärdet av salu

färdiga produkter med rabatter frånräknade men med emballe-
rings- och andra försäljningskostnader samt kostnad för trans
porter med egna transportmedel inräknade. Acciser, omsätt
ningsskatt eller liknande avgifter medräknas icke i värdet. 
Priset kan sålunda variera beroende bl a på hur stor del av 

försäljningsarbetet som åvilar det producerande arbetsstället, 
dvs hur långt integration föreligger i riktning mot försälj
ningsledet. Om försäljning sker genom särskilt försäljningsbo
lag inom de egna företagsenheterna anges i regel saluvärdet 
vid försäljning till försäljningsbolaget. 

Uppgifterna om produkternas kvantitet 
Saluvärden finns angivna för alla för avsalu tillverkade va

ror medtagna i tabellerna 1 och 2. För flertalet varor finns 
också uppgift om kvantitet. Några varor ar dock - inom respek
tive varunummers ram - av så heterogen karaktär, att ingen 
lämplig kvantitetsgrund med tillräckligt upplysningsvärde kun
nat fastställas. I andra fall saknas från flertalet uppgifts-
lämnare uppgifter om kvantitet (exempelvis beträffande tryck
saker, borstbinderiarbeten, möbler). 
De i tabellerna angivna kvantiteterna är för några varuslag 

till en del beräknade. Om nämligen rapporter om kvantitet fö
religger för den Övervägande delen av produktionen inom ett 
statistiskt nummer har kvantitet beräknats för den återstående 
delen med ledning av medelpriset per kvantitetsenhet enligt de 
fullständiga rapporterna. Förfaringssättet tillämpas som regel 
om kvantitetsuppgifter finns för 80 % eller mer av produktio
nen. 
Anges kvantiteten i vikt, avses härmed i princip varans net

tovikt, dvs exklusive vikten av emballage. 
Nar det gäller mera omfattande maskinell utrustning eller 

liknande, som levererats uppmonterad hos beställaren har ti
digare monteringskostnaden oftast inräknats i varans värde. 
Från ar 1962 har värdet av monteringsarbetena angivits sepa
rat. Sammanlagda storleken därav framgår av appendix till ta
bellerna. 

Totalproduktion och avsaluproduktion 
Beroende på graden av integration kan halvfabrikat som till

verkas vid ett arbetsställe antingen levereras för vidare för
ädling vid annat arbetsställe eller vidare bearbetas till mera 
förädlade produkter vid samma arbetsställe. Uppgifter om den 
för avsalu avsedda produktionen är sålunda inte bara beroende 
av produktionens storlek utan också på integrationsgraden. Ef
tersom denna ofta undergår förändringar har för varje halvfab
rikat hela produktionen särredovisats oberoende av om varan 
skall vidare bearbetas eller om den skall försäljas. I tabel
lerna betecknas hela årstillverkningen med t och den del därav 
som är avsedd för avsalu utan vidare bearbetning vid det upp-
giftslämnade arbetsstället med a. För enstaka varor (sågade 
och hyvlade trävaror, gasverksprodukter) redovisas leveranser 
under året (oavsett vilket år varorna framställts) i stället 
för den för avsalu avsedda andelen av årets produktion. 
Av skilda skäl kan hela årstillverkningen inte alltid anges. 

Sålunda gäller totalredovisningen icke varor med karaktär av 
delar. För de mekaniska verkstädernas produktion föreligger 
därför ingen dylik redovisning, bortsett från gjutgods och 
förbränningsmotorer. 
Vid kemisk produktion kan en vara under tillverkningens 

gång föreligga i form av flera kemiska föreningar. Dessa redo
visas i regel endast om respektive föreningar normalt kan för
säljas. 
Särskilda problem föreligger vid redovisningen av varor med 

lång tillverkningstid, såsom vissa slag av maskiner för in
dustriellt bruk, vissa transportmedel m tru En kvantitativ re
dovisning av dylika varor kan oftast ske i samband med leve
ransen. Statistiken skall i princip lämna mått på produktionen 
och leveransvärdet är för här avsedda varor mindre lämpligt. 
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När det gäller fartyg redovisas såväl leveranser som under å-
ret utfört arbete (se avsnitt II. 2). I fråga om övriga varor 
av detta slag kan det i enstaka fall hända att leveranser kom
mit att redovisas i stället för under året utförd produktion. 

Bearbetning av inlämnade råvaror 
(1egoarbete, lönearbete) 
Större delen av industrins produktion utgöres av bearbetning 

av råvaror i tillverkarens ägo och värdet av råvaran ingår i 
den färdiga varans saluvärde. Emellertid förekommer, speciellt 
inom vissa områden, att varor inlämnas för bearbetning. Till
verkaren känner då ofta inte råvarans värde och kan följaktli
gen endast uppge värdet av sin egen bearbetning av råvaran 
jämte värdet av eventuellt tillsläppta material. Det är främst 
detta förhållande att beställaren tillhandahåller råvaran som 
här konstituerar lönearbete, icke det förhållandet att arbetet 
sker på särskild beställning. Reparationsarbeten är i så måtto 
lönearbeten att reparatören i regel icke har äganderätten till 
de föremål som skall repareras, även om han tillhandahåller 
den mängd råmaterial som erfordras. 

Råvaror kan inlämnas för bearbetning dels från industriföre
tag, dels från företag eller personer inom andra sektorer. I 
förstnämnda fallet redovisas den färdiga varan till industri
statistiken av beställaren, och den produktion som rapporteras 
av det lönearbetande företaget bör följaktligen inte adderas 
till beställarens produktionsuppgift beträffande samma varu
slag. Om tillverkningen sker åt andra än industriföretag läm
nas till industristatistiken ingen annan uppgift än det löne
arbetande företagets och produkterna bör därför adderas till 
industrins övriga produktion av ifrågavarande varuslag. Till 
övervägande del sker dock lönearbete för industriföretags räk
ning. 
De lönearbetande företagen har oftast inte lika stora möj

ligheter som övriga uppgiftslämnare att strikt klassificera 
produkterna på skilda varuslag. I möjligaste mån har dock 
klassificering skett enligt den fullständiga varunomenklatu-
ren. Beträffande reparationsarbeten har uppdelning gjorts ef
ter de kapitel i nomenklaturen till vilka de skilda föremålen 
är hänförliga. 
Lönearbete som ägt rum åt andra än industriföretag, och som 

kunnat uppdelas enligt varunomenklaturen redovisas i tabell 1 
tillsammans med egen produktion under angivande av att bear
betningen gällt inlämnad råvara. När det gäller delar till ma
skiner m m ingår dock i regel lönebeloppet utan särskild spe
cifikation. Om bearbetningen utförts åt industriföretag eller 
om fullständig uppdelning enligt varunomenklaturen inte kunnat 
erhållas lämnas redovisning i appendix till tabell 1. Där re
dovisas också samtliga slag av reparationer. De ovan angivna 
distinktionerna har dock icke kunnat genomföras för hela in
dustrin. Beträffande järnverk och sömnadsföretag, två områden 
inom vilka lönearbete är relativt vanligt, har dock sådan upp
delning genomgående gjorts. 

Produktionssiffrornas fullständighet 
Som princip gäller beträffande produktionstabellen liksom 

för industristatistiken i övrigt i regel att endast uppgifter 
för arbetsställen med fem sysselsatta och däröver ingår. På 
grund av skiftande produktionsstruktur innebär denna gräns
dragning för ett stort antal varor att hela landets produktion 
medräknas i statistiken. Inom andra grenar förekommer en inte 
obetydlig produktion vid de ur statistiken uteslutna arbets
ställena. Ett visst begrepp om omfattningen av denna produk
tion kan erhållas branschvis genom företagsräkningarna. När 
det gäller enskilda varor finns emellertid endast i undantags
fall dylika uppgifter. Vissa upplysningar om den ungefärliga 
omfattningen av den produktion som icke redovisas i förelig
gande publikation kommer att lämnas i samband med kommentaren 
till de skilda varugrupperna. 

Produktionssiffrornas precision 
Vissa av de förhållanden som i de närmast föregående avsnit

ten berörts innebär brister i precisionen. Hit kan t ex räknas 
osäkerheten för varje varuslag om det bortfall som föreligger 
genom att arbetsställen med mindre än fem sysselsatta icke är 
medtagna i statistiken. 

Emellertid finns andra skäl för osäkerhet i uppgifterna. I 
detta sammanhang skall här kort beröras tre slag av sådana 
brister nämligen mätfel, felklassificeringar av varor samt 
slutligen bortfall på grund av att uppgiftspliktig tillverkare 
icke inkommit med rapport. Mätfel kan förekomma både när det 
gäller uppgivna kvantiteter och uppgivna saluvärden. Grövre 
mätfel torde i regel observeras vid granskningen av det inkom
na materialet genom jämförande kontroll mellan produktionsupp
gifter och förbrukningsuppgifter samt genom jämförelse med 
likartade företag och med motsvarande uppgifter för tidigare 
år. I många fall kan dock mätfelen vara av den arten att de 
endast med stor svårighet kan upptäckas. Det kan vidare nämnas 
att angivandet av ett riktigt saluvärde på produktionen är en 
mycket komplicerad uppgift för uppgiftslämnarna och sålunda 
torde det inte vara helt ovanligt att olika typer av uppskatt
ningar används just på grund av svårigheten att riktigt ange 
främst saluvärdet. Speciellt gäller detta om varor som går 
från ett arbetsställe till ett annat inom samma företag. Några 
uppgifter om storleken av härigenom uppkommande fel för skilda 
varuslag kan emellertid inte lämnas. 

Det kan också nämnas, att fel av denna typ tenderar att bli 
av liten relativ betydelse om antalet mätningar är stort, och 
riskerna för över- och underskattningar är ungefär desamma, 
dvs i detta fall om antalet uppgiftslämnare är stort. Flerta
let varuslag har emellertid endast ett fåtal tillverkare. 
Felaktiga klassificeringar kan förekomma på grund av att den 

nya nomenklaturen icke genomgående användes som grund för fö
retagens interna statistik. Dessutom föreligger ännu icke 
fullständiga anvisningar för de nordiska och svenska uppdel
ningarna. 
Speciellt stora svårigheter förefinnes om uppdelningen av 

varorna sker efter två olika indelningsprinciper samtidigt. 
Ett exempel härpå är vävnader som uppdelas dels efter använd
ning dels efter fiberslag. På grund av den allmänna förekoms
ten av biandvävnader är sistnämnda uppdelning för flera före
tag mycket besvärlig vilket ökar osäkerheten i siffrorna. 
Vad slutligen den inledningsvis berörda tredje typen av fel 

beträffar, så är bortfall på grund av att begärda rapporter 
icke insänts helt betydelselöst. Tidigare har däremot risk för 
ett visst bortfall förelegat på grund av att arbetsställen 
saknats i det register, som legat till grund för infordringen 
av blanketterna. I och med att industristatistiken nu anknu
tits till det centrala företagsregistret på statistiska cent
ralbyrån torde denna risk till stor del ha eliminerats. 

II. 2 Kommentar till skilda varugrupper 
Inom detta avsnitt lämnas korta redogörelser för de problem 

som förelegat vid tillämpningen av den gemensamma varunomen
klaturen inom skilda varugrupper samt för hur dessa problem 
f n lösts. I anslutning till kommentaren redovisas också vissa 
specialfördelningar för produktionsstatistiska behov samt re
gionala fördelningar av produktionen av vissa varor. Kommenta
rerna är knutna till Brysselnomenklaturens avdelningar. 
Kommentaren är sålunda icke avsedd att utgöra en beskrivning 

av den gemensamma varunomenklaturen. Härvidlag hänvisas till 
de utförliga anvisningar, som återfinnes i Tullverkets Varu-
handböcker dels Tulltaxa med statistisk varuförteckning dels 
Kommentar till Brysselnomenklaturen. 
Vissa generella regler för klassificeringen enligt Bryssel

nomenklaturen skall dock här nämnas. 
Är i en varurubrik ett visst ämne angivet, avses därmed äm

net såväl i rent tillstånd som i blandning eller förening med 
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andra ämnen. Koppar omfattar sålunda om inte annat angives ä-
ven kopparlegeringar såsom mässing och brons. I fall av dylika 
blandningar eller föreningar klassificeras varan efter den be
ståndsdel som ger varan dess huvudsakliga karaktär, dvs i re
gel den vara som efter vikt räknat är dominerande. Vissa un
dantag från denna regel kommer nedan att beröras. Om en viss 
vara motsvarar beskrivningen for flera statistiska nummer 
skall den hänföras till ett statistiskt nummer med mera be
stämd varubeskrivning före ett nummer av mera allmän karaktär. 
Dörrhandtag till bilar exempelvis föres till position 83.02 
"Beslag och liknande tillbehör etc", ej till 87.06 "Delar till 
bilar m m". 

Första avdelningen. Levande djur och animaliska produkter 
(Kap 01-05) 
De i tabellerna lämnade uppgifterna rörande produktionen av 

kött och fläsk (pos 02.01) innefattar slakt vid så gott som 
samtliga kontrollslakterier. De gällande principerna för in
dustrins avgränsning medför att slakt vid offentliga slakthus 
däremot icke är medräknad. I de i tabellen angivna kvantite
terna ingår heller icke slakt mot lön. Det härför erhållna lö
nebeloppet anges i appendix till tabellerna. Enligt anvisning
arna till Brysselnomenklaturen skall även styckade varor upp
tas i position 02.01. Med hänsyn till att detaljerad uppdel
ning icke kunnat erhållas har denna produktion angivits i 
nyssnämnda appendix, varigenom också riskerna för dubbelräk
ning elimineras. 

Inom statens jordbruksnämnd har på grundval av särskild sta
tistik beräkningar gjorts Över den totala produktionen av kött 
och fläsk inklusive de kvantiteter som erhållits genom hem
slakt. Produktionen de senaste åren enligt dessa beräkningar 
redovisas nedan. De angivna procenttalen vid 1969 års siffror 
anger de i industristatistiken redovisade företagens andel av 
hela produktionen detta är. Uppgifterna avser i samtliga fall 
vikt med ben.1 

Position 02.06 innefattar kött som beretts genom saltning, 
torkning eller rökning. I dessa siffror ingår även bacon. De 
kvantiteter kött och fläsk som på detta sätt beretts ingår ä-
ven i totalsiffrorna i position 02.01. Detta slags beredning 
har även utförts mot lön, vilken redovisas i appendix. 
Den i tabell 1 redovisade fisken (kap 03) avser endast varor 

som beretts vid särskilda beredningsanstalter med för medta
gande i industristatistiken föreskriven storlek. Saltning till 
havs eller beredning i övrigt i direkt anslutning till fiske 
ingår sålunda icke. Löneberedning av fisk redovisas i appen
dix. 

I tabell 1 har uppgifter om fabriksfilead fisk (03.01.451/ 
599) icke kunnat uppdelas på skilda fiskslag enligt den gemen
samma nomenklaturen. Under nämnda nummer upptagen produktion 

avser endast filéad fisk för avsalu i färskt tillstånd, och 
inkluderar icke fisk för djupfrysning vid samma arbetsställe. 
Filéad fryst fisk har uppdelats på torsk och annan fisk. 
For de olika typerna av mjölk och grädde i position 04.01 

har uppdelning gjorts på skilda slag av leveranser. I samband 
härmed bör påpekas att leveranser till annat mejeri icke en
dast avser leveranser mellan mejeriföreningar (företag) utan i 
enlighet med de principer som gäller för industristatistiken 
ingår alla leveranser mellan olika mejerianläggningar. I leve
ranser till annan mottagare än mejeri ingår även produkter som 
levererats till tillverkare av torrmjölk. De uppgivna kvanti
teterna avser leveransvikten. 
I industristatistiken ingår samtliga mejerier oavsett stor

lek. För några företag har det dock icke varit möjligt att 
fördela själva produktionen på enskilda mejerier. Detta har i 
vissa fall berört mejerier, som varit belägna inom olika län. 

Andra avdelningen. Vegetabiliska produkter (Kap 06-14) 
Denna avdelning omfattar till större delen helt obearbetade 

vegetabiliska produkter, vilka icke är aktuella för redovis
ning i industristatistiken. Hit hör emellertid också ett an
tal varor som undergått bearbetning vid arbetställen hänför
liga till industri. Sådan bearbetning är exempelvis målning, 
krossning eller annan mekanisk sönderdelning. Hit hor också 
vegetabiliska produkter som rostats eller som gjorts hållbara 
genom torkning eller frysning. Varor som behandlats genom kok
ning eller annan uppvärmning redovisas i regel inom fjärde av
delningen. 
Av djupfrysta produkter ingår i denna avdelning frysta köks-

växter (07.02) och frysta frukter, utan tillsats av socker. 
Frysta frukter med tillsats av socker ingår i fjärde avdel
ningen, kap 20. Uppgifterna gäller fabriksfrysta produkter som 
är avsedda att distribueras i djupfryst skick. Lagerfrysning 
ingår sålunda icke. I regel är varorna redan vid nedfrysningen 
förpackade i konsumentförpackningar. För vissa produkter är 
det möjligt verkställa nedfrysningen i bulk, och att omför-
packa produkterna till konsumentförpackningar i anslutning 
till leveranserna. I regel är i dessa fall varan medtagen i 
produktionsuppgifterna först i samband med förpackningen i det 
emballage i vilket varorna skall distribueras. Detsamma gäller 
om produktion avsedd för utförsel. 

I full anslutning till ISIC ingår i den svenska industrista
tistiken röstning av kaffe samt målning av kryddor o d. Pro
duktionen redovisas i kap 09. Verksamheten är ibland kombine
rad med grosshandel med livsmedel. Enbart förpackning ingår 
icke i statistiken. Några fristående företag utfor röstning 
och målning mot lön åt andra. 
I anslutning till redovisningen i kap 11 av produkter av 

kvarnindustri bör erinras om att endast handelskvarnar sedan 

Kvantitet i ton 
1967 1968 1969 

Därav 
redov i 
tab 2. X 

Kött av häst 
Kött av kalv 
Kött av andra nötkreatur 
Kött av tamsvin (fläsk) 
Kött av får och getter 

1FÖr närmare uppgifter se Jordbruksekonomiska meddelanden. 
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TABELL D MJÖL- OCH GRYNKVARNARNAS PRODUKTION LÄNSVIS ÅR 1969, TON 

Län Vetemjöl 

(11.01.100) 

Vetegryn 

(11.02.100) 

Mjöl av spann
mål utom vete 
(11.01.200-909) 

Gryn av spann
mål utom vete 
(11.02.200-809) 

Gröpe 

(11.02.4001) 

Kli och foder
mjöl 
(23.02.100-900) 

Stockholm 
Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs o Bohus 
Älvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 

Hela riket 

1946 ingår i industristatistiken. De s k tull- eller lönkvar
narna har undantagslöst för liten personal för att kunna ingå 
i industristatistiken. Bortfallet av produktion torde dock 
främst gälla fodermjöl. 

I tabellen redovisat s k eftermjöl är i huvudsak avsett för 
foderändamål liksom gröpat.gryn (11.02.400 1). Övrigt foder
mjöl, utgörande avfallsprodukt vid målningen ingår i fjärde 
avdelningen, kap 23. 

I uppgifterna om produktionen av malt ingår såväl produktion 
vid särskilda maltfabriker som produktion för eget behov vid 
bryggerier. Den senare produktionen motsvaras av skillnaden 
mellan den totala årstillverkningen (markerad med t) och för 
avsalu redovisad produktion (markerad med a). 

Tredje avdelningen. Animaliska och vegetabiliska fetter och 
oljor samt spaltningsprodukter därav; beredda ätbara fetter; 
växer av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung (Kap 15) 
Häri ingår animaliska och vegetabiliska fetter i flytande 

eller fast form samt vissa derivat och beredningar därav. 
Inom kapitlet återfinnes fetter i skilda stadier av föräd

ling, och ett och samma fettvaruparti kan därför återkomma un
der flera positioner allteftersom det passerar olika föräd
lingsstadier. Den omfattning i vilken förädlingen äger rum in
om samma anläggning framgår av förhållandet mellan hela års-
tillverkningen (t) och produktion för avsalu (a). Det kan näm
nas att utvinningen av rå rapsolja sker vid fristående före
tag, varför hela produktionen anges som avsedd för avsalu, in
beräknat även den del som senare raffineras inom landet. 
Större delen av fetterna utgör råvaror vid tillverkningen av 

margarin, som också ingår i detta kapitel (15.13). 
Beträffande de angivna saluvärdena bör erinras om att pris

sättning på fettvaror till stor del regleras genom den s k 
fettvaruregleringen som syftar till att skydda smörtillverk
ningen mot konkurrens från margarin och andra liknande beredda 
fetter. 

Fjärde avdelningen. Produkter av livsmedelsindustri; drycker, 
alkohol och ättika; tobak (Kap 16-24) 
Dessa kapitel innefattar huvuddelen av livsmedelsindustrins 

produktion. Med hänsyn till att ett flertal av hithörande pro
dukter endast till mindre del är avsedda för export har för 
ett betydande antal varugrupper erfordrats utbyggnader utöver 
den för utrikeshandelsstatistiken avsedda varuförteckningen. 
På enstaka punkter har en sammandragning av utrikeshandelns 
varuuppdelning å andra sidan gjorts. 

Charkuterivaror såsom korv, medvurst, leverpastej, sylta re
dovisas under positionerna 16.01 och 16.02. Rökt kött och rökt 
skinka o d rökt helt kött eller fläsk ingår dock icke här utan 
under position 02.06. 
Andra beredda kött- och fläskprodukter dvs i huvudsak fär-

diglagad mat av kött och fläsk utgör position 16.02. Dylika 
produkter i hermetiskt slutna kärl, dvs köttkonserver ingår i 
stat nr 16.02.100-506. Utrikeshandelsstatistikens uppdelning 
på kött av skilda slag av djur har icke ansetts kunna genomfö
ras. 
När det gäller färdiglagad mat av annat slag än köttkonserv 

har det i produktionsstatistiken ansetts vara ett behov att 
särskilt redovisa fryst (djupfryst) färdiglagad mat. Denna 
specifikation finns icke i utrikeshandelsstatistiken, men det 
är antagligt att en betydande del av de till 16.02.801-805 
klassificerade varorna utgöres av denna produkt. Det bör näm
nas att frysta köttprodukter som färdigberetts för tillagning 
men ej kokats eller stekts icke är hänförliga hit utan till 
position 02.01. 

I uppgifterna om icke fryst färdiglagad mat ingår sådana 
produkter som avsetts att säljas i butik eller levereras till 
storhushåll och dylikt. Däremot ingår ej produktion vid res
tauranger eller liknande även om den är avsedd för hämtning. 
Det bör observeras att de i position 16.02 redovisade pro

dukterna skall innehålla kött. Fryst färdiglagad mat av fisk 
ingår i position 16.04 (t ex fryst fiskgratin) och av köksväx
ter (t ex bruna bönor etc) ingår i position 20.02. 
Socker och sockerkonfektyrer redovisas i kap 17. I utrikes

handelns nomenklatur fördelas bet- och rörsocker på sådant 
socker som är avsett för raffineringsindustrin (råsocker) och 
andra slag av socker (raffinerat socker). Sedan ett antal år 
tillverkas raffinerat socker även direkt utan råsocker som 
halvfabrikat. För att kunna följa dessa bägge tillverknings
processer är i tabell 1 det raffinerade sockret uppdelat på 
dels direkttillverkat och dels ur råsocker framställt socker. 
En betydande vidare uppdelning av utrikeshandelns varunomen-

klatur har gjorts beträffande sockerkonfektyrer (17.04) samt 
choklad och chokladvaror (18.06). Denna uppdelning har skett i 
samråd med Svenska Choklad- och Konfektyrfabrikantföreningen. 
Den år 1960 ändrade varunomenklaturen beträffande bakverk 

(position 19.08) erbjuder för ett stort antal bagerier avse
värda svårigheter. Siffrorna är därför i motsvarande grad be
häftad med fel och en rest ej specificerade bakverk har måst 
insättas. 
Kap 22 omfattar alla slag av drycker utom saft. Inom detta 
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kapitel redovisas även distribuerat vattenledningsvatten. I 
si stnämnda uppgifter ingår leveranserna från flertalet större 
kommunala vattenverk, som levererat mer än 1 milj, m vatten 
under året. I uppgifterna om maltdrycker ingår samtliga till
verkare oavsett storlek. Saluvärdena är angivna exklusive 
maltdrycksskatt. 
Flertalet av de till denna avdelning hörande varorna fram

ställes i ganska ringa utsträckning vid små företag. Men a 
andra sidan är för enstaka varugrupper småföretagsamheten myc
ket markerad. Främst gäller detta vissa slag av bakverk, hän
förliga till 19.08, Ett visst dylikt bortfall föreligger också 
för korv o d. 

Femte avdelningen. Mineraliska produkter (Kap 25~27) 
Kap 25 innefattar brutna bergarter och mineral, i form av 

ämnen till byggnadssten eller krossade, malda eller brända 
(inkl kalk och cement). Det bor erinras om att huggen eller 
sågad byggnadssten icke ingår här utan i kap 68. 
1 produktionsstatistiken har vissa kompletteringar gjorts av 

den for utrikeshandeln gällande nomenklaturen, vilka dels av
ser att enligt en mera fullständig systematik specificera 
brytningens fördelning på skilda bergarter dels att genom spe
cifikation av stenens användning klargöra sambandet mellan 
brytning av obearbetad sten samt vidare bearbetade produkter. 
En ännu fullständigare uppdelning i dessa hänseenden lämnas i 
berättelsen om bergshantering, i vilken även återfinnes upp
gifter om brytningen i olika delar av Sverige. 
Uppgifterna omfattar all brytning i landet, även den som ä-

ger rum vid mindre stenbrott. I kvantiteterna brutna råblock 
ingår även sådan sten som är avsedd att ytterligare bearbetas 
till byggnads- eller monumentsten genom huggning eller sågning 
vid samma arbetsställe. Däremot ingår i dessa kvantiteter icke 
sten som är avsedd att krossas till makadam e d. 
I tabellen redovisad krossad sten, makadam o d avser endast 

produktion vid stenbrott o d. Makadamkrossar, som uteslutande 
bearbetar tillförd schaktsten o d, ingår däremot icke i sta
tistiken och följaktligen inte heller deras produktion. 
Beträffande uppgifterna om bruten kalksten bör följande näm

nas. Som framgår av tabellen är större delen av den brutna 
kalkstenen avsedd för cementtillverkning. Samtliga kalkstens
brott vid cementfabriker redovisas som fristående arbetsstäl
len. Hela produktionen är därför i tabellen angiven vara av
sedd för avsalu. Priset på kalkstenen är i huvudsak beräknat 
med ledning av kostnaderna för brytningen. 

När det gäller kalksten for kalkbränning anges hela produk
tionen i en total medan en del anges vara avsedd för avsalu. 
Skillnaden i uppställning sammanhänger med att kalkugnarna ut
gör en del av bergverken medan däremot cementfabriker icke in
går där. Kalksten for andra industriella ändamål (se tabellen) 
avser bl a förbrukningen vid cellulosafabriker och karbidfab
riker. 

I uppgifterna om kalkproduktion ingår såväl produktionen vid 
fristående kalkbruk som vid cellulosafabriker, sockerbruk och 
kemiska fabriker. Uppgifter om produktionens fördelning på 
dessa kategorier lämnas i berättelsen om bergshantering. Där 
lämnas också uppgifter om vissa leveranser av kalk och kalk
stensmjöl for jordförbättring o d. 
Malmerna (i kap 26) är i varunomenklaturen uppdelade med 

hänsyn till den metall, som dominerar i malmerna. I produk
tionsstatistiken är malmerna därutöver fördelade på (1) anrik
ningsmalm, (2) direkt användbar malm och (3) slig. Som anrik
ningsmalm betecknas sådan malm, som även efter sovring har så 
låg metallhalt att den lämpligen bor anrikas före beskickning
en. Av detta slags malm redovisas dock i tabellen endast kvan
titeter som är avsedda att försäljas for anrikning vid anrik
ningsverk tillhörande annan ägare. De totala kvantiteterna kan 
icke anges i tabellen bl a av det skälet att metallinnehållet 
inte i detalj är känt, vilket i vissa fall försvårar klassifi

cering till Brysselnoraenklaturen. Fullständiga uppgifter om 
brytningen av anrikningsmalm samt om verksamheten vid anrik
ningsverk for järnmalm lämnas i berättelsen om bergshantering. 
Den krossade och anrikade malmen benämnes slig (3). Sligen har 
vanligen en med den direkt användbara malmen jämförbar metall
halt, dvs for järnmalm omkring 60 2. För Övriga metallmalmer, 
som nästan alltid anrikas, är metallhalten varierande för 
skilda malmer. Ofta finns flera metaller i samma malm, och 
klassificeringen har då skett efter den malm som värdemässigt 
dominerar. I berättelsen om bergshantering återfinnes uttöm
mande uppgifter om malmernas metallhalter, uttryckta såväl i 
analysdata som i malmernas kvantiteter omräknade till utvinn-
bar metall. Järnmalmssligen måste sintras före beskickningen 
av masugnarna och därvid erhållna kvantiteter framgår av ta
bellen. Även en del direkt användbar malm sintras, vilket för
klarar att kvantiteten sinter är något större än kvantiteten 
slig (se närmare berättelsen om bergshantering). 

Sjätte avdelningen. Produkter av kemiska och närstående in
dustrier (Kap 28-38) 

Inom denna avdelning återkommer ofta (särskilt inom kap 28-
31) två redovisningsproblem. Det ena är att avgöra för vilka 
varor hela årstillverkningen inberäknat produktion avsedd för 
vidare bearbetning inom samma arbetsställe skall redovisas och 
det andra är kvantitetsredovisningen för varor i lösning. 

I princip gäller beträffande denna avdelning liksom i den 
övriga statistiken att för varje vara skall anges såväl den 
totala produktionen, som den andel härav som är avsedd att 
försäljas utan ytterligare bearbetning. 
Svårigheterna i detta sammanhang beror på att framställning

en av den kemiska produkten ofta sker stegvis varunder en el
ler flera i nomenklaturen upptagna föreningar framställas för 
vidare förädling till den slutliga produkten. Uppmätning av 
mellanprodukterna torde i flertalet fall icke ske men kan van
ligen med rätt stor säkerhet beräknas. Det är emellertid i 
många fall svårt att kontrollera fullständigheten eftersom 
flera framställningssätt ar tänkbara. Med hänsyn härtill har 
för flera föreningar, vilka kommer i fråga för dylika vidare 
bearbetningar i tabellerna endast den produktion som är avsedd 
för avsalu angivits, varvid detta i regel anmärkts. 
I sammanhanget kan nämnas att när det gäller läkemedelsin

dustrins produktion framställning av läkemedelskemikalier för 
vidare bearbetning till preparat i allmänhet icke ingår i upp
gifterna. Detta beror huvudsakligen på svårigheten att i detta 
sammanhang finna en lämplig generellt användbar kvantitetsen
het. 
Det andra inledningsvis nämnda problemet sammanhänger med 

att kemiska föreningar i många fall marknadsförs i lösning och 
att lösningens koncentration kan variera från fall till fall. 
Exempelvis i handelsstatistiken tillämpas i allmänhet handels
vikten, dvs varan anges utan hänsyn till andelen tillsatt lös
nings- eller spädningsmedel, I tabell 1 har liksom i tidigare 
berättelser omräkning skett till en viss bestämd koncentra
tion, vanligen 100 procent. 
Beträffande gödselmedel (kap 31) anges i tabellen också sär

skilt innehållet av kväve. 
Beträffande redovisningen av superfosfat bör följande näm

nas. Superfosfat levereras i betydande utsträckning med till
sats av kali. Denna produkt redovisas i tabellen under nr 31. 
05.909. Den häri ingående superfosfäten medräknas också i den 
totala tillverkningen vid 31.03.201/202. 

Sjunde avdelningen. Plaster (cellulosaetrar och cellulosaest-
rar, konsthaxtser och andra plaster) samt varor därav; natur
gummi (kautschuk), syntetiskt gummi och faktis samt varor där
av (Kap 39-40) 
I positionerna 39.01-39.06 ingår i var och en dels obearbe-
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TABELL G PRODUKTION AV OBEARBETADE PLASTER HÄNFÖRLIGA TILL 
39.01/031 ÅR 1969 

Handelsvikt 

ton 

Innehall av 
plastsubstans 
ton 

Fenoplaster 
Aminoplaster 
Alkyder 
Andra kondensationspro-

dukter 
Styrenplaster 
Vinylplaster 
Andra polymerisations-

produkter 
Cellulosaregenerat (exkl 

textilfibrer) 
Cellulosanitrat (för avsalu) 
Andra kemiska cellulosa

derivat 

Summa 

1Losningar m m av inköpta basplaster ingår ej. 

tade plaster, dels halvfabrikat därav, såsom folie, plattor, 
tråd och stång. 
Vid användning av obearbetade plaster erfordras för olika 

ändamål tillsatser av fyllnads-, mjukgörnings- eller lösnings
medel. Sådan tillsättning kan ske i direkt anslutning till 
tillverkningen av den obearbetade plasten, men det förekommer 
också att plastdispersioner o d framställes vid särskilda fo
retag av inköpta basplaster. I position 39.02 har dessa två 
tillverkningssätt redovisats separat i syfte att möjliggöra en 
överblick över den primära plasttillverkningen. 
Kvantitetsuppgifterna i tabell 1 avser hela handelsvikten 

inklusive de ovan nämnda tillsats- och lösningsmedlen. Det kan 
nämnas att uppgifterna i handelsstatistiken redovisas på samma 
sätt. I tabell G har förutom handelsvikten även angivits vik
ten av ingående ren plastsubstans med avdrag för tillsatser. 
Dessa uppgifter avser därför den primära produktionen av plas
ter. Det ar att märka att cellulosaregenerat ingår med vikten 
av halvfabrikat eftersom dessa föreningar i regel icke före
kommer i obearbetad form. 
Beträffande redovisningen av halvfabrikat av plast bör näm

nas att plastbelagd väv i regel redovisas inom position 59.08 
och plastbelagt papper inom 48.07. 
Position 39.07 innefattar dels varor som framställts av ovan 

omnämnda halvfabrikat dels genom gjutning eller pressning 
framställt formgods. Det bör dock nämnas att denna position 
inte omfattar alla dylika artiklar. Många slag är hänförliga 
till andra kapitel med mera bestämd varubeskrivning. Ofta är i 
dessa fall artiklar av plast särskilt specificerade. 
Ett särskilt problem i detta sammanhang är formgods, som är 

avsett att ingå som delar i andra varor, såsom elektriska ar
tiklar, maskiner etc. Enligt anvisningarna till nomenklaturen 
skall dylika artiklar hänföras till resp nummer för delar till 
skilda maskiner under förutsättning att de är igenkännliga för 
sitt ändamål. Till stor del är det emellertid inte möjligt när 
det gäller ett plastföretag som gör ett stort antal detaljer 
enbart efter ritningar att på detta sätt fördela artiklarna 
efter Brysselnomenklaturens principer. 

I anslutning till redovisning av gummivaror i kap 40 bör 
nämnas att uppgifter om regummering av däck insamlats för se
nare år. De inkomna uppgifterna om antal däck har dock varit 
så ofullständiga, att siffrorna icke publicerats. Den erhållna 
ersättningen för regummeringen eller värdet av de regummerade 

däcken redovisas sammanstal It med gummi reparationer i appendix 
till tabellerna. 
I nedanstående tablå har uppdelning gjorts på olika typer av 

däck. 

Regummering av däck Värde 

Personbilsdäck 
Lastbils- och bussdäck 
Traktordäck 
Andra däck 

Summa 

Ett betydande bortfall föreligger på grund av att verkstäder 
med mindre än fem sysselsatta icke ingår. 

Beträffande uppgifterna i kap 40 kan vidare nämnas att gum
mi impregnerade kläder icke redovisas i kap 40 utan i kap 61. 
På grund av företagsstrukturen finns ingen nämnvärd produktion 
vid arbetsställen med mindre än fem sysselsatta varför uppgif
terna ur denna synpunkt är fullständiga. Detta gäller också 
till stor del kap 39. 

Ättonde avdelningen. Hudar, skinn, läder, pälsskinn och va
ror därav; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och 
liknande artiklar; varor av tarmar (Kap 41-43) 

I tabellerna redovisade hudar utgör produktionen vid de i 
anslutning till Första avdelningen angivna slakterierna. Upp
gifterna omfattar sålunda icke hela produktionen och vad be
träffar den redovisade andelen härav torde samma siffror gälla 
som för kött och fläsk (se Första avdelningen). 
Uppgifterna om läder (41.02-41.10) omfattar däremot i stort 

sett samtliga tillverkare i landet. 

Nionde avdelningen. Trä och varor därav; träkol; kork och va
ror därav; korgmakeriarbeten och andra varor av flätningsmate-
rial (Kap 44-46) 
Denna avdelning omfattar bl a sågat och hyvlat virke, faner, 

byggnadssnickerier samt diverse snickeriartiklar. 
I tabellerna anges beträffande sågade och hyvlade trävaror 

dels den under året framställda totala kvantiteten för de i 
industristatistiken ingående sågarna dels kvantitet och värde 
av leveranser under året av virke oavsett när det framställts. 
Detta redovisningssätt avviker från det vanliga när det gäller 
halvfabrikat. I allmänhet anges nämligen förutom den totala 
årskvantiteten den del av årets produktion som är avsedd att 
försäljas. Anledningen till att leveranser här uppges är, att 
lång tid ofta förflyter mellan sågningen och virkets försälj
ning eller användning för vidare förädling och att det är 
svårt att vid sågningen bedöma hur virket kan komma att dispo
neras när det gäller företag som inom samma arbetsställe vida-
reförädlar någon del av det sågade virket genom hyvling, fram
ställning av byggnadssnickerier m m. 
En betydande produktion av sågat virke äger rum vid sågar, 

som icke ingår i industristatistiken därför att antalet sys
selsatta underskrider fem i årsgenomsnitt. Denna gränsdragning 
innebär att ett stort antal sågar som en kortare del av året 
sysselsätter mer än fem personer icke medtages i statistiken. 
Beroende på att småföretagsamhetens andel av hela produktionen 
är väsentligt olika i skilda landsdelar, ger industristatisti
kens siffror ej någon rättvisande bild av totalproduktionens 
geografiska fördelning. Bl a underskattas betydelsen av pro
duktionen i stora delar av södra Sverige. 
Det är bl a mot bakgrunden härav som särskilda sågverksin

venteringar gjorts, de två senaste avsåg åren 1958 och 1965. 
Sågverksinventeringarna har omfattat alla sågar oavsett stor-
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TABELL H PRODUKTION AV SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR SAMT FLIS LÄNSVIS ÅR 1969 

Län Sågade trävaror av barrträ1 

vid i indust
ristatistiken 
ingående ar
betsställen 

vid samtliga 
sågar 
(beräknat) 

m3f m3f 

Sågade trävaror av lövträ2 

vid i indust
ristatistiken 
ingående ar
betsställen 

vid samtliga 
sågar 
(beräknat) 

m3f m3£ 

Hyvlade 
trävaror 
(44.13) 

m3f 

Hack och flis3 

för bränsle-
ändamål o d 

för massa
tillverkning 
o d 

m3l m3l 

Stockholms 
Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs o Bohus 
Älvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Hela riket: 1969 
1968 

1Stat nr 44.05.101/108, 44.07.001. - 244.05.410/999, 44.07.009. - 344.01.9008,9009,9010, 44.09.001. 
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TABELL I PRODUKTION AV PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP LÄNSVIS ÄR 1969, TON 

Län Pappersmassa (torrtänkt vikt) 
Slipmassa 
(47.01.10) 

Dissol-
vingmassa 
(47.01.41, 
61) 

Sulfat
massa (ej 
dissol
ving-) 
(47.01.30, 
49) 

Sulfit
massa (ej 
dissol
ving-) 
(47.01.50, 
69) 

Halvkemi sk 
massa 
(47.01.20) 

Papper och papp 
Tidnings
papper 
(48.01.11) 

Annat 
tryck- och 
skrivpap
per, ej 
kriterat 
(48.01.17, 
19,21) 

Annat pap
per o papp 
ej vidare 
bearbetade 
(inklusive 
kraftpap
per)1 

Annat pap
per och 
papp2 

Stockholms 
Uppsala 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Blekinge 
Kristianstads 
Hallands 
Göteborgs o Bohus 
Älvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Hela riket 

(48.01.25-90). - z48.02-48.07. Ej 48.05 enkelwell och 48.07.909. Endast produktionen vid pappersbruk och pappfabriker. 

lek och oavsett om det sågade virket varit avsett för försälj
ning eller för eget behov i industri, lantbruk etc. 
Med ledning av dessa sågverksinventeringar har uppskattning

ar för de efterföljande åren gjorts av all försågning i lan
det. Vid dessa uppskattningar har skillnad dock icke kunnat 
göras mellan olika slag av sågat virke. Uppgifterna omfattar 
järnvägs- och spårvägssliprar, plankor och bräder samt ämnen 
med fördelning på barrträ och lövträ. Resultatet av dessa be
räkningar har från och med år 1959 redovisats i Industri for 
resp år. Den beräknade totalproduktionen inom skilda län år 
1969 redovisas i tabell H. För att belysa hur stor del av den 
totala produktionen, som industristatistiken täcker, har i ta
bellen även medtagits produktion exkl lönsågning redovisad av 
i industristatistiken ingående arbetsställen. 
Beträffande övriga varor inom denna avdelning kan nämnas att 

flis för tillverkning av cellulosa redovisas i position 44.09. 
De här angivna siffrorna avser flis, som tillverkats vid såg
verk för försäljning till cellulosafabriker. Flisningen av 
virke inom cellulosafabrikationen har däremot icke ansetts bö
ra anges eftersom denna produktion norraalt icke försäljes. 
Produktionen härav kan dessutom lätt beräknas med ledning av 
förbrukningen av massaved (se tabell 5). 
Impregnering av virke ingår i industristatistiken. Enligt de 

för varunomenklaturen gällande reglerna skall på detta sätt 
behandlat virke hänföras till samma statistiska nummer som o-
impregnerat virke. Uppgifterna rörande impregnering har emel
lertid icke begärts med så detaljerad varuuppdelning och har 
därför meddelats i appendix. Därmed elimineras också riskerna 
för dubbelräkning. 

Tionde avdelningen. Material för papperstillverkning; papper 
och papp samt varor därav (Kap 47-49) 

Kap 47 omfattar slipmassa, halvkemisk massa samt cellulosa 
för tillverkning av papper och cellulosaderivat. Större delen 
av massan är avsedd för leverans till inhemska pappersbruk el
ler för export. Det bör erinras om att den tillämpade arbets
ställeprincipen innebär att massa som levereras till pappers
bruk inom samma företag i tabellen redovisas som avsedd till 
avsalu. Betydande kvantiteter massa tillverkas vid pappersbruk 
och förbrukas vid egen papperstillverkning. Särskilt gäller 
detta slipmassa vid tidningspappersbruken. De med "t" markera
de kvantiteterna omfattar hela produktionen av massa inklude
rande den del som är avsedd för egen förbrukning. 
Pappersavfall spelar en betydande roll för tillverkningen av 

papper (jfr tab 5). Produktion för egen förbrukning av massa 
hänförlig till nr 47.01.900 ingår icke i redovisningen. För
säljning av dylik massa är ovanlig. 
Inom kap 48 utgör positionerna 48.01-48.07 papper och papp i 

rullar eller ark. Beträffande redovisningen av papper för vi
dare bearbetning bör följande särskilt observeras. Ett papper 
som vid ett pappersbruk passerar flera stadier inom positio
nerna 48.01 t o m 48.07 redovisas endast i sista stadiet. Ett 
sulfitpapper som i samband med framställningen vid pappersbru
ket belägges med plast redovisas endast som plastbelagt papper 
(inom 48.07) och är icke medräknat under total tillverkning 
inom position 48.01. 
För att möjliggöra en sammanställning av den primära produk

tionen av papper har bl a inom position 48.07 skillnad gjorts 
mellan produktion vid pappersbruk och produktion vid andra fö-
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retag baserad på inköpt papper. Vid beräkning av den totala 
pappersproduktionen bör alltså de förstnämnda kvantiterna in
räknas. Om intet särskilt anges är papperet framställt vid 
pappersbruk ur massa eller avfall. 
Vissa problem i detta sammanhang uppkommer genom att well

papp (vågad papp) redovisas bland övriga slag av papper i po
sition 48.05. Wellpapp framställes i regel med papper som rå
vara (testboard, kraftliner, fluting och annat wellpapper) 
och produktionen av detta papper ingår i position 48.01. Vid 
beräkning av produktion av papper bör alltså wellpapp icke 
medräknas. I tab 1 har inom nr 48.05.100 endast medtagits s k 
enkelwell i rullar. Dubbelwell redovisas uteslutande som em
ballage inom position 48.16. 
Uppgifterna om tryckalster (kap 49) i tabell 1 omfattar en

dast värdedata. Försök har tidigare gjorts att från tryckeri
erna erhålla även kvantitativa uppgifter om tryckalster efter 
den i utrikeshandelsstatistiken använda kvantietsgrunden (kg), 
men med hänsyn till uppläggningen av tryckeriernas bokföring 
har det icke visat sig möjligt att genomgående få fram dessa 
uppgifter. 

I värdesiffrorna ingår i regel ersättning för sättning, 
tryckning och vidare bindning och skärning ra m vid tryckeriets 
egna bokbinderiavdelningar samt papperskostnad. Däremot ingår 
icke bindning o d vid lokalt avskilda bokbinderier utan dessa 
arbeten redovisas i appendix till tabellen. Från och med 1961 
har bokbinderiarbetet fördelats pa skilda slag av tryckalster. 
Det är att märka att de uppgivna siffrorna gäller framställ

ningskostnaderna för tryckalstren, medan däremot förlagskost
nader o d icke ingår. 

Beträffande tidningarna beräknas värdena på ett något avvi
kande sätt. Såsom tidingarnas varde anges summan av totalkost
naderna för den färdigtryckta tidningen - alltså utbetalda ar
voden för redaktion, administration samt tidningstekniska och 
annonsavdelningarna, kostnader för förbrukat papper, övriga 
materialier, drivkraft och belysning, finansieringskostnader, 
hyror, skatter samt övriga redaktions-, administrations- och 
annonsavdelningskostnader, hänförIiga till tidningsframställ
ningen med tillägg av eventuell vinst å tidningsproduktionen 
men med avdrag av eventuell förlust. Distributionskostnader 
samt rabatter och provisioner till annonsörer och återförsäl
jare medräknas inte. 
Till industristatistiken infordras även uppgifter beträffan

de tryckarbetenas fördelning på skilda tryckförfaranden. Denna 
uppdelning hänför sig dels till metoderna för Överföringen av 
tryckfärgen (högtryck, plantryck eller djuptryck), dels till 
slag av använda tryckpressar (rotationspressar, snällpressar, 
tvåturspressar etc). S k bok- och accidenstryck avser sålunda 
tryckarbeten i högtryck i andra pressar än rotationspressar, 
tidningsrotationstryck, högtryck i rotationspressar etc. Annat 
tryckförfarande innefattar bl a påtryck på bleckplåt, screen-
tryck m m. En sammanställning av tryckarbetenas värde enligt 
denna fördelning lämnas nedan. Fördelningen är ungefärlig. 

1 000 kr 
Bok- och accidenstryck 

(i a k högtryck) 
Tidningsrotationstryck 

(i s k högtryck) 
Litografiskt tryck, inkl ljustryck 

(ej offsettryck) 
Offsettryck 
Stål- och koppartryck 
Djuptryck 
Annat tryckförfarande 
Summa 

1I summan ingår 28 447 tkr för tryckning som utförts åt utom
stående mot lön. 

Elfte avdelningen. Textilvaror 
(Kap 50-63) 
Denna avdelning omfattar samtliga textila varor från fibrer 

till färdiga kläder och Övriga konfektionerade varor. Kapitlen 
50-57 avser vart och ett vissa slag av textilfibrer samt garn 
och vävnader därav. När det gäller fördelningen på skilda fi
berslag av bl ändade garner eller vävnader til lämpas den regeln 
att varan hänförs till det slag av fiber som ingår till stör
sta kvantiteten efter vikten räknat. Om natursilke ingår till 
mer än 10 viktprocent hänförs varan dock till kap 50 (natur-
si lke). Enligt anvisningarna till Brysselnomenklaturen skall 
skilda textilmaterial., som ar hänförliga till en och samma po
sition vid klassificeringen räknas som ett textilmaterial. 
Brysselnomenklaturens principer har dock visat sig svåra att 

konsekvent genomföra beroende på att andra bedömningsgrunder 
beträffande blandväv til lämpas av företrädarna för branschen. 
Ur försäljningssynpunkt kan det bl a vara mera motiverat att 
klassificera vävnaderna efter de fibrer som ger vävnaden vissa 
karakteristiska egenskaper hellre än efter de fibrer som utgör 
större delen av vikten. 
Froduktionsuppgifterna om garner och vävnader under respek

tive nummer i tabellerna omfattar primär produktion. Omspunnet 
eller tvinnat garn samt garner och vävnader som färgats eller 
på annat sätt beretts av inköpt garn eller råvav redovisas i 
appendix till tabellerna. I appendix redovi sas också lönspin
ning och lönvävning. 
Med hänsyn till att de större väverierna är kombinerade med 

spinnerier går som framgår av tabellen en mycket betydande del 
av garnproduktionen till vidare bearbetning vid samma arbets
ställe. Även vissa slag av vävnader har redovisats för vidare 
bearbetning. Detta har främst gällt vävnader som vidare kon-
fektionerats till färdiga lakan och dylikt, en verksamhet som 
icke kunnat utskiljas som särskilt arbetsställe. 
Kläder och tillbehör därtill klassificeras dels med hänsyn 

till användning dels med hänsyn till fiberslag i det i plaggen 
ingående vävnadsmaterialet. Den senare uppdelningen innebär 
uppenbara svårigheter for uppgiftslämnarna på grund av den Ö-
kade förekomsten av blandväv (jfr kommentar beträffande vävna
der). Svårbemästrade klassificeringsproblem föreligger också 
när det gäller jerseyplagg, vilka hör hemma i kap 60 men vilka 
i stor utsträckning har redovisats inom kap 61. 
I uppgifterna för de skilda positionerna for kläder i tabell 

1 ingår icke plagg som framställts genom lönsömnad. Dessa har 
nämligen icke kunnat fördelas med hänsyn till fiberslag i den 
använda väven. Denna produktion har i stället angivits i ap
pendix till nämnda tabeller. Där lämnas en redogörelse för an
tal lonsydda plagg av olika slag för andra beställare än söm
nadsföretag. Den totala produktionen utgöres sålunda av de in
ne i tabellen redovisade plaggen med tillägg av det i appendix 
redovisade antalet plagg. Med hänsyn till lönsömnadens karak
tär har inga värdeuppgifter kunnat lämnas för de redovisade 
plaggen. I appendix anges också det totala lonsömnadsbeloppet 
med fördelning på industribeställare och andra. 

I tabell 2 har, på grund av att fördelning på fiberslag ej 
förekommer i SITC, de ovannämnda lonsydda plaggen redovisats 
tillsammans med den egna produktionen varvid dock för de 
förstnämnda intet värde kunnat anges. De i tabell 2 lämnade 
uppgifterna avser sålunda hela produktionen av kläder vid de 
arbetsställen som ingår i industristatistiken. Produktionen 
vid beställningsskrädderier ingår dock icke. 

Tolfte avdelningen. Skodon; huvudbonader; paraplyer och para-
soller; bearbetade fjädrar samt varor av fjädrar; konstgjorda 
blommor; varor av människohår; solfjädrar (Kap 64-67) 
Till denna avdelning hänförs varor av alla slags material. 

Till kap 64 hör sålunda såväl läderskor som skor med sulor och 
Överdelar av gummi eller plast samt träskor och trätofflor. I 
kap 65 ingår alla slag av huvudbonader, inklusive sådana av 
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TABELL K PRODUKTION AV GARNER OCH VÄVNADER LÄNSVIS ÅR 1969, TON 

Län Garn 
av ull o 
andra 
djurhår 
(53.06-
09) 

ull 
(55.05) 

av lin, 
hampa 
el rami 
(54.03, 
57.05) 

av syn
tetiska 
o konst
gjorda 
fibrer 

av andra 
textil
fibrer 

Vävnader 
av bom-
ull 
(55.07. 
009) 

av far-
ull el 
fina 
djurhår 
(53.11) 

av lin, 
hampa 
el rami 
(54.05, 
57.09) 

av 
synteti
ska fib
rer 

av 
konst
gjorda 
fibrer 

av andra 
fibrer1 

Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs o Bohus 
Älvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Norrbottens 

Hela riket 

(50.09.10, 57.10, 70.20.30, 52.02, 53.12, 53.13, 57.11, 57.12, 58.04.90). 
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trikå, pälsskinn och papper m m. Hit hänförs även stålhjälmar. 
Redovisningen av huvudbonader omfattar såväl tillverkning av 
capeliner och liknande produktion som montering av damhattar. 
Ett mycket stort antal arbetsställen med sistnämnda tillverk
ning uppnår dock icke den för medtagande i industristatistiken 
föreskrivna storleken. 

Trettonde avdelningen. Varor av sten, gips, betong, asbest, 
glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och 
varor därav (Kap 68-70) 
Varorna inom denna avdelning utgöres till större delen av 

halvfabrikat för byggnadsverksamhet. På grund av den starkt ö-
kade omfattningen av byggnadsmaterialproduktion bland annat 
med prefabricering av byggnadselement i skilda former har den 
gemensamma varunomenklaturen på dessa områden starkt utbyggts 
för produktionsstatistiska behov. 
Kap 68 omfattar bearbetad sten (förädlad utöver den i femte 

avdelningen, kap 25 redovisade nivån) samt varor av betong, 
asbestbetong och liknande varor, Fabriksblandad betong och 
murbruk ingår dock icke här utan i kap 38. Redovisningen av 
byggnads- och monumentsten omfattar samtliga produktions
ställen oavsett storlek. Beträffande vissa varor av betong fö
rekommer produktion vid små arbetsställen, som inte ingår i 
industristatistiken. Det bör också framhållas att gjutning av 
betongvaror som äger rum på byggnadsplatser inte ingår i sta
tistiken. I kap 69, keramiska produkter, ingår tegelvaror, ka
kel och porslin för alla ändamål (utom vissa elektriska artik
lar som ingår i kap 85) samt övriga varor som framställts av 
leror eller andra mineraliska ämnen. 

I kap 70 redovisas glas av alla slag utom vissa långt bear
betade former för exempelvis optiska ändamål. Beträffande em
ballageglas har en utvidgning gjorts av den gemensamma nomen
klaturen delvis efter ny indelningsgrund. I kap 70 ingår även 
glasull. I tabellerna redovisas för denna produkt liksom för 
mineralull (68.07) såväl hela arstillverkningen av obearbetad 
isoleringsull som konfektionerade produkter för isoleringsän
damål. 

Fjortonde avdelningen. Naturpärlor, ädelstenar, ädla metaller 
och metaller med plätering av ädel metall samt varor därav; 
bijouterivaror; mynt (Kap 71-72) 

I industristatistiken redovisas inom denna avdelning huvud
sakligen guldsmedsvaror (kap 71). Från och med år 1963 ingår 
prägling av mynt i denna statistik. Som saluvärde for dessa 
produkter anges tillverkningskostnaden med inkluderande av 
metallvärdet av inlösta mynt för omsmaltning. 

Femtonde avdelningen. Oädla metaller och varor därav 
(Kap 73-83) 
Till kap 73 hör järn och stål, dels obearbetat dels i form 

av halvfabrikat och vissa färdigvaror. Till kapitlet hör också 
ferrolegeringar. 
Tackjärn redovisas i position 73.01. I tabellerna anges dels 

den totala produktionen av tackjärn (t) dels den del därav som 
är avsedd att levereras från arbetsstället som tackjärn (a). 
Större delen av det tackjärn som levereras för försäljning ut
göres av gjuteri tackjärn, övriga utleveranser är delvis desti
nerade till andra arbetsställen inom samma företag och är så
lunda icke avsedda att utbjudas på allmänna marknaden. 

Uppgifterna omfattar i masugnar framställt tackjärn. Dessu
tom ingår s k syntetiskt tackjärn, vilket framställs i stål
ugnar ur skrot. Däremot ingår icke ur gjutjärnskrot genom om-
smältning erhållet gjutjärn i anslutning till framställning av 
gjutgods. 

1 samband med tackjärnsframställningen fallet skrot redovi
sas separat i slutet av positionen. Större delen av detta 
skrot återgår i produktionen. Gjutjärnskrot fallet vid fram

ställningen av järngjutgods ingår icke här utan i stat nr 
73.03.100. 
Göt av olegerat stål redovisas inom position 73.06 och göt 

av legerat och kolrikt stål inom position 73.15. I tabell 2 är 
bägge slagen av göt sammanförda till samma nummer (672.3). I 
dessa siffror ingår emellertid icke stål avsett för framställ
ning av stålgjutgods. Den totala götstalsproduktionen utgjorde 
inklusive dylikt stål 5 376 744 ton år 1969. En stor del av 
götproduktionen har i varmt tillstånd direkt överförts till 
fortsatt bearbetning genom valsning e d. För närmare uppgifter 
om järn- och stålframställning hänvisas till berättelsen om 
bergshantering. 
Valsade, dragna eller grovsmidda produkter av järn och stål 

utom rör är i Brysselnomenklaturen och i Tulltaxa med statis
tisk varuförteckning fördelade på produkter av olegerat stål 
(73.07-73.14) samt produkter av legerat eller kolrikt stål 
(73.15). Denna uppdelning har dock som regel varit alltför 
komplicerad att genomföra i industristatistiken. I tabell 1 
ingår därför även hithörande produkter av kolrikt eller lege
rat stål i de uppgifter som angivits inom positionerna 73.07-
73.11, 73.13-73.14. Dessa uppgifter omfattar sålunda såväl o-
legerat som legerat stål. 
Större delen av de valsade, dragna och smidda produkterna 

framställs vid järn- och stålverk eller andra verk för fram
ställning av järn och stål och de är därför mera fullständigt 
redovisade i berättelsen om bergshantering. Där återfinns bl a 
vissa uppgifter om andelen rostfritt inom vissa produktgrup
per. Kallvalsning och dragning förekommer emellertid även hos 
andra företag än de ovan nämnda och beträffande exempelvis 
kallvalsade band samt dragen tråd är därför hela produktionen 
angiven i föreliggande berättelse medan berättelsen om bergs
hantering endast omfattar produktionen vid bergsverksföretag. 
För varje slag av valsad eller dragen produkt anges i tabell 

1 dels hela årstillverkningens kvantitet (t) dels den del där
av som är avsedd att levereras utan ytterligare bearbetning 
(a) vid samma arbetsställe. Skillnaden mellan dessa kvantite
ter motsvarar i fråga om de varmvalsade produkterna den kvan
titet som är avsedd att kallvalsas eller kalldragas. I denna 
skillnad ingår emellertid också vissa kvantiteter avsedda for 
interna reparationer och byggnadsarbeten samt för förbrukning 
vid stålverkens tillverkning av verktyg, maskiner etc. Som 
nämnts i annat sammanhang särskiljes icke järnverkens verk
stadsavdelningar som fristående arbetsställen. När det gäller 
halvfärdiga produkter hänförliga till 73.07 redovisas dock en
dast produktion för avsalu. Med hänsyn till att detta mellan
stadium passeras vid framställning av ett stort antal hithö
rande produkter utan att uppmätning därvid sker, har det inte 
varit möjligt att för dessa ämnen ange hela arstillverkningen. 
Vid redovisningen av icke gjutna rör (73.18) tillämpas ett 

något avvikande redovisningssätt. Bakgrunden härtill är föl
jande. 
Rör av smidbart stål kan framställas i huvudsak på två sätt, 

antingen direkt i rörvalsverk ur massiva eller halade rörämnen 
eller genom hopsvetsning av band eller plåt. 
Hela arstillverkningen av varmvalsade sömlösa rör har icke 

kunnat redovisas med fördelning på skilda rörtyper, beroende 
på att färdigställning av dessa rör ofta äger rum först i sam
band med leveransen. De i tabell 1 vid de skilda slagen av 
varmvalsade rör angivna uppgifterna avser sålunda rör som är 
avsedda att försäljas utan ytterligare bearbetning genom kall
valsning e d. Den primära produktionen av sömlösa rör anges i 
not till tabellen. 
Metallöverdragna produkter hänförs i Brysselnomenklaturen 

till samma positioner som motsvarande icke metallöverdragna 
motsvarigheter. I den svenska nomenklaturen är i vissa fall 
dylika produkter utskilda inom positionen, exempelvis valsade 
och dragna produkter av järn och stål samt hushålls- och sani-
tetsartiklar. Överdragning av en produkt kan ske antingen i 
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direkt anslutning till tillverkningen av produkten eller också 
göres överdragningen vid särskilda galvaniserings- eller dyli
ka fabriker av inköpt eller inlämnat gods. På grund av mång
falden av olika artiklar som behandlas vid galvaniseringsfab-
rikerna är det icke möjligt att strikt följa Brysselnomenkla-
turens principer. Säkra uppgifter beträffande valsade produk
ter har erhållits endast för plåt och tråd och för dessa pro
dukter har därför fullständiga uppgifter lämnats i tabell 1. 
Övriga vid galvaniseringsfabriker överdragna produkter redovi
sas i appendix. En mer detaljerad redovisning skulle förutsät
ta en betydande utbyggnad av varunomenklaturen om dubbelräk
ning skall kunna undvikas. I anslutning till valsning vid 
järnverk överdragna produkter redovisas med ovan nämnda undan
tag endast som icke överdragna varor. 

Andra oädla metaller an järn och stål ingår i kapitlen 74 
t o m 81, av vilka vart och ett i regel (utom kap 77 och 81) 
omfattar en viss metall och dess legeringar i obearbetad form 
eller i form av halvfabrikat och vissa färdigvaror. 
Den obearbetade metallen redovisas i regel i första positio

nen i resp kapitel. I den nordiska och svenska nomenklaturen 
föreligger dessutom i regel uppdelning på olegerad och legerad 
metall. 
FÖr ett flertal metaller förekommer i Sverige primär utvin

ning ur metallmalmer eller mellanprodukter därav. Därvid sker 
framställningen genom elektrolys eller liknande metod som ger 
en mycket ren metall. Vid framställning av metall genom dessa 
processer kan emellertid också skrot ingå som råvara och så ar 
också fallet särskilt beträffande koppar. Den vid denna pro
cess direkt erhållna metallen är olegerad men legeringsmetall 
kan tillsättas i anslutning till gjutningen av tackor, ämnen 
etc. I anslutning till gjutningen tillsättes också i vissa 
fall tillförd olegerad metall. 
Metaller framställs också genom omsmältning av skrot varvid 

ingen egentlig rening av metallen sker utan produkten bestäms 
av skrotets sammansättning. Sådan metallframställning äger rum 
dels vid fristående metallsmältverk dels i samband med fram
ställning av halvfabrikat eller gjutgods av metall. I de två 
sistnämnda fallen utgörs råvaran vid smältningen till stor del 
av skrot som faller vid. produktionen. De genom omsmältning 
framställda metallerna erhålles oftast direkt i legerad form. 
Dessutom framställs i anslutning till produktionen av halv
fabrikat legeringar ur olegerade metaller. 
Beträffande bägge ovan nämnda tillverkningsprocesser kan 

produktionen ske antingen av egna råvaror, varvid fullt värde 
kan anges i uppgifterna eller mot lön av inlämnad råvara, var
vid endast det belopp som erhållits för bearbetningen kan an
ges. 
Med hänsyn till olikheterna i produktionsförutsättningar 

bör de på skilda sätt framställda metallerna separat redovisas 
i industristatistiken. Så har också skett i tabell 1, där i 
regel för elektrolytmetall redovisats hela årstillverkningen 
samt den del därav som varit avsedd att försäljas olegerad. 
Fullständigare uppgifter om produktionen av metaller som 

framställs genom elektrolys eller liknande metod lämnas i be
rättelsen om bergshantering. 
Beträffande halvfabrikat av andra metaller an järn och stål 

kan nämnas att uppgifterna om hela årstillverkningen av vals-
tråd även innefattar tråd som är avsedd att vidare bearbetas 
genom dragning eller dylikt. Tråd av vissa legeringar kan dock 
framställas på annat sätt varför det förekommer att tråd redo
visas av legeringar, för vilka ingen motsvarande produktion av 
valstråd uppgivits. 
För avgränsningen av skilda slag av halvfabrikat finns i 

Brysselnomenklaturen noggranna anvisningar. Dessa har delvis 
refererats i noter till tabell 1 samt i större utsträckning i 
Bergshantering 1969. 
Liksom tidigare år har särskilda uppgifter sammanställts om 

gjutjärnsgods. Det vid gjuterierna framställda gjutgodset ut~ 

göres dels av sådant gods som i huvudsak är färdigt för sitt 
ändamål genom gjutningen dels av gods som är avsett att under
gå ytterligare behandling vid verkstäder och som vanligen ut
gör underleverans av delar för maskiner eller liknande varor. 
Den förstnämnda gruppen av varor (exempelvis gjutna rör) ar i 
regel lätt att fora till statistiska nummer enligt nomenklatu
ren. Den senare gruppen är ofta i form av rågjutgods icke i-
genkännlig för sitt ändamål och skall enligt nomenklaturens 
regler föras till position 73.40 beträffande järngjutgods och 
motsvarande nummer för Övriga metaller. I produktionsstatisti
ken har allt dylikt gjutgods för ytterligare bearbetning hän
förts till dessa nummer. Ett försök har samtidigt gjorts att 
genom ytterligare uppdelningar inom position 73.̂ 40 m fl förde
la detta järngjutgods på vissa bestämda användningsområden. 

Uppgifterna om den totala gjutgodsproduktionen har samman
ställts i tabell L. Uppdelning har därvid skett av jarngjut-
godset på aducergods, segjärnsgjutgods och annat järngjutgods. 
Metallgjutgodset är uppdelat efter ingående metaller. Uppgif
terna avser gjutgods i rensat men icke vidare bearbetat skick. 
I siffrorna ingår data från såväl fristående gjuterier som så
dana som utgör avdelningar av mekaniska verkstäder och dylikt. 
En Översikt över saluvärdet av produktionen inom olika hu

vudgrupper inom järn-, stål- och metallverk samt verkstadsin
dustri med fördelning på län lämnas i tabell M. 

Sextonde avdelningen. Maskiner och apparater samt mekaniska 
redskap; elektriskt materiel (Kap 84-85) 
Avdelningen är uppdelad på kap 84 som omfattar icke elekt

riskt materiel och kap 85 avseende elektriskt materiel. 
Kap 84 är disponerat på så sätt att de första 21 positioner

na i kapitlet omfattar maskiner och apparater, som huvudsakli
gen klassificeras efter sitt arbetssätt, t ex ångpannor, för
bränningsmotorer, pumpar etc. Positionerna 84.22-84.60 avser 
maskiner och apparater, som med hänsyn till den produktions
verksamhet i vilken de används klassificeras i t ex lantbruks
maskiner, maskiner för massaindustrin etc. Positionerna 84.61-
84.65 omfattar vissa varor med allmän användning som ofta har 
karaktär av maskinelement eller delar. 

Om en vara kan klassificeras enligt flera av de ovan angivna 
indelningsgrunderna skall den i regel hänföras till position 
som avser maskinens arbetssätt. Pumpar hänförs sålunda alltid 
till positionen för pumpar även om de skulle vara särskilt av
sedda för massaindustri eller dylikt. 
För varorna i kap 84 redovisas i regel endast produktion av

sedd för avsalu. Tillverkning av delar och detaljer för eget 
behov redovisas sålunda inte. Enda undantaget är förbrännings
motorer, för vilka från och med 1959 uppgifter infordras även 
om antal tillverkade motorer för insättning i egen produktion 
av transportmedel eller dylikt. 
Delar till maskiner och apparater ra m klassificeras enligt 

Brysselnomenklaturen dels inom positioner som avser delar för 
flera slag av maskiner (t ex 84.48), dels inom samma positio
ner som de färdiga varor för vilka de är avsedda. Tillverkaren 
av dylika delar är ofta underleverantör och har inte anledning 
att bokföra de framställda delarna med hänsyn till deras bli
vande användning. I många fall har man inte kännedom därom. 
Vid redovisningen har man därför inte möjlighet att strikt 
följa nomenklaturens uppställning utan dylika delar blir i 
viss utsträckning hänförda till statistiska nummer, som avser 
ej närmare specificerade varor t ex 73.40 för delar av järn 
eller stål. Samma problem föreligger också inom utrikeshan
delsstatistiken ehuru i mindre utsträckning. 

Sjuttonde avdelningen. Transportmedel (Kap 86-89) 
Denna avdelning innefattar alla slag av transportmedel i den 

mån de icke utgöres av sportartiklar eller leksaker. Till av
delningen hör även delar till transportmedel, försåvitt dessa 
delar icke är hänförliga till positioner med mera bestämd va-
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TABELL L PRODUKTION AV JÄRN- OCH METALLGJUTGODS ÅR 1969 
A. Järngjutgods (Specifikation av stålgjutgods lämnas i berättelsen Bergshantering 1969) 

Varuslag Tillverkat gjutgods (vikt efter rensning) 
Handformat 

ton 

Maskinformat 

ton 

Summa 
gjutgods 
ton 

Därav avsett till avsalu som 
gjutgods 
ton 1 000 kr 

Aducergods 

Rördelar (del av 73.20.100/209) 
Annat aducergods (del av 73.40.200) 

Segjärnsgjutgods 

Maskingjutgods (del av 73.40.200) 
Valsar (del av 73.40.200) 
Annat (del av 73.40.200) 

Annat järngjutgods 

Rör av gjutjärn med invändig diameter: 
510 mm eller däröver (73.17.001) 
mindre än 510 mm: 

heltjocka muffrör (73.17.005) 
normalrör (avloppsrör) (73.17.007) 
kamflänsrör (73.17.0091) 
andra (73.17.0095) 

Rördelar, ej aducerade (del av 73.20.201/209) 
Luckor, galler o d för avlopps- och vattenledningar 

etc (del av 73.40.200) 
Götkokiller (inkl bottnar m m) (84.43.303) 
Gjutna valsar (del av 73.40.200) 
Gjutgods för: 
kaminer, spisar och värmeledningspannor (del av 

73.40.200) 
hushålls- och sanitetsartiklar (del av 73.40.200) 
armatur för rörledningar etc (del av 73.40.200) 
Maskingjutgods (del av 73.40.200) 
Annat järngjutgods (del av 73.40.200) 

Summa järngjutgods 

B. Metallgjutgods 

Varuslag Tillverkat gjutgods (vikt efter rensning) 
Sandgjutet 
Hand
format 

ton 

Maskin
format 

ton 

Kokill-
gjutet 

ton 

Pressgjutet 
inkl cent-
rifugalgju-
tet 
ron 

Summa 
gjutgods 

ton 

Därav avsett till avsalu 
som gjutgods 

ton 1 000 kr 

Mässing, rödmetall och brons: 
maskingjutgods (del av 74.19.100) 
gjutgods för armatur för: 
rörledningar etc (del av 74.19.100) 
belysning (del av 74.19.100) 

övrigt (del av 74.19.100) 
Aluminium och -legeringar (76.16. 

100) 
Magnesium och -legeringar (77.03. 

0001) 
Zink och -legeringar (79.06.0092) 
Nickel och -legeringar (75.06.9003) 

Summa metallgjutgods 
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TABELL M PRODUKTION VID JÄRN-, STÅL- OCH METALLVERK SAMT VERKSTADSINDUSTRI LÄNSVIS ÅR 1969, 1 000 KR 

Län 371 
Järn-, 
stål- och 
ferrolege-
ringsverk 

372 
Ickejärn
metallverk 

381 
Metallvaru-
industri 

382 
Maskin
industri 

383 
Elektro-
industri 

384 
(exkl 3841) 
Transport
medelsin
dustri 

3841 
Skeppsvarv, 
båtbygge-
rier 

385 
Industri för 
instrument, 
foto- o op
tikvaror, ur 

Stockholms 
Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och Bohus 
Älvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Hela riket: 1969 
1968 



rubeskrivning. 1 kapitlet för fartyg och båtar finns ingen re
dovisning av delar utan dessa förutsattes vara av den karaktä
ren, att de är hänförliga till andra positioner. 
Kap 86 omfattar järnvägs- och spårvägsmateriel även sådan 

som inte är avsedd för allmän trafik. Även vissa slag av sta
tionär materiel ingår. 
Inom kap 87, Motorfordon, traktorer, cyklar och andra for

don, föreligger i den gemensamma nomenklaturen beträffande bi
lar en uppdelning med hänsyn till huruvida fordonen är färdig-
monterade eller utgöres av delar för hopsättning eller av un
derreden. Denna uppdelning har genomförts i produktionsstatis
tiken, ehuru det i vissa fall måste innebära svårigheter för 
uppgiftslämnarna att avgöra i vilken form ett fordon kan komma 
att levereras. Uppdelningen gäller dock i första hand lastbi
lar och bussar, av vilka ingen större produktion för lager 
torde förekomma. 
Vid redovisningen inom kap 89, Fartyg och båtar, har hänsyn 

tagits till det förhållandet att en kvantitetsredovisning en
dast kan utgå från leveranser med hänsyn till den långa bygg
nadstiden för större fartyg. De i tabellerna angivna uppgif
terna avser sålunda leveranser. De på så sätt erhållna värdena 
utgör emellertid ej något lämpligt mått på årets produktion 
eftersom ganska små förskjutningar i leveransernas tidslokali
sering kan medföra stora förskjutningar i värdet mellan åren, 
sammanhängande med det ofta stora värdet av varje fartygsen
het. Särskilda uppgifter har därför också infordrats Över vär
det av under aret utförda arbeten. Dessa uppgifter anges i 
tablån nedan. 
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Krigsfartyg 
Handelsfartyg 
Fiske- och fångstfartyg 
Roddbåtar 
Andra båtar (inkl bogserbåtar) 

Summa 

Ådertonde avdelningen. Optiska instrument och apparater, foto-
och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller 
kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; 
ur; musikinstrument samt apparater for upptagning eller åter
givning av ljud eller för upptagning eller återgivning på mag
netisk väg av bilder och ljud för television (Kap 90-92) 
Denna avdelnings omfattning framgår av rubriken. 

Nittonde avdelningen. Vapen och ammunition 
(Kap 93) 
Avdelningen omfattar alla slag av vapen och ammunition för 

såväl militärt som övrigt bruk. 

Tjugonde avdelningen. Diverse varor 
(Kap 94-98) 
Denna avdelning omfattar möbler och sängkläder (kap 94) samt 

varor för prydnadsändamål och för personligt bruk, ej tidigare 
nämnt. Till denna avdelning hänförs i regel varor av alla 
slags material. 
Till möbler i kap 94 räknas även finare inredningar. Av~ 

gränsningen mellan dylika arbeten och snickeriarbeten hänför
liga till kap 44 är inte helt entydig. 

Tjugoförsta avdelningen. Konstverk, föremål för samlingar 
samt antikviteter (Kap 99) 
Avdelningen berör endast i ringa grad industristatisti

ken. 

II. 3 Kommentar till tabell 2 
Genom de gemensamma varunomenklaturer, Brysselnomenklaturen 

och SITC-Revised, som nu tillämpas inom den svenska närings
statistiken, erbjudes större möjligheter än tidigare till jäm
förelser mellan olika statistikgrenar. Av speciellt intresse 
är i detta sammanhang jämförelser mellan produktionsstatistik 
och utrikeshandelsstatistik. 

I tabell 2 redovisas med fördelning enligt SITC-Revised upp
gifter rörande produktion, införsel och utförsel. För flerta
let varuposter redovisas kvantitet och värde. På basis av vär
deuppgifterna har för varje varupost beräknats produktion + 
införsel - utförsel. Rubriker i SITC, som avser varor av vilka 
ingen svensk tillverkning i regel förekommer har icke medta-
gits i tabellen. 
Produktionsuppgifterna har erhållits genom summering av upp

gifterna i tabell 1. De kommentarer till denna tabell som 
gjorts i avdelning II. 2 är sålunda i stor utsträckning även 
tillämpliga på produktionsuppgifterna i tabell 2. I vissa fall 
redovisas produktionsuppgifterna mer specificerade än SITC-no-
menklaturens varuposter. Uppgifterna rörande införsel och ut
försel är hämtade från SOS Utrikeshandel 1969, del 2. 
Även om varunomenklaturen ar gemensam för produktions- och 

utrikeshandelsstatistiken föreligger många problem som gör att 
uppgifterna från de båda statistikgrenarna är mer eller mindre 
svåra att jämföra. I det följande skall redogöras för några av 
de svårigheter som föreligger. 
Först och främst kan nämnas att värdeuppgifterna för en va

rupost i princip icke är helt jämförbara. Produktionsuppgif
terna är redovisade fritt fabrik medan handelsstatistikens 
värden bl a innefattar transportkostnader, lagrings- och för
säljningskostnader efter produktionsstatistikens mätpunkt. In
förseluppgifterna anges cif och utförselvärdena fob. Samtliga 
uppgifter redovisas exklusive mervärdeskatt. 
Vid jämförelse mellan uppgifterna bör även beaktas att en 

viss tidsförskjutning föreligger mellan produktionstillfälle 
och exporttillfälle. Handelsstatistiken för en viss period om
fattar de varor som under ifrågavarande period blivit slutgil
tigt tullbehandlade. 
Ln varupost kan omfatta såväl helt obearbetade produkter som 

varor vilka undergått en viss bearbetning. De förra kan i vis
sa fall som t ex färska grönsaker och färsk fisk härröra från 
andra näringar än industri och följaktligen icke vara aktuella 
för redovisning i industristatistiken. De bearbetade produk
terna däremot har framställts vid arbetsställen hänförliga 
till industri. I de handelsstatistiska uppgifterna för en dy
lik varupost ingår produkter av båda slagen. Som en variant på 
nämnda exempel kan nämnas kaffe. Införseln omfattar såväl ros
tat som orostat kaffe. Den svenska produktionen avser enbart 
röstning av importerad vara. Såväl rostad som orostad produkt 
hänföres till samma varupost. I de ovan nämnda fallen kan nå
gon jämförelse ej göras mellan produktionsuppgifterna och han
delsstatistiska data. I kolumnen för det beräknade värdet av 
produktion + införsel - export har därför för dessa varuposter 
endast angivits två punkter. 
De varuposter som avser olika slag av maskiner och apparater 

omfattar som regel både kompletta maskiner och delar. Dessa 
båda särredovisas beträffande produktionsuppgifterna för und
vikande av dubbelräkning. De redovisade delarna kan ju i stör
re eller mindre utsträckning senare ingå i de kompletta maski
nerna. Detta galler även uppgifterna rörande införseln. Impor
terade delar kan senare ingå i svenskbyggda maskiner. Att göra 
en nettoberäkning för att erhålla ett mått på tillförseln till 
den svenska marknaden är sålunda icke möjlig i dessa fall. I 
den tillämpliga kolumnen har därför införts punkter. 
Ett annat problem, som är av mer redovisningsteknisk art be

rör också kompletta maskiner och delar till dessa. Varor, som 
är sammansatta av delar, kan ibland exporteras i form av delar 
medan de i produktionsstatistiken redovisas som färdiga varor. 
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Motsatsen kan också vara fallet om exempelvis en maskin sam
mansatts av delar som inköpts från flera verkstäder. 
Slutligen kan nämnas att uppgifterna rörande utförseln även 

omfattar begagnade och reexporterade varor. De förra är dock i 
enstaka fall särredovisade (bilar, fartyg). 
Av det ovan sagda framgår att utom de generella skillnaderna 

mellan produktionsstatistik och utrikeshandelsstatistik ar det 
även nödvändigt att beakta de speciella förhållanden som gäl
ler för olika varuposter vid jämförelser mellan de båda sta
tistikgrenarna. Det framräknade värdet for produktion + inför
sel - utförsel är således endast ett mycket grovt mått på 
tillförseln till den svenska marknaden. 





TABELLAVDELNING 

1 — Industri 1969 Del 2 
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Avdelningar och kapitel enligt 
Brysselnomenklaturen (Register) 

Sections and chapters according to the Brussels 
Nomenclature (Register) 

1 Avd Levande djur och animaliska produkter 

1 kap Levande djur 
2 kap Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar 
3 kap Fisk, kräftdjur och blötdjur 
4 kap Mjölk och mejeriprodukter; ägg; naturlig honung 
5 kap Produkter av animaliskt ursprung, ej annorstädes 

upptagna eller inbegripna 

2 Avd Vegetabiliska produkter 

6 kap Levande växter och alster av blomsterodling 
7 kap Köksväxter m m 
8 kap Ätbara frukter; skal av citrusfrukter eller melon 
9 kap Kaffe, te, matte och kryddor 
10 kap Spannmål 
11 kap Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin 

och gluten 
12 kap Oljehaltiga frön och frukter; diverse andra frön och 

frukter; växter för industriellt eller medicinskt 
bruk; halm och foderväxter 

13 kap Vegetabiliska råämnen för färgning eller garvning; 
naturliga gummiarter och hartser samt andra växt-
safter och växtextrakter 

14 kap Vegetabiliska flätnings- och snidningsmaterial; pro
dukter av vegetabiliskt ursprung, ej annorstädes upp
tagna eller inbegripna 

3 Avd Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt 
spaltningsprodukter därav; beredda ätbara fetter; 
vaxer av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung 

15 kap Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt 
spaltningsprodukter därav; beredda ätbara fetter; 
vaxer av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung 

4 Avd Produkter av livsmedelsindustri; drycker, alkohol och 
ättika; tobak 

16 kap Varor av kött, fläsk, fisk, kräftdjur eller blötdjur 
17 kap Socker och sockerkonfektyrer 
18 kap Kakao och varor därav 
19 kap Varor av spannmål, mjöl eller stärkelse; bakverk 
20 kap Varor av köksväxter och frukter samt av andra växter 

och växtdelar 
21 kap Diverse näringsmedel 
22 kap Drycker, alkohol och ättika 
23 kap Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; 

beredda fodermedel 
24 kap Tobak 

5 Avd Mineraliska produkter 

25 kap Salt; svavel; jord- och stenarter (andra än malmer); 
gips, kalk och cement 

26 kap Malm, slagg och aska 

27 kap Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillations
produkter därav; bituminösa ämnen; mineralvaxer 

6 Avd Produkter av kemiska och närstående industrier 

28 kap Kemiska grundämnen; oorganiska kemiska föreningar; 
oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, 
av radioaktiva grundämnen, av sällsynta jordarts
metaller och av isotoper 

29 kap Organiska kemiska föreningar 
30 kap Farmaceutiska produkter 
31 kap Gödselmedel 
32 kap Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och 

derivat därav; färgämnen, lacker och andra beredda 
färger; kitt och spackelfärger; tryckfärger, bläck 
och tusch 

33 kap Flyktiga vegetabiliska oljor och resinoider; parfy
mer, toalettmedel och kosmetiska preparat 

34 kap Tvål; organiska ytaktiva ämnen samt tvätt- och ren
göringsmedel; smörjmedel; konstgjorda vaxer och be
redda vaxer; puts- och skurmedel; ljus och liknande 
produkter; modelleringsmassa och s k dentalvax 

35 kap Proteiner, lim och klister 
36 kap Krut och sprängämnen; pyrotekniska artiklar; tänd

stickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara pro
dukter 

37 kap Produkter för foto- eller kinobruk 
38 kap Diverse kemiska produkter 

7 Avd Plaster (cellulosaetrar och cellulosaestrar, konst-
hartser och andra plaster) samt varor därav; natur
gummi (kautschuk), syntetiskt gummi och faktis samt 
varor därav 

39 kap Plaster (cellulosaetrar och cellulosaestrar, konst-
hartser och andra plaster) samt varor därav 

40 kap Naturgummi (kautschuk), syntetiskt gummi och faktis 
samt varor därav 

8 Avd Hudar, skinn, läder, pälsskinn och varor därav; sadel-
makeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande 
artiklar; varor av tarmar 

41 kap Hudar, skinn och läder 
42 kap Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, hand

väskor och liknande artiklar; varor av tarmar 
43 kap Pälsskinn och konstgjord päls samt varor därav 

9 Avd Trä och varor därav; träkol; kork och varor därav; 
korgmakeriarbeten och andra varor av flätnings-
material 

44 kap Trä och varor därav; träkol 
45 kap Kork och varor därav 
46 kap Korgmakeriarbeten och andra varor av flätnings-

material 

10 Avd Material för papperstillverkning; papper och papp 
samt varor därav 

47 kap Material för papperstillverkning 
48 kap Papper och papp samt varor av pappersmassa, papper 

eller papp 

49 kap Tryckalster, handskrifter och ritningar 

11 Avd Textilvaror 

50 kap Natursilke 
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51 kap Ändlösa syntetiska eller konstgjorda textilfibrer 
52 kap Textilvaror i förening med metall 
53 kap Ull och andra djurhår 
54 kap Lin och rami 
55 kap Bomull 
56 kap Korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer 
57 kap Andra vegetabiliska textilfibrer; garn av papper och 

vävnader därav 
58 kap Mattor, gobelänger o d; sammets-, plysch-, ögle- och 

sniljvävnader; band; snörmakeriarbeten; tyll och nät-
knytningar; spetsar; broderier 

59 kap Vadd och stampad filt; bind- och segelgarn, tågvirke 
och linor samt varor därav; vävnader för speciella 
ändamål; vävnader med impregnering eller överdrag; 
textilvaror för tekniskt bruk 

60 kap Trikåvaror 
61 kap Kläder och tillbehör därtill 
62 kap Andra konfektionerade textilvaror 
63 kap Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; 

lump 

12 Avd Skodon; huvudbonader; paraplyer och parasoller; be
arbetade fjädrar samt varor av fjädrar; konstgjorda 
blommor; varor av människohår; solfjädrar 

64 kap Skodon, damasker och liknande artiklar samt delar 
därtill 

65 kap Huvudbonader och delar därtill 
66 kap Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor och 

ridspön samt delar därtill 
67 kap Bearbetade fjädrar och dun samt varor av fjädrar 

eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår; 
solfjädrar 

13 Avd Varor av sten, gips, betong, asbest, glimmer eller 
liknande material; keramiska produkter; glas och varor 
därav 

68 kap Varor av sten, gips, betong, asbest, glimmer eller 
liknande material 

69 kap Keramiska produkter 
70 kap Glas och varor därav 

14 Avd Naturpärlor, ädelstenar, ädla metaller och metaller 
med plätering av ädel metall samt varor därav; bijou
terivaror; mynt 

71 kap Naturpärlor, ädelstenar, ädla metaller och metaller 
med plätering av ädel metall samt varor därav; bijou
terivaror 

72 kap Mynt 

15 Avd Oädla metaller och varor därav 

73 kap Järn och stål 
74 kap Koppar 
75 kap Nickel 
76 kap Aluminium 
77 kap Magnesium och beryllium 
78 kap Bly 
79 kap Zink 
80 kap Tenn 
81 kap Andra oädla metaller 
82 kap Verktyg och redskap samt knivar, gafflar och skedar 

av oädel metall 
83 kap Diverse varor av oädel metall 

16 Avd Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elek
trisk materiel 

84 kap Ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska red
skap 

85 kap Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk 
materiel 

17 Avd Transportmedel 

86 kap Järnvägs- och spårvägsmateriel; trafiksignalapparater, 
icke elektriskt manövrerade 

87 kap Motorfordon, traktorer, cyklar och andra fordon 
88 kap Luftfartyg m m 
89 kap Fartyg och båtar 

18 Avd Optiska instrument och apparater, foto- och kinoappa-
rater, instrument och apparater för mätning eller kon
troll, medicinska och kirurgiska instrument och appa
rater; ur; musikinstrument samt apparater för upptag
ning eller återgivning av ljud eller för upptagning 
eller återgivning på magnetisk väg av bilder och ljud 
för television 

90 kap Optiska instrument och apparater, foto- och kinoappa-
rater, instrument och apparater för mätning eller kon
troll, medicinska och kirurgiska instrument och appa
rater 

91 kap Ur 
92 kap Musikinstrument; apparater för upptagning eller åter

givning av ljud; apparater för upptagning eller åter
givning på magnetisk väg av bilder och ljud för tele
vision; delar och tillbehör till dylika instrument 
och apparater 

19 Avd Vapen och ammunition 

93 kap Vapen och ammunition 

20 Avd Diverse varor 

94 kap Möbler, madrasser, sängtäcken, kuddar o d 

95 kap Varor av snidningsmaterial m m 
96 kap Borstbinderiarbeten; dammvippor och pudervippor; 

handsiktar och handsåll 
97 kap Leksaker, spel, sportartiklar o d 
98 kap Diverse 

21 Avd Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter 

99 kap Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter 
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Nyckel t i l l de statistiska nummer som ändrats i tab 1 mellan åren 1968 och 1969 

Key to table 1 regarding the statistical numbers which have been changed between the years 1968 and 1969 

Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

"Varunumret förekommer mer än en gång inom positionen. 
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Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

"Varunumret förekommer mer än en gång inom positionen. 
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Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

!cVarunumret förekommer mer Mn en gang inom positionen. 



B8 

Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

"Varunumret förekommer mer än en gäng inom positionen. 
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Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

Stat nr i 
Industri 1968 Industri 1969 

"Varunumret förekommer mer än en gång inom positionen. 
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Tabell 1 
Industrins produktion av varor åren 1968 och 1969, fördelade enligt Tulltaxa med statistisk varuförteckning1 

(Brysselnomenklaturens systematik) 
Production of different commodities in 1968 and 1969, distributed according to »Tulltaxa med statistisk varuförteckning» 
(Customs Tariffs with a Statistical Commodity List), based upon the Brussels Nomenclature 

Tabellen omfattar produktionen inom näringarna 2 och 3 en
ligt SNI samt produktionen vid el-, gas- och vattenverken. I 
appendix redovisas intjänad bruttoersättning för utförda 
lönearbeten, reparationer, montering och installation som 
bedrivits inom näringarna 2 och 3 samt varor och tjänster 
som ej kunnat fördelas enligt Brysselnomenklaturen. (Se när
mare i textavdelningen.) 

Hela årstillverkningen betecknas med t, därav avsett för 
vasalu med £. Om intet särskilt anges, är hela årstillverk
ningen avsedd för avsalu utan ytterligare bearbetning vid 
framställningsverket. (Se närmare i textavdelningen.) 

Siffrorna inom parentes i textspalten anger motsvarande 
nummer enligt SITC-Revised i tabell 2. 
Kvantitetsgrunden är ton om annat inte anges. 
"R_" vid 1968 års data anger att uppgiften har reviderats 

efter publiceringen av Industri 1968. 
Produktionsuppgifterna för såväl 1968 som 1969 har förde

lats enligt den Tulltaxa med statistisk varuförteckning, ba
serad på Brysselnomenklaturen, som gäller för 1969. Nyckel 
mellan de gamla och nya numren återfinns omedelbart före ta
bell 1. 

Stat nr 
Item No 

Avdelningar, kapitel och varuposter 
Sections, chapters and commodities 

Kvan
titets-
grund 
Unit 

1968 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
tkr 

1969 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
tkr 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

LEVANDE DJUR OCH ANIMALISKA PRODUKTER 

1 KAP. LEVANDE DJUR 

2 KAP. KÖTT, FLÄSK OCH ANDRA ÄTBARA DJURDELAR 
02.01 Kött, fläsk och andra ätbara delar av djur, 

upptagna i nr 01.01-01.04? färska, kylda 
eller frysta:3 

kött av häst (011.5.0): 

101+106 - hela, halva och fjärdedels kroppar 
105+109 - annat 

kött av kalv (011.1.0): 

211+251 - hela och halva kroppar 
219+259 - annat 

kött av andra nötkreatur (011.1.0): 

311+351 - hela, halva och fjärdedels kroppar 
319+359 - annat 

kött av tamsvin (fläsk) (011.3.0): 
401-403 - hela och halva kroppar samt läggar och ej 
+406-408 renskrapade ben 
405+409 - annat 

kött av får (011.2.0): 

701+703 - hela och halva kroppar 
702+704 - annat 

705 kött av åsna, mula, mulåsna, buffel, vild
svin och get (011.2.0) 

901-909 andra ätbara djurdelar (011.6.0) 

'Beträffande vissa avvikelser härifrån se textavdelningen. - 2Dessa nummer avser hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 
(01.01), nötkreatur och bufflar (01.02), svin (01.03) samt får och getter (01.04). - 3Endast produktionen vid kon
trollslakterier. Slakt mot lön anges i appendix. Beträffande uppgifternas fullständighet se textavdelningen. -
''Styckade köttvaror redovisas i appendix. - 5Inkl stat.nr 02.04.101-309. - 6Inkl stat.nr 02.04.900. 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan-
titets-
erund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

02.02 Slaktat fjäderfä och ätbara delar därav 
(med undantag av lever), färska, kylda 
eller frysta (011.4.O):1 

102+103 kött av höns, färskt eller kylt 
106+107 kött av höns, fryst 
802+803 kött av ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns, 

färskt eller kylt 
806+807 kött av ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns, 

fryst 
900 andra ätbara delar av höns, ankor, gäss, 

kalkoner och pärlhöns 
02.03.001 Lever av fjäderfä, färsk, kyld, fryst eller 

+009 saltad (011.8.1) 
02.04.101 Annat kött och andra ätbara djurdelar, 

-900 färska, kylda eller frysta (011.8.9) 
02.05 Ister och annat fett av svin eller fjäder

fä, icke utsmält eller utpressat och icke 
innehållande köttränder, färskt, kylt, 
fryst, saltat, torkat eller rökt (411.3.1): 

001 ister 
009 annat fett 

02.06.301 Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar (med 
-909 undantag av lever av fjäderfä), saltade, 

torkade eller rökta (012.1.0 och 012.9.0) 

3 KAP. FISK, KRÄFTDJUR OCH BLÖTDJUR 
03.01 Fisk, färsk (levande eller död), kyld eller 

fryst (031.1.0): 
110-399 hel, rensad eller styckad fisk, färsk, kyld 

eller fryst 
451-599 filéad fisk, färsk eller kyld (för avsalu) 

filéad fisk, fryst: 
651-659 - plattfisk 

- torskfisk: 
701 — torsk 

702-709 — annan 
750-799 - sill och annan fisk 
800-950 fiskrom, fisklever o.d., fisk för odlings

ändamål, akvariefisk 
03.02 Fisk, saltad, torkad eller rökt (031.2.0): 

saltad, icke torkad fisk: 
100 - torskfisk 

- sill: 
201 — strömming 
202 — islandssill 
203 — stor- och vårsill 
209 — annan 
301 - lax 
309 - annan: 

1 — skarpsill och sardeller 
9 — annan 
färsktorkad fisk: 

401 - spillånga 
409 - annan 
500 saltad och torkad fisk 
600 rökt fisk: 

1 - sill och strömming 
2 - lax och laxöring 
3 - ål 
4 - annan fisk 

700 fiskrom 
800 fisklever och andra ätbara delar av fisk 

03.03.100 Kräftdjur och blötdjur, med eller utan skal, 
-809 färska (levande eller döda), kylda, frysta, 

'Fjäderfäslakterier med frysta produkter ingår. - 202.04.101-309 ingår i 02.01.705; 02.04.900 ingår i 02.01.901-909. -
3Ingår i stat.nr 03.01.750-799. 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan-
titets-
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

saltade eller torkade; kräftdjur med skal, 
kokta i vatten (031.3.0): 

1 - frysta 

4 KAP. MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER; ÄGG; NATURLIG 
HONUNG 

04.01.000 Mjölk och grädde, icke konserverad, koncen
trerad eller sötad (022.3.0): 

1 mjölk, oskummad: 
- levererad till annat mejeri 
- levererad till annan mottagare än mejeri 

(inkl. tillverkare av torrmjölk) 
2 mjölk, standardiserad: 
- levererad till annat mejeri 
- levererad till annan mottagare än mejeri 

3 grädde: 
- levererad till annat mejeri 
- levererad till annan mottagare än mejeri 

(inkl. tillverkare av torrmjölk) 
4 skum- och kärnmjölk: 
- levererad till annat mejeri 
- levererad till mjölkproducent 
- levererad till annan mottagare (inkl. 
tillverkare av torrmjölk) 

04.02 Mjölk och grädde, konserverad, koncentrerad 
eller sötad: 
annan än i fast form: 
- mjölk (022.1.0): 

201 — koncentrerad (kondenserad): 
1 kondenserad mjölk 
2 mesmassa och vasslesirup 
3 vassle för utfodring 

209 — annan 
300 - grädde (022.1.0) 

i fast form (block eller pulver): 
500-609 - mjölk och grädde (022.2.0) 

därav: 
500 - skummjölkspulver 
601 - vasslepulver 
609 - andra slag 

04.03 Smör (023.0.0): 
001 runmärkt 
009 annat: 

1 - vasslesmör 
2 - annat 

04.04 0st och ostmassa (024.0.0): 
150 färskost och ostmassa 
200 smältost 
300 mesost (inkl. messmör) 
400 mögelost 
901 hårdost 
909 andra slag: 

1 - margarinost 
2 - annan 

04.05 Ägg av fåglar samt äggula, färska, konserve
rade, torkade eller sötade (025.0.0): 

110-190 ägg med skal 
901+905 ägg utan skal 
906+909 äggula 

04.06.000 Naturlig honung (061.6.0) 
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5 KAP. PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, EJ ANNOR
STÄDES UPPTAGNA ELLER INBEGRIPNA 

05.01.000 Människohår, obearbetat, även tvättat och 
avfettat; avfall av människohår (291.9.1) 

05.02 Borst av svin; hår av grävling samt andra 
djurhår till borstbinderiarbeten; avfall 
av dylika borst och hår (291.9.2): 

100 borst av svin samt avfall därav 
200 andra slag 

05.03 Tagel, även i skikt, med eller utan för
stärkning av annat material, samt avfall 
av tagel (262.5.1): 

001 råtagel 
002 avfall av tagel 
009 annat tagel 

05.04 Tarmar, blåsor och magar (hela eller sönder
delade) av andra djur än fiskar (291.9.3): 

100 tarmar: 
1 - oberedda 
2 - beredda 

900 andra slag 
05.05.000 Fiskavfall (291.9.4) 
05.06.000 Senor samt limläder och annat liknande av

fall av oberedda hudar och skinn (291.9.5): 
1 senor 
2 limläder och annat liknande avfall 

05.07.110 Fjädrar och delar av fjädrar (även med 
-909 klippta kanter), dun samt skinn och andra 

delar av fåglar med kvarsittande fjädrar 
eller dun, obearbetade eller endast ren
gjorda, desinficerade eller behandlade i 
konserverande syfte; pulver och avfall av 
fjädrar eller av delar av fjädrar(291.9.6) 

05,08.000 Ben och kvicke, obearbetade eller avfettade, 
behandlade med syra eller befriade från 
gelatin eller eljest enkelt bearbetade 
(men icke tillformade), samt mjöl och av
fall därav (291.1.1): 

1 benmjöl 
2 andra slag 

05.09.000' Horn, hovar, klövar, naglar, klor och 
näbbar, obearbetade eller enkelt bearbetade 
(men icke tillformade), samt avfall och 
mjöl därav; valbarder och liknande varor, 
obearbetade eller enkelt bearbetade (men 
icke tillformade), samt borst och avfall 
därav (291.1.2) 

05.10.000 Elfenben, obearbetat eller enkelt bearbetat 
(men icke tillformat), samt mjöl och avfall 
därav (291.1.3) 

05.11.000 Sköldpadd (sköldar och plåtar), obearbetad 
eller enkelt bearbetad (men icke tillfor-
mad); avfall av sköldpadd (291.1.4) 

05.12.000 Korall och liknande varor, obearbetade 
eller enkelt bearbetade; skal av blötdjur, 
obearbetade eller enkelt bearbetade (men 
icke tillformade), samt mjöl och avfall av 
dylika skal (291.1.5) 

05.13.000 Naturlig tvättsvamp (291.9.7) 
05.14.000 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska 

flugor; galla, även torkad; animaliska äm
nen, färska, kylda, frysta eller tillfäl
ligt konserverade på annat sätt, med huvud
saklig användning för beredning av farma-
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ceutiska produkter (291.9.8) 
05.15.000 Animaliska produkter, ej hänförliga till 

annat nunroer; döda djur av de slag, som 
avses i 1 och 3 kap., otjänliga till män
niskoföda (291.9.9): 

1 blod 
9 andra slag 
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ANDRA AVDELNINGEN 

VEGETABILISKA PRODUKTER 

6 KAP. LEVANDE VÄXTER OCH ALSTER AV BLOMSTERODLING 
06.01.001 

-009 Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, 
levande, även med utvecklade blad och blom
mor (292.6.1) 

06.02.001 Levande växter och rötter, ej hänförliga 
-009 till nr 06.01, sticklingar och ympkvistar 

härunder inbegripna (292.6.9) 
06.03 Blommor och blomknoppar, avskurna, till 

buketter eller eljest till prydnad, friska, 
torkade, blekta, färgade, impregnerade el
ler på annat sätt preparerade (292.7.1): 

001-011 friska 
019 andra slag 

06.04.100 Blad, kvistar och andra växtdelar (med 
-909 undantag av blommor och blomknoppar) samt 

gräs, mossa och lav, till buketter eller 
eljest till prydnad, friska, torkade, blek
ta, färgade, impregnerade eller på annat 
sätt preparerade (292.7.2) 

7 KAP. KÖKSVÄXTER M. M. 
07.01.101 Köksväxter, färska eller kylda (054.1.0, 

-909 054.4.0 och 054.5.0) 
07.02 Köksväxter (även kokta), frysta (054.6.1): 

001 morötter 
002 ärter 
003 morötter och ärter, blandade 
004 bönor 
005 spenat 
006 broccoli 
009 andra 

07.03.003 Köksväxter, tillfälligt konserverade i 
+009 saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller 

andra lösningar men icke särskilt beredda 
för direkt konsumtion (054.6.2) 

07.04.001 Köksväxter, torkade, även sönderdelade i 
+009 stycken eller krossade eller pulveriserade 

men icke på annat sätt beredda (055.1.0) 
07.05.001 Ärter, bönor och andra baljväxtfrön med 

-009 huvudsaklig användning som människo- eller 
djurföda, torkade, även skalade och kluvna 
(054.2.0) 

07.06.001 Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskock-
-009 or, batater (sötpotatis) och andra liknan

de rötter, stam- eller rotknölar med hög 
halt av stärkelse eller inulin, färska el
ler torkade, även sönderdelade i stycken; 
märg av sagopalm (054.8.1) 

8 KAP. ÄTBARA FRUKTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER 
MELON 

08.01.100 Dadlar, bananer, ananas, mango, mangostan, 
-909 avokatofrukter och guava samt kokosnötter, 

paranötter och kasjunötter, färska eller 
torkade, även skalade (051.3.0, 051.7.1, 
051.9.5 och 052.0.1) 

08.02.101 
-900 Citrusfrukter, färska eller torkade 

(051.1.0 och 051.2.0) 

'Skalad potatis. 
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08.03.100 Fikon, färska eller torkade (051.9.1 och 
+200 052.0.2) 

08.04.101 Vindruvor, färska eller torkade (051.5.0 
-200 och 052.0.3) 

08.05.101 Nötter och liknande frukter, ej hänförliga 
-900 till nr 08.01, färska eller torkade, även 

skalade (051.7.2): 
1 skalade 

08.06.101 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 
-202 (051.4.0 och 051.9.2) 

08.07.101 Körsbär, persikor, plommon och liknande 
-900 stenfrukter, färska (051.9.3) 

08.08.101 Bär, ej hänförliga till nr 08.07, färska 
-909 (051.9.4) 

08.09.103 
-900 Andra färska frukter (051.9.9) 

08.10 Frukter (även kokta), utan tillsats av 
socker, frysta (053.6.1): 

100 jordgubbar 
901 blibär 
902 hallon 
903 lingon 
909 andra 

08.11.001 Frukter, tillfälligt konserverade (t.ex. 
-009 med svaveldioxidgas eller i saltvatten, 

svavelsyrlighetsvatten eller andra konser
verande lösningar) men i föreliggande skick 
icke tjänliga för direkt konsumtion 
(053.6.3) 

08.12.100 Frukter, torkade, ej hänförliga till nr 
-909 08.01-08.05 (052.0.9) 

08.13.000 Skal av citrusfrukter eller melon, färska, 
frysta eller torkade eller tillfälligt kon
serverade i saltvatten, svavelsyrlighets
vatten eller andra lösningar (053.6.4) 

9 KAP. KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR 
09.01 Kaffe, även rostat eller befriat från kof

fein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurro
gat med tillsats av kaffe: 

100 orostat kaffe (071.1.0) 
200 rostat kaffe (071.1.0): 

1 egen vara 
2 främmande vara (rostlön) 

300 kaffesurrogat med tillsats av kaffe 
(071.1.0) 

400 skal och hinnor av kaffe (081.9.1) 
09.02.000 Te (074.1.0) 
09.03.000 Matte (074.2.0) 
09.04.100 Peppar (av släktena Piper, Capsicum eller 

-900 Pimenta) (075.1.0): 
1 egen vara 
2 främmande vara (målningslön) 

09.05.000 Vanilj (075.2.1) 
09.06.000 Kanel och kanelknopp (075.2.2) 
09.07.000 Kryddnejlikor, nej likstjälkar och moder

nejlikor (075.2.3) 
09.08.100 Muskot, muskotblomma och kardemumma 

+200 (075.2.4) 
09.09.000 Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, kum

min, spiskummin och enbär (075.2.5) 
09.10.001 Timjan, lagerblad, saffran och andra kryd-

-009 dor (075.2.9) 

'Malda kryddor (inkl andra än kryddor hänförliga till 09.04.100-900). 

2 — Industri 1969 Del 2 
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10 KAP. SPANNMÅL 

11 KAP. PRODUKTER AV KVARN INDUSTRI; MALT, STÄRKELSE, 
INULIN OCH GLUTEN 

11.01 Mjöl av spannmål: 
100 av vete (046.0.1): 

1 - siktat 
2 - sammalet 
3 - eftermjöl 

200 av blandningar av vete och råg (046.0.1): 
1 - siktat 
2 - sammalet 
3 - eftermjöl för avsalu 

300 av råg (047.0.1): 
1 - siktat 
2 - sammalet 
3 - eftermjöl 

400 av korn (047.0.1) 
500 av havre (047.0.1) 
902 av majs (047.0.1) 
903 av ris (047.0.1) 
904 av hirs eller sorghum (047.0.1) 
909 av annan spannmål (047.0.1) 

11.02 Gryn av spannmål, framställda genom skal
ning, avrundning, krossning, valsning eller 
pressning av sädeskorn, med undantag av 
skalat, polerat, glaserat eller brutet ris; 
groddar av spannmål ävensom mjöl därav: 
gryn och liknande produkter: 

100 - av vete eller av blandningar av vete och 
råg (046.0.2) 

200 - av råg (047.0.2) 
300 - av korn (048.1.1) 
400 - av havre (048.1.1): 

1 — gröpe 
2 — andra 

500 - av majs (048.1.1) 
801 - av hirs eller sorghum (047.0.2) 
809 - av annan spannmål (047.0.2) 
900 groddar av spannmål ävensom mjöl därav 

(048.1.1) 
11.03.000 Mjöl av torkade ärter, bönor eller andra 

baljväxtfrön, hänförliga till nr 07.05 
(055.4.1) 

11.04.000 Mjöl av frukter, hänförliga till kap. 8 
(055.4.2) 

11.05.000 Mjöl, gryn och flingor, framställda direkt 
av potatis (055.4.3) 

11.06.000 Mjöl och gryn, framställda direkt av sago, 
av maniok-, arrow- eller salepsrot eller av 
andra till nr 07.06 hänförliga rötter, 
stam- eller rotknölar (055.4.4) 

11.07.000 Malt, även rostat (048.2.0) 
11.08 Stärkelse; inulin (599.5.1): 

100 majsstärkelse 
400 potatisstärkelse 
902 vetestärkelse 
903 risstärkelse 
905 annan stärkelse 
909 inulin 

11.09.000 Gluten och glutenmjöl, även rostade 
(599.5.2) 

1Inkl gröpe av andra sädesslag. - 2Inkl stat.nr 19.02.004. 
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12 KAP. OLJEHALTIGA FRÖN OCH FRUKTER; DIVERSE ANDRA 
FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT 
ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER 

12.01.100 Oljehaltiga frön och frukter, även sönder-
-909 delade (221.1.0-221.1.8) 

12.02.000 Mjöl, icke avfettat, av oljehaltiga frön 
eller frukter, med undantag av senapsmjöl 
(221.9.0) 

12.03.110 Frön, sporer och frukter med huvudsaklig 
-900 användning som utsäde (292.5.0) 

12.04.101 Sockerbetor, färska eller torkade, även 
-200 skurna eller pulveriserade; sockerrör 

(054.8.2) 
12.05.000 Cikoriarötter, färska eller torkade, även 

sönderdelade men icke rostade (054.8.3) 
12.06.000 Humle och humlemjöl (lupulin) (054.8.4) 
12.07.000 Växter samt frön, frukter och andra växt

delar, färska eller torkade, även sönder
delade eller pulveriserade, med huvudsaklig 
användning för framställning av parfymer, 
faTmaceutiska produkter, insekts- eller 
svampbekämpningsmedel eller för liknande 
ändamål (292.4.0) 

12.08.200 Johannesbröd, färskt eller torkat, även 
+900 sönderdelat eller pulveriserat; fruktkärnor 

och andra vegetabiliska produkter med 
huvudsaklig användning som livsmedel, ej 
hänförliga till annat nummer (054.8.9) 

12.09.000 Halm och agnar av spannmål, obearbetade el
ler enbart hackade (081.1.1) 

12.10 Kålrötter samt foderbetor och andra foder
rotfrukter; foderkål; hö; klöver, lusern, 
lupin, vicker, esparsett och liknande 
foderväxter (081.1.2): 

100 kålrötter samt foderbetor och andra foder
rotfrukter 

200 hö 
300 lusernmjöl och annat hömjöl 
900 andra slag 

13 KAP. VEGETABILISKA RÅÄMNEN FÖR FÄRGNING ELLER 
GARVNING; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER 
SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER 

13.01.000 Vegetabiliska råämnen med huvudsaklig an-
"vändning för färgning eller garvning 
(292.1.0) 

13.02.100 Schellack, kornlack, stocklack o.d.; gummi 
-900 arabicum och dylika naturliga gummiarter; 

naturliga gummihartser, hartser och bal
samer (292.2.0) 

13.03 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, 
pektinater och pektater; agar-agar samt 
annat växtslem och andra förtjocknings-
medel, erhållna ur vegetabiliska ämnen 
(292.9.1): 

100 lakritsextrakt 
200 pektinämnen, pektinater och pektater 
300 agar-agar 
900 andra slag 

1Lönbearbetning. 
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14 KAP. VEGETABILISKA FLÄTNINGS- OCH SNIDNINGSMATE-
RIAL; PRODUKTER AV VEGETABILISKT URSPRUNG, 
EJ ANNORSTÄDES UPPTAGNA ELLER INBEGRIPNA 

14.01.100 Vegetabiliska material med huvudsaklig an-
-900 vändning för korgmakeriarbeten eller andra 

flätade arbeten (korgvide, vass, säv, 
bambu, rotting och rafia, ävensom tvättad, 
blekt eller färgad halm samt lindbast och 
liknande material) (292.3.0) 

14.02.001 Vegetabiliska material med huvudsaklig an-
-009 vändning för stoppning (kapock, krollsplint, 

sjögräs o.d.), även i skikt, med eller utan 
förstärkning av annat material (292.9.2) 

14.03 Vegetabiliska material med huvudsaklig an
vändning för borstbinderiarbeten (sorghum, 
piassava, risrot och liknande material), 
även buntade eller snodda (292.9.3): 

100 piassava 
200 mexikansk fiber 
900 andra 

14.04.000 Härda frön, fruktkärnor, skal och nötter 
med huvudsaklig användning som snidnings-
material (stennöt, fruktkärnor av dumpalmen 
och liknande material) (292.9.4) 

14.05.000 Produkter av vegetabiliskt ursprung, ej 
hänförliga till annat nummer (292.9.9) 
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TREDJE AVDELNINGEN 

ANMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH 
OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER DÄRAV; 
BEREDDA ÄTBARA FETTER; VÄXER AV ANIMALISKT 
ELLER VEGETABILISKT URSPRUNG 

15 KAP. ANMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH 
OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER DÄRAV; 
BEREDDA ÄTBARA FETTER; VÄXER AV ANIMALISKT 
ELLER VEGETABILISKT URSPRUNG 

15.01.000 Ister och annat fett av svin eller fjäder
fä, utstnält eller utpressat (091.3.0) 

15.02 Talg (av nötkreatur, får eller getter), rå 
eller utsmält, premier jus härunder inbe
gripen (411.3.2): 

100 råtalg 
900 andra slag: 

1 - premier jus 
9 - andra slag 

15.03.001 Solarstearin och oleostearin (presstalg); 
+009 isterolja, talgolja och oleomargarin, icke 

emulgerade, blandade eller på annat sätt 
beredda (411.3.3) 

15.04 Fetter och oljor, även raffinerade, av fisk 
eller havsdäggdjur (411.1.0): 

251 valolja 
254 sälolja 

sillolja: 
401 - rå 

409 - annan 
600 högvitaminhaltig trän och olja samt 

medicintran och fodertran (veterinärtran) 
900 andra 

15.05.000 Ullfett och fettämnen ur ullfett, lanolin 
härunder inbegripet (411.3.4) 

15.06 Andra animaliska fetter och oljor (t.ex. 
klövolja, benfett och destruktionsfett) 
(411.3.9): 
fetter: 

001 - för tekniskt bruk: 
1 — benfett 
2 — destruktionsfett 
9 — andra fetter 

005 - andra: 
1 — benfett 
2 — destruktionsfett 
9 — andra fetter 
oljor: 

006 - för tekniskt bruk 
009 - andra 

15.07 Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, 
renade eller raffinerade: 
sojabönolja (421.2.0): 

101 - rå 

109 - renad eller raffinerad 

150 bomullsfröolja (421.3.0) 
jordnötsolja (421.4.0): 

201 - rå 

Ingår i stat.nr 15.04.900. 
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209 - renad eller raffinerad 
250 olivolja och bomolja (421.5.0) 

300 solrosolja (421.6.0) 
raps-, rybs- och rovolja (421.7.0): 

351 - rå 

352 - renad eller raffinerad 
353 senapsolja (421.7.0): 

1 - rå 

2 - renad eller raffinerad 
linolja (422.1.0): 

501 - oblekt 

502 - blekt 

550 palmolja (422.2.0) 
kokosolja (422.3.0): 

601 - rå 

602 - renad eller raffinerad 
palmkärnolja (422.4.0): 

651 - rå 

659 - renad eller raffinerad 
700 ricinolja (422.5.0) 
801 träolja (tungolja) (422.9.0) 
802 oiticicaolja (422.9.0) 
803 majsolja (422.9.0) 
809 andra (422.9.0): 

1 - matolja 
2 - plåtolja 

3 - sheanötolja 
9 - andra 

15.08 Animaliska och vegetabiliska feta oljor, 
kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktise-
rade, blåsta, polymeriserade eller på annat 
sätt modifierade (431.1.0): 

210 linolja 
901 träolja (tungolja), oiticicaolja och ricin

olja 
902 andra vegetabiliska oljor 

903 animaliska oljor 
15.09.000 Garvfett (degras) (411.3.5) 
15.10 Fettsyror, sura oljor från raffinering samt 

fettalkoholer: 
fettsyror samt sura oljor från raffinering 
(431.3.1): 

100 - olein 

200 - stearin 
- andra slag: 

503 — raps-, rybs-, rov- och senapsoljefett
syror 

504 — ricinoljefettsyra och dehydratiserad 
ricinoljefettsyra 

506 — högraffinerad tallfettsyra 
509 — andra 
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600 fettalkoholer (512.2.5) 
15.11 Glycerol (glycerin), glycerolvatten och 

glycerollut (512.2.6): 
glycerol: 

201 - rå 
202 - annan 
300 glycerolvatten och glycerollut 

15.12 Animaliska och vegetabiliska fetter och 
feta oljor, som helt eller delvis hydrerats 
eller som gjorts fastare eller härdats 
genom andra processer, även raffinerade men 
icke vidare bearbetade (431.2.0): 

101+102 animaliska: 

1 - icke raffinerade 

2 - raffinerade 
200 vegetabiliska: 

1 - icke raffinerade 

2 - raffinerade 
15.13 Margarin, konstister och annat berett ät

bart fett (091.4.0): 
margarin: 

101 - innehallande smör 
102+109 - andra slag: 

1 — bagerimargarin 
5 — annat 

200 konstister och annat berett ätbart fett 
15.14.000 Spermaceti (valrav), rå, pressad eller 

raffinerad, även färgad (431.4.1) 
15.15.000 Bivax och andra insektsvaxer, även färgade 

(431.4.2) 
15.16.000 Vegetabiliska växer, även färgade (431.4.3) 
15.17.000 Återstoder från bearbetning av fetter eller 

feta oljor eller av animaliska eller vege
tabiliska växer (431.3.2) 

'Därav lönbearbetning 42 tkr. 
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FJÄRDE AVDELNINGEN 

PRODUKTER AV LIVSMEDELSINDUSTRI; DRYCKER, 
ALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK 

16 KAP. VAROR AV KÖTT, FLÄSK, FISK, KRÄFTDJUR ELLER 
BLÖTDJUR 

16.01 Korv och liknande varor av kött, fläsk 
eller andra djurdelar eller av blod 
(013.4.0): 

001 gåsleverkorv 
andra slag: 

002-005 - i hermetiskt slutna kärl 
009 - andra 

16.02 Kött, fläsk och andra djurdelar, beredda 
eller konserverade, ej hänförliga till nr 
16.01 (013.8.0): 

501 gåsleverpastej 
andra slag: 

100-506 - i hermetiskt slutna kärl 
701-705 - frysta, ej i hermetiskt slutna kärl 
801-805 - andra: 

- färdiglagad mat: 
1 fryst 
2 annan 
9 — annat 

16.03.000 Köttextrakt och köttsaft (013.3.0) 
16.04 Fisk, beredd eller konserverad, kaviar och 

kaviarersättning härunder inbegripna 
(032.0.1): 
fisk, hel eller i bitar, endast kryddad 
eller sockersaltad (icke i hermetiskt slut
na detaljhandelsförpackningar): 
- sillfisk: 

591+592 — skarpsill och sardeller 
401 — islandssill 
402 — stor- och vårsill 
593 — strömming 
409 — annan sillfisk 
594 - annan 

annan fisk, hel eller i bitar: 
- i hermetiskt slutna kärl: 
- sillfisk: 

110 inläggningar av sardintyp 
150 inläggningar av ansjovistyp: 

1 hel 
2 benfri 

204 gaffelbitar och liknande inläggningar: 
1 filéer 
2 gaffelbitar 

208 andra slag 
320 — inkokt lax 
330 — makrill 
391 — tonfisk 
392 — rökt färgad gråsej 
399 — annan (inkl. 320, 391, 392) 

510,595 - andra slag 
-599 

601-609 fiskrom: 
1 - i hermetiskt slutna kärl 
2 - andra slag 
andra fiskprodukter: 
- i hermetiskt slutna kärl: 

701 — fiskbullar 

'ingår i stat.nr 16.01.002-009. - 2Ingår i stat.nr 16.02.100-400, 502-805. - 3Ingir i stat.nr 16.02.801-805. -
"•Ingår i stat.nr 16.04.399. 
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709 — andra 
800+900 - andra slag: 

1 — fiskfärs 
— färdiglagad mat: 

2 fryst 
3 annan 
9 — annat 

16.05 Kräftdjur och blötdjur, beredda eller kon
serverade (032.0.2): 

110-199 i hermetiskt slutna kärl 
210-299 andra slag 

17 KAP. SOCKER OCH S0CKERK0NFEKTYRER 
17.01 Socker från sockerbetor och sockerrör, i 

fast form: 
råsocker (061.1.0): 

101 - polariserande högst 98 Z 
105 - polariserande mer än 98 Z 

andra slag (061.2.0): 
901 - polariserande högst 98 Z 

- polariserande mer än 98 Z: 
902+903 — bitsocker: 

1 ur råsocker 
2 direkttillverkat 

905+906 — strösocker och liknande socker: 
1 ur råsocker 
2 direkttillverkat 

909 — annat 
17.02 Annat socker; sirap och andra sockerlös

ningar; konstgjord honung samt blandningar 
av konstgjord och naturlig honung; socker
kulör (061.9.0): 
druv- och stärkelsesocker samt stärkelse
sirap: 

100 - i stycken eller pulver 
200 - andra slag 

frukt- och mjölksocker: 
703 - laktos (mjölksocker) kemiskt ren 
704 - annat 
705 maltsocker 
706 bordsirap 
709 annat socker (med undantag av invertsocker); 

annan sirap och andra sockerlösningar 
800 invertsocker; konstgjord honung samt bland

ningar av konstgjord och naturlig honung 
900 sockerkulör 

17.03.000 Melass, även avfärgad (061.5.0) 
17.04 Sockerkonfektyrer, icke innehållande kakao 

(062.0.1): 
101+109 fondantmassor, pastor och andra liknande 

halvfabrikat, i bulk 
varor belagda med utjämningsskatt, ej hän
förliga till nr 17.04.109: 

901 - karameller: 
1 — fyllda 
2 — ofyllda 

902 - pastiller och tabletter 
903 - tuggummi 
904 - lakritskonfekt och andra lakritsvaror 
905 - andra 
907 andra slag: 

1 - marsipan, färdigfabrikat 
2 - kola 

'ingår i stat.nr 16.04.510, 595-599. - 2Ingår i »tat.nr 17.04.9079. 
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3 - dragéer 
4 - gelékonfektyrer 
6 - marmelad (konfektyr) 
8 - skum- och gummikonfektyrer 
9 - andra sockerkonfektyrer 

17.05.000 Socker, sirap och andra sockerlösningar 
samt melass, försatta med aromämne eller 
färg (vanilj- och vanillinsocker härunder 
inbegripna), ej hänförliga till fruktsafter 
(062.0.2): 

1 vanilj- och vanillinsocker 
2 annat 

18 KAP. KAKAO OCH VAROR DÄRAV 
18.01.000 Kakaobönor, hela eller krossade, även rosta

de (072.1.0) 
18.02.000 Kakaoskal och kakaoavfall (081.9.2) 
18.03.000 Kakaomassa (härunder inbegripet kakaomassa 

i block), även avfettad (072.3.1) 

18.04.000 Kakaosmör (kakaofett)(072.3.2) 
18.05.000 Kakaopulver, icke sötat (072.2.0) 
18.06 Choklad och chokladvaror samt andra födo

ämnen, innehållande kakao (073.0.0): 
100 kakaopulver, sötat 

201+205 blockchoklad och choklad i pastaform 
chokladkakor, konfekt och andra sötsaker 
av choklad eller överdragna med choklad, 
för direkt konsumtion: 

301 - ofyllda: 
— ofylld choklad, ren 
— ofylld choklad innehållande nötter, 

mandel, russin o.d. 
302 - andra: 

— nougat 
— praliner 
— fylld formchoklad 
— karameller 
— kola 
— dragéer 

skum- och gummikonfektyrer 
— chokladöverdragna styckevaror, ej ovan 

nämnda 
— andra chokladkonfektyrer 

902 glass 
901+903 puddingpulver, glasspulver och glasspasta 

(glassmassa) 
904+905 andra slag 

19 KAP. VAROR AV SPANNMÅL, MJÖL ELLER STÄRKELSE; 
BAKVERK 

19.01.000 Maltextrakt (048.8.1) 
19.02 Näringsmedel (för barn, för dietiskt bruk 

eller för matlagningsändamål), beredda av 
mjöl, stärkelse eller maltextrakt, även med 
tillsats av kakao till mindre än 50 vikt
procent (048.8.2): 

003 produkter av sojamjöl 
004 produkter av till nr 11.05 hänförligt mjöl 

av potatis 
andra slag: 

002 - produkter för beredning av bakverk 
009 - andra: 

1 — vällingpulver 

'Löntillverkning. - 2Därtill koraner löntillverkning, 1968 20 tkr och 1969 38 tkr. - 3Ingår i »tat.nr 21.07.401. -
^Ingår i stat.nr 11.05.000. - 5Därtill kommer löntillverkning, 1968 3 059 tkr och 1969 5 071 tkr. 



B 27 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan-
titets-
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

9 — andra slag 
19.03.000 Makaroner, spagetti och liknande produkter 

(048.3.0) 
19.04.000 Gryn och flingor, framställda av tapioka-, 

sago-, potatis- eller annan stärkelse 
(055.4.5) 

19.05 Majsflingor, s.k. rostat ris och liknande 
varor, framställda genom svallning eller 
röstning av spannmål eller produkter av 
spannmål (048.1.2): 

001 av ris 
009 andra slag 

19.06.000 Nattvardsbröd, oblatkapslar för fannaceu-
tiskt bruk, sigilloblater och liknande va
ror av mjöl eller stärkelse (048.8.3) 

19.07 Matbröd, skeppsskorpor och andra enklare 
bakverk utan tillsats av socker, honung, 
ägg, fett, ost eller frukt (048.4.1): 

100 knäckebröd 
200 skorpor, skeppsskorpor och skorpmjöl 
901 flatbröd 
909 andra slag: 

1 - mjukt matbröd 
2 - tunnbröd (hårt och mjukt) 
9 - andra slag 

19.08 Bakverk, ej hänförliga till nr 19.07, även 
innehållande kakao (oavsett mängden) 
(048.4.2): 

101+102 biscuits och wafers: 
1 - pepparkakor 
5 - andra 

200 skorpor 
301+302 s.k. cakes och Danish pastry 

andra slag: 
901 - frysta: 

1 — mjukt kaffebröd 
3 — bakelser, tårtor o.d. 
9 — andra finare bakverk 

909 - andra: 
1 — mjukt kaffebröd (inkl. frysta) 
3 — bakelser, tårtor o.d. 
9 — andra finare bakverk samt ej specifice

rade 

20 KAP. VAROR AV KORSVÄXTER OCH FRUKTER SAMT AV 
ANDRA VÄXTER OCH VÄXTDELAR 

20.01 Köksväxter och frukter, inlagda i ättika 
eller ättiksyra, även med tillsats av 
socker, salt, kryddor eller senap(055.5.1): 
köksväxter: 

151 - gurkor 
152 - rödbetor 
159 - andra 
250 frukter 

20.02.100 Köksväxter, beredda eller konserverade på 
-909 annat sätt än genom inläggning i ättika 

eller ättiksyra (055.5.2): 
i hermetiskt slutna kärl: 
- ärter 
- bönor 
- svampar 
- tomater 
- tomatpulp och tomatpuré 
- sparris 

'ingår i stat.nr 19.08.9091. - 2En stor del av produktionen är hänförlig till 19.08.9093. 
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- potatisprodukter: 
- för beredning av puré (mos) 
- andra slag 
- morötter 
- ärter och morötter, blandade 
- andra köksväxter 
andra slag: 
- färdiglagad mat 
- andra 

20.03 Frukter, frysta, med tillsats av socker 
(053.6.2): 

100 j ordgubbar 
901 blåbär 
902 hallon 
909 andra 

20.04.000 Frukter, fruktskal och andra växtdelar, -
kanderade, glaserade eller pä liknande sätt 
beredda med socker (053.2.0) 

20.05 Sylter, marmelader, fruktmos, fruktgeléer 
och fruktpastor, beredda genom kokning, med 
eller utan tillsats av socker (053.3.0): 

100 av citrusfrukter 
300 av bär 
901 av äpplen 
909 av andra slag 

20.06 Frukter, beredda eller konserverade på 
annat sätt, med eller utan tillsats av 
socker eller alkohol (053.9.0): 

200 ananas 
300 citrusfrukter 
400 päron 
500 aprikoser 
600 persikor 
700 blandade frukter (fruktsallad) 
801 kasjunötter (cashewnötter) 
802 jordnötter, kokosnötter, paranötter samt 

nötter och liknande frukter av de slag som 
avses i tulltaxenr 08.05 

900 andra: 
1 - äpplen 
2 - plommon 
3 - bär- och fruktpulp 
5 - andra (inkl. 200-802) 

20.07 Saft av frukter eller köksväxter, även med 
tillsats av socker men icke innehållande 
alkohol (053.5.0): 
av citrusfrukter: 

101+105 - osockrad 
109 - sockrad 

av andra frukter: 
201+205 - osockrad 

209 - sockrad 
av köksväxter: 

301+305 - osockrad 
309 - sockrad 

21 KAP. DIVERSE NÄRINGSMEDEL 
21.01.000 Rostad cikoriarot och andra rostade kaffe

surrogat, ävensom extrakter därav (099.0.1) 
21.02 Extrakter, och essenser av kaffe, te eller 

matte; preparat på basis av dylika extrak
ter eller essenser: 

100 extrakter och essenser av kaffe; preparat 
på basis av dylika extrakter eller essenser 
(071.3.0) 

'inkl barnmat av köksväxter. - 2Ingår i stat.nr 20.05.909. - 3Inkl barnmat. - ''Ingår i stat.nr 20.06.9005 
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900 andra slag (099.0.2) 
21.03 Senapspulver och beredd senap (099.0.3): 

100 senapspulver 
200 beredd senap 

21.04 Såser och andra för smaksättning avsedda 
preparat (099.0.4): 

002 majonnäs 
003 tomatketchup och liknande tomatsåser 
009 andra: 

1 - soja 
9 - andra 

21.05 Sopp- och buljongpreparat samt färdiga 
soppor och buljonger (099.0.5): 
torkade, även i form av kakor, tärningar 
e.d.: 

001 - innehållande kött 
002 - innehållande fisk eller skaldjur 
003 - andra 

i hermetiskt slutna kärl: 
004 - innehållande kött 
005 - innehållande fisk eller skaldjur 
006 - andra 

andra slag: 
007 - innehållande kött 
009 - andra 

21.06 Jäst, s.k. torrjäst härunder inbegripen, 
och bakpulver (099.0.6): 

101 p r e s s j ä s t 
109 annan aktiv jäst 
200 s.k. torrjäst (död jäst, inaktiv jäst) 
300 bakpulver 

21.07 Beredda näringsmedel, ej hänförliga till 
annat nummer (099.0.9): 

301+309 icke alkoholhaltiga beredningar för fram
ställning av drycker 
glass: 

401 - innehållande fett 
402 - annan 
404 glasspulver och glasspasta (glassmassa) 
405 puddingpulver 

503-506 grädd- eller mjölkliknande fettemulsioner 
andra slag: 

507 - ersättningsmedel för grädde eller mjölk 
508+509 - beredningar, ej hänförliga till varunr 

507, av sådana slag som användes vid 
tillverkning av bakverk 

901 - konfektyrer, ej hänförliga till annat 
nummer 

902-909 - andra beredningar 

22 KAP. DRYCKER, ALKOHOL OCH ÄTTIKA 
22.01 Vatten, mineralvatten, kolsyrat vatten, is 

och snö (111.0.1): 
101 kolsyrat mineralvatten och annat kolsyrat 

vatten 
105 annat mineralvatten 
200 andra slag: 

1 - vatten, distribuerat från vattenverk 
2 - is 
3 - snö 
4 - ånga (för avsalu) 

22.02 Lemonader, aromatiserat mineralvatten, 
aromatiserat kolsyrat vatten och andra 
alkoholfria drycker, med undantag av frukt-
och köksväxtsaft, hänförlig till nr 20.07 
(111.0.2): 

'inkl stat.nr 18.06.902. - 2Ingår i stat.nr 21.07.508+509. - 3Inkl stat.nr 21.07.503-507. - "ingår i stat.nr 
21.07.503-507. - 5Inkl stat.nr 21.07.901. - 6Avser vattenverk son levererat mer In 1 milj m3 vatten under året. 
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001 kolsyrade drycker 
009 andra slag 

22.03 Maltdrycker (112.3.O):1 

på flaskor: 
alkoholhalt: 

- icke överstigande 1,8 viktprocent 
(lättöl): 

101 — lagrat 
102 — annat 
103 - överstigande 1,8 men icke 2,8 viktprocent 

(öl av typ A) 
104 - överstigande 2,8 men icke 3,6 viktprocent 

(öl av typ B) 
105 - överstigande 3,6 viktprocent (starköl) 

på burkar: 
alkoholhalt: 

- icke överstigande 1,8 viktprocent 
(lättöl): 

201 — lagrat 
202 — annat 
203 - överstigande 1,8 men icke 2,8 viktprocent 

(öl av typ A) 
204 - överstigande 2,8 men icke 3,6 viktprocent 

(öl av typ B) 
205 - överstigande 3,6 viktprocent (starköl) 

på andra kärl: 
alkoholhalt: 

- icke överstigande 1,8 viktprocent 
(lättöl): 

901 — lagrat 
902 — annat 
903 - överstigande 1,8 men icke 2,8 viktprocent 

(öl av typ A) 
904 - överstigande 2,8 men icke 3,6 viktprocent 

(öl av typ B) 
905 - överstigande 3,6 viktprocent (starköl) 

22.04.001 Druvmust i jäsning, ävensom druvmust, vars 
+009 jäsning avbrutits på annat sätt än genom 

tillsats av alkohol (112.1.1) 
22.05.100 Vin av färska druvor; druvmust, vars jäs-

-390 ning avbrutits genom tillsats av alkohol 
(112.1.2) 

22.06 Vermut och annat vin av färska druvor, 
berett med växtdelar eller aromatiska ämnen 
(112.1.3): 
alkoholhalt: 

101+901 - icke överstigande 14 volymprocent 
105+905 - överstigande 14 volymprocent 

22.07 Andra jästa drycker, såsom cider (äppel-
och päronvin) och mjöd (112.2.0): 

100 musserande, andra än cider 
andra slag: 
alkoholhalt: 

201+301 - icke överstigande 14 volymprocent 
205+305 - överstigande 14 volymprocent 

22.08.001 Alkohol (etanol, etylalkohol), odenaturerad, 
+009 med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; 

alkohol (etanol, etylalkohol), denaturerad, 
oavsett alkoholhalten (512.2.4): 

1 råbrännvin av normalstyrka, framställd vid 
potatisbrännerier 

2 sulfitsprit (etylalkohol) a 100 % 
22.09 Alkohol (etanol, etylalkohol), odenature

rad, med en alkoholhalt av mindre än 80 
volymprocent; brännvin, likör och andra 
alkoholhaltiga drycker; alkoholhaltiga 

'Uppgifterna omfattar samtliga bryggerier oavsett storlek. Saluvärdena är angivna exkl maltdrycksskatt. - 2Inkl renad 
etylalkohol, framställd ur importerad råvara. 
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beredningar (s.k. koncentrerade extrakt) 
för framställning av drycker (112.4.0): 

101+105 alkohol, odenaturerad, med en alkoholhalt 
av mindre än 80 volymprocent 

210+290 likör, bitter och liknande drycker: 
1 - likör 
5 - annat 

310+390 vindestillat(armagnac, brandy, cognac o.d.) 
och fikondestillat; eau-de-vie: 

1 - eau-de-vie 
5 - annat 

410+490 vhisky 
510+590 genever och gin 
610+690 brännvin, okryddat eller kryddat; vodka 
811-895 andra alkoholhaltiga drycker: 

1 - punsch 
5 - andra 

900 alkoholhaltiga beredningar (s.k. koncentre
rade extrakt) för framställning av drycker 

22.10.000 Ättika (099.0.7) 

23 KAP. ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÄN LIVSMEDELS
INDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL 

23.01 Mjöl och pulver, otjänliga till människo
föda, av kött eller andra djurdelar eller 
av fisk, kräftdjur eller blötdjur; grevar 
(081.4.0): 

100 köttfodermjöl 
200 sillmjöl 
300 annat fiskmjöl samt mjöl av kräftdjur och 

blötdjur 
900 andra slag 

23.02 Kli och andra återstoder, erhållna vid 
siktning, målning eller annan bearbetning 
av spannmål eller baljväxtfrön (081.2.0): 

100 av vete 
900 andra slag: 

1 - av råg 
2 - av havre 
9 - andra 

2 3.03 Betmassa och annat avfall från sockerfram
ställning; drav, drank och annat avfall 
från bryggerier eller brännerier; återsto
der från stärkelseframställning samt lik
nande återstoder (081.9.3): 

001 torkad betmassa 
002 glutenfoder 
009 andra slag: 

1 - drav, torkad 
2 - drav, otorkad 
3 - vört till bakning 
4 - återstoder från stärkelseframställning 
5 - drank 
8 - maltgroddar 
9 - andra slag 

23.04 Oljekakor och andra återstoder från utvin
ning av vegetabiliska oljor, med undantag 
av bottensatser och avslemningsåterstoder 
(081.3.0): 
oljekraftfoder: 

110 - av jordnötter 
120 - av kokosnötter 
130 - av palmkärnor 
140 - av sojabönor 
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150 - av linfrö 
160 - av bomullsfrö 
170 - av raps-, rybs- eller rovfrön 
180 - av solrosfrön 
291 - av senapsfrön 
299 - av andra oljehaltiga frön och frukter 

901-909 andra slag 
23.05.000 Vindruv och rå vinsten (081.9.4) 
23.06.000 Vegetabiliska produkter för foderändamål, 

ej hänförliga till annat nummer (081.1.9) 
23.07 Fodermedel med tillsats av melass eller 

socker; andra beredda fodermedel (081.9.9): 
001 hundbröd 
002 fodermedel (andra än hundbröd), innehål

lande mer än 5 Z torrmjölk 
andra slag: 

003 - antibiotikafodennedel och vitaminfoder
medel, kolinkloridfodermedel härunder 
inbegripna 

004 - mineralfodermedel 
005 - "fish solubles" 
006 - melasserad betmassa 

- andra: 
008 — fodermedel för hundar, katter eller 

andra sällskapsdjur 
009 — andra fodermedel: 

1 innehållande oljekraftfoder 
9 andra 

24 KAP. TOBAK 
24.01.100 

+200 Råtobak samt avfall av tobak (121.0.0) 
24.02 Tobaksvaror och tobaksextrakt:1 

111-122 cigarrer och cigarriller (122.1.0) 
201-206 cigarretter (122.2.0) 

300 pip- och cigarrettobak (122.3.0) 
501 tuggtobak (122.3.0) 
502 snus (122.3.0) 
509 andra tobaksvaror (122.3.0) 
600 tobaksextrakt (122.3.0) 

Saluvärdena är angivna exkl tobaksskatt. 
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FEMTE AVDELNINGEN 

MINERALISKA PRODUKTER 

25 KAP. SALT; SVAVEL; JORD- OCH STENARTER (ANDRA 'ÅN 
MALMER); GIPS, KALK OCH CEMENT 

25.01 Salt (bergsalt och havssalt samt bordssalt); 
ren natriumklorid; moderlut från saltfram
ställning; havsvatten (276.3.0): 

001+002 raffinerat salt, s.k. vakuumsalt härunder 
inbegripet, samt ren natriumklorid 

003 andra slag 
25.02.000 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, 

orostade (274.2.0) 
25.03.000 Svavel, alla slag, annat än sublimerat, 

fällt eller kolloidalt svavel (274.1.0) 
25.04.000 Naturlig grafit (276.2.2) 
25.05 Naturlig sand, även färgad, annan än metall-

haltig sand, hänförlig till nr 26.01 
(273.3.0): 

001 kvartssand 
009 annan 

25.06 Kvarts, annan än naturlig sand; kvartsit, 
även grovt tillformad genom klyvning, hugg
ning eller signing, dock icke vidare än 
till rätblock (276.5.1): 

100 omalen: 
- kvarts: 

1 — råblock 
- kvartsit: 

2 — råblock 
900 andra slag: 

1 - kvarts 

2 - kvartsit 
25.07 Lera (kaolin, bentonit o.d.), andalusit, 

cyanit och sillimanit, även brända, med 
undantag av expanderade leror, hänförliga 
till nr 68.07; mullit; chamotte och dinas 
(276.2.1): 

110 kaolin: 
1 - rå 
2 - slammad 

190 annan eldfast lera 
901 bentonit 
909 andra slag: 

1 - klinkerlera 
2 - andra slag 

25.08 Krita (276.9.1): 
001 obearbetad 
009 målen eller slammad 

25.09.000 Jordpigment, även brända, samt blandningar 
därav; naturlig järnglimmer (276.9.2) 

25.10.000 Naturliga kalciumfosfater och naturliga 
kalciumaluminiumfosfater; apatit och fosfat
krita (271.3.0) 

25.11.000 Naturligt bariumsulfat (tungspat); natur
ligt bariumkarbonat (witherit), även bränt 
(276.9.3) 

25.12 Diatomacéhaltiga fossilmjöl och andra lik
nande kiseldioxidhaltiga jordarter (infuso-
riejord, kiselgur, trippel, diatomit o.d.), 

3 — Industri 1969 Del 2 
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med en vikt per dm3 av högst 1 kg, även 
brända (275.2.2): 

001 kiselgur: 

1 - rå 
2 - bränd 

009 andra slag 
25.13.000 Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig 

granat och andra naturliga slipmedel, även 
värmebehandlade (275.2.3) 

25.14.000 Skiffer, även grovt tillformad genom klyv
ning, huggning eller signing, dock icke 
vidare än till rätblock (273.1.1): 
alunskiffer: 

1 - till oljedestillation 

2 - till bränsle 
3 - till andra ändamål 

4 lerskiffer 
glimmerskiffer: 

5 - för byggnadsändamål, tak, markbelägg
ning o.d. 

6 - för krossning 
25.15 Marmor, kalktuff (travertin) och annan 

monument- eller byggnadskalksten med en 
vikt per dm^ av 2,5 kg eller däröver samt 
alabaster, även grovt tillformade genom 
klyvning, huggning eller signing, dock 
icke vidare än till rätblock (273.1.2): 

001 marmor och belgisk granit 
009 andra slag: 

1 - kalksten (till stenhuggerier o.d.) 
25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan 

monument- eller byggnadssten, även grovt 
tillformad genom klyvning, huggning eller 
signing, dock icke vidare än till rätblock 
(273.1.3): 

100 granit och gnejs: 

1 - råblock 

2 - fyllnadssten, skrotsten 
900 andra slag: 

1 - s.k. svarta eller gröna graniter (diabas 
m.m. ) 

2 - sandsten (råblock) 
3 - porfyr (råblock) 

25.17 Småsten och krossad sten (även värmebehand
lade), grus, makadam och tjärmakadam av så
dant slag, som vanligen användes för in
blandning i betong eller för vägbyggen, 
banbyggen e.d.; flinta och singel, även 
värmebehandlade; krosskorn och skärv (även 
värmebehandlade) samt pulver av stenarter, 
hänförliga till nr 25.15 eller 25.16 
(273.4.0): 

100 flinta 
900 andra slag: 
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- makadam, singel, krosskorn o.d.: 

1 — av granit eller gnejs 
2 — av s.k. svarta eller gröna graniter 

3 — av sandsten 
4 — kvarts 
5 — kvartsit 
6 — av marmor 
7 — av kalksten 
8 - tjärmakadam o.d. 

25.18.000 Dolomit, även grovt tillformad genom klyv
ning, huggning eller sågning, dock icke 
vidare än till rätblock; bränd dolomit; 
stampmassa av dolomit (t.ex. tjärdolomit) 
(276.2.3): 

1 råsten för bränning 

2 bränd dolomit 
3 flis och krossad sten 
9 andra slag 

25.19.000 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit), 
även bränt (276.2.4) 

25.20.100 Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad 
+200 eller försatt med mindre mängd accelerato-

rer eller fördröjningsmedel, med undantag 
av gips, speciellt beredd för dentalbruk 
(273.2.1) 

25.21 Kalksten med huvudsaklig användning för 
framställning av kalk eller cement eller 
för metallurgiskt ändamål (273.2.2): 

100 omalen: 
1 - för ceraenttillverkning 

2 - för kalkbränning 
3 - för andra industriella ändamål 
4 - kalkmärgel 

900 andra slag: 
- kalkstensmjöl: 

2 — för cementtillverkning 
3 — för jordförbättring 
4 — för foderändamål 

9 — för andra ändamål 
25.22 Kalk, osläckt eller släckt, samt hydraulisk 

kalk (661.1.0):1 

100 osläckt kalk: 

1 - framställd genom periodisk bränning 

2 - framställd genom kontinuerlig bränning 
9 - annan 

900 andra slag: 
1 - framställd genom periodisk bränning 

2 - framställd genom kontinuerlig bränning 
9 - andra 

25.23 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement 
och liknande hydraulisk cement, även färgad 
eller i form av klinker (661.2.0): 

001 portlandcementklinker 
002 portlandcement, ej hänförlig till nr 

25.23.003 

Dessutom har framställts kalk genom mesabränning, 1968 650 546 ton och 1969 752 367 ton. 
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003 vit eller färgad cement 
009 andra slag: 

1 - slaggcement 
2 - andra 

25.24.000 Asbest (276.4.0) 
25.25.000 Sjöskum (även polerade stycken därav) och 

bärnsten; rekonstruerat sjöskum och rekon
struerad bärnsten i plattor, stänger e.d., 
ej bearbetade efter formningen; gagat (jet) 
(276.9.4) 

25.26.000 Glimmer, även kluven; glimmeravfall 
(276.5.2) 

25.27 Talk (naturlig steatit härunder inbegripen), 
även grovt tillformad genom klyvning, hugg
ning eller sågning, dock icke vidare än 
till rätblock (276.9.5): 

100 omalen 
900 andra slag 

25.28.000 Naturlig kryolit och naturlig chiolit 
(276.5.3) 

25.29.000 Naturliga arseniksulfider (276.9.6) 
25.30.000 Naturliga, råa borater och koncentrat 

därav, även brända, med undantag av bora
ter, utvunna ur naturliga moderlutar; 
naturlig borsyra, innehållande högst 85 
viktprocent H3BO3, beräknat på torrsub
stansen (276.9.7) 

25.31 Fältspat, leucit, nefelin och nefelinsyenit; 
flusspat (276.5.4): 

100 flusspat 
900 andra slag: 

- fältspat: 
— omalen: 

1 prima 
2 sekunda 
3 andra kvaliteter 
4 — målen 
5 - andra 

25.32.000 Naturligt strontiumkarbonat (strontianit), 
även bränt; mineraliska ämnen, ej hänför
liga till annat nummer; skärv och brott
stycken av keramiskt gods (276.9.9) 

26 KAP. MALM, SLAGG OCH ASKA 
26.01 Malm, även anrikad; svavelkis och andra 

naturliga järnsulfider, rostade: 
järnmalmer (281.3.0): 

101 - styckemalm: 
1 — anrikningsmalm (för avsalu) 
2 — direkt användbar malm 

102 - mull och slig: 
1 — anrikningsmull 
2 — direkt användbar mull 

3 -- slig 
103 - briketter och sinter 

200 svavelkis och magnetkis, rostade (281.4.0) 
250 kopparmalmer (283.1.1): 

1 - anrikningsmalm 

Ingår i stat.nr 26.01.1011 
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2 - direkt användbar malm 
3 - slig 

300 nickelmalmer (283.2.1) 
350 aluminiummalmer (283.3.0) 
400 blymalmer (283.4.0): 

1 - anrikningsmalm (för avsalu) 
2 - direkt användbar malm 
3 - slig 

450 zinkmalmer (283.5.0): 
1 - anrikningsmalm 
2 - direkt användbar malm 
3 - slig 

500 tennmalmer (283.6.0) 
550 volframmalmer (283.9.2) 
600 krommalmer (283.9.1) 

710+790 manganmalmer (283.7.0): 
1 - anrikningsmalm 
2 - direkt användbar malm 
3 - slig 

810 silvermalmer och malmer för utvinning 
av platina eller andra platinametaller 
(285.0.1) 

910 uran- och toriummalmer (286.0.0) 
922 titanmalmer (283.9.3) 
924 vanadinmalmer (283.9.3) 
925 tantalmalmer (283.9.3) 
926 zirkoniummalmer (283.9.3) 

molybdenmalmer (283.9.3): 

927 - rostade 
928 - andra 
930 guldmalmer (991.1.0): 

1 - anrikningsmalm 
2 - direkt användbar malm 
3 - slig 

991 niobmalmer (283.9.3) 
999 andra slag (283.9.9) 

26.02 Slagg, glödspån och annat avfall från järn-
och ståltillverkning (276.6.1): 

001 slagg 

009 glödspån och annat avfall 
26.03 Aska och återstoder, innehållande metaller 

eller metallföreningar och ej hänförliga 
till nr 26.02 (284.0.1): 
av sådana slag som används för utvinning 
eller framställning av: 

200 - koppar eller kopparföreningar 
400 - zink eller zinkföreningar 
901 - ädla metaller 

909 - andra metaller eller deras föreningar 
26.04.000 Annan slagg och aska, aska av havstång 

härunder inbegripen (276.6.2) 

27 KAP. MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH 
DESTILLATIONSPRODUKTER DÄRAV; BITUMINÖSA 
ÄMNEN; MINERAL VÄXER 

27.01 Stenkol samt stenkolsbriketter och liknande 
fasta bränslen, framställda av stenkol: 
stenkol (321.4.0): 

110 - antracit 
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120 - gaskol och kokskol 
190 - ångkol och annan stenkol 

201-208 stenkolsstybb (321.4.0) 
300 stenkolsbriketter och liknande fasta 

bränslen (321.5.0) 
27.02.000 Brunkol och brunkolsbriketter (321.6.0) 
27.03 Torv, torvbriketter, torvmull och torvströ 

(321.7.0): 
200 torv och torvbriketter 
300 torvmull och torvströ: 

- pressat 
1 — säckförpackat 
3 — annat 
9 - andra slag 

27.04 Koks av stenkol, brunkol eller torv, låg-
temperaturkoks härunder inbegripen 
(321.8.0): 

110 gjuterikoks 
190 annan koks: 

1 - masugnkoks 

9 - annan koks 

200 koksstybb och koksbriketter 
27.05.000 Retortkol (513.2.8) 
27.05.500 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknan-
bis de gaser, ej hänförliga till nr 27.11 

(341.2.0): 
stadsgas: 

1 - stenkolsgas 
- vattengas: 

2 — i kammare resp. retorter 
3 — i vattenverk 
5 - oljegas och övriga gaser 

1-5 försäljning av stadsgas under året 
annan: 

6 - skifferolje- och koksugnsgas 

8 - masugnsgas 
27.06 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt 

andra mineraltjäror, härunder inbegripet 
delvis destillerade (toppade) tjäror samt 
tjäror, erhållna genom blandning.av sten-
kolstjärbeck med kreosotolja eller andra 
destillationsprodukter ur Stenkolstjära 
(s.k. preparerad tjära) (521.1.0): 

001 råtjära, även separerad (centrifugerad) 

009 andra slag 
27.07 Oljor och andra produkter, erhållna genom 

destination av högtemperaturtjara från 
stenkol, samt andra oljor och produkter 
enligt anm, 2 till detta kapitel (521.4.0): 

101 bensen (bensol) 
102 toluen (toluol) 
103 xylen (xylol) 
109 andra bensololjor: 

1 - bensolfÖrprodukt 
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5 - andra bensololjor 

200 rå fenol och rå kresol 

300 kreosotolja 

400 antracenolja 

901 rå naftalen (naftalin) 
909 andra slag: 

1 - lättolja 

2 - mellanolja 
5 - andra slag 

27.08 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck 
samt koks av sådant beck: 

100 beck (332.9.2) 
300 koks (332.9.3) 

27.09.000 Råolja, erhållen ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral (331.0.1): 

1 rå skifferolja 
2 andra slag 

27.10 Oljor, erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral, andra än råolja; pro
dukter, ej hänförliga till annat nummer, 
innehållande minst 70 viktprocent oljor, 
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa 
mineral, såsom karakteriserande bestånds
del: 

100 toppad råolja (331.0.2) 
bensin (332.1.0): 

210 - flygbensin 
220 - motorbensin: 

— från petroleumraffinaderier 
290 - annan 
300 mineralterpentin (nafta) (332.2.0) 

fotogen (332.2.0): 
420 - flygfotogen 
430 - motorfotogen 
492 - eldningsfotogen och lysfotogen 
499 - annan 

motorbrännoljor, eldningsoljor och bunker
oljor: 
- viskositet i cSt-enheter: 

511 - högst 10 vid 20°C (nr 1)(332.3.0) 
512 - högst 20 vid 20°C (nr 2)(332.3.0): 

— från petroleumraffinaderier 
- högst 40 vid 50°C (nr 3)(332.4.0): 

555 — innehållande högst 1 viktprocent svavel 

551 — andra 
- högst 90 vid 50°C (nr 4)(332.4.0): 

556 — innehållande högst 1 viktprocent svavel 

552 — andra 
- mer än 90 vid 50°C (nr 5)(332.4.0): 

557 — innehållande högst 1 viktprocent svavel 

553 — andra 
554 vägoljor (332.4.0) 

smörjoljor (332.5.1): 
601 - spindelolja: 

— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

'ingår i stat.nr 27.10.551. - 2Ingår i stat.nr 27.10.552. - 3Ingår i stat.nr 27.10.553. 
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602 - maskinolja: 
— från petroleumraffinaderier 
— från sraörjmedelsfabriker 

603 - motorolja: 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

604 - cylinderolja: 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

605 - transmissionsolja för motorfordon: 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

609 - andra: 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

800 smÖrjfetter (332.5.1): 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

901 vit olja (332.9.1): 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

907 isolerolja (332.9.1): 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

909 andra slag (332.9.1): 
— från petroleumraffinaderier 
— från smörjmedelsfabriker 

27.11 Petroleumgaser och andra gasformiga kol
väten (341.1.0): 

100 propån och butan 

900 andra slag 
27.12.000 Vaselin (332.6.1) 
27.13 Petroleumvax (paraffin, "slack-wax',' mikro-

vax), ozokerit, ceresin, montanvax och 
andra mineralvaxer, även färgade (332.6.2): 

100 paraffin 
901 mikrovax och ceresin 
909 andra slag 

27.14 Petroleumbitumen (asfalt), petroleumkoks 
och andra återstoder från petroleum eller 
från oljor, erhållna ur bituminösa mineral: 

100 petroleumbitumen (asfalt) (332.9.5) 
200 petroleumkoks (332.9.4) 
900 andra slag (332.9.5) 

27.15.000 Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminö
sa skiffrar, asfaltsten och naturlig bitu-
menhaltig sand (276.1.0) 

27.16 Bituminösa blandningar på basis av natur
asfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, 
mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. 
asfaltraastix, "cut-backs")(332.9.6): 

001 flytande produkter; fasta produkter, direkt 
emulgerbara med vatten 

009 andra slag 
27.17.000 Elektrisk ström (351.0.O):2 

alstrad elenergi 
bruttoleveranser av elenergi, inkl. leve
ranser inom branschen 
— därav leveranser till: 
— elproducenter och eldistributörer 
— egna anläggningar 
— övriga mottagare 
förluster 

1Inkl spillolja, raffinerad. 
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SJÄTTE AVDELNINGEN 

PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE 
INDUSTRIER 

28 KAP. KEMISKA GRUNDÄMNEN; OORGANISKA KEMISKA FÖR
ENINGAR; OORGANISKA OCH ORGANISKA FÖRENING
AR AV ÄDLA METALLER, AV RADIOAKTIVA GRUND
ÄMNEN, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER OCH 
AV ISOTOPER 

I. Kemiska grundämnen 
28.01 Halogener (fluor, klor, brom och jod): 

200 klor (513.2.1) 
900 fluor, brom och jod (513.2.2) 

28.02.000 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt 
svavel (513.2.3) 

28.03.003 Kol (kimrök, "carbon black", antracensvart, 
-009 acetylensvart, lampsvart o.d.) (513.2.7) 

28.04 Hydrogen (väte), ädelgaser och andra icke
metaller: 

100 hydrogen (väte) (513.1.3) 
ädelgaser (513.1.3): 

201 - argon 
209 - andra 
300 oxygen (syre) (513.1.1) 
500 nitrogen (kväve) (513.1.2) 

fosfor (513.2.4): 
601 - vit (gul) 
609 - röd 
800 kisel (silicium) (513.2.4) 
901 selen (513.2.4) 
902 arsenik (513.2.4) 
909 andra (513.2.4) 

28.05.200 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetal-
+900 ler; sällsynta jordartsmetaller; skandium 

och yttrium; kvicksilver(513.2.5 o. 513.2.6) 

II. Oorganiska syror och oxider av icke
metaller 

28.06 Hydrogenklorid (klorväte) och saltsyra; 
klorsulfonsyra (513.3.1): 

100 hydrogenklorid (klorväte) (för avsalu) 

200 saltsyra (ber. som 33 %-ig HC1) 
300 klorsulfonsyra 

28.07.000 Svaveldioxid (513.3.2) (för avsalu) 
28.08 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) 

(513.3.3): 

100 svavelsyra (beräknad som 100 %-ig) 
200 oleum (rykande svavelsyra) 

28.09 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och 
salpetersyra (513.3.4): 

100 salpetersyra (beräknad som 100 %-ig) 
200 blandningar av svavelsyra och salpetersyra 

28.10 Fosforpentoxid; meta-, orto- och pyro-
fosforsyra (513.3.5): 

001 fosforpentoxid; meta- och pyrofosforsyra 

002 ortofosforsyra (beräknad som P„0 ) 
28.11.001 Arseniktrioxid, arsenikpentoxid och arse-

+002 niksyror (513.3.6) 

'ingår i stat.nr 28.11.001+002. - 2Inkl stat.nr 28.04.902. 
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28.12.000 Bortrioxid och borsyra (513.3.7) 
28.13 Andra oorganiska syror och andra oxider av 

icke-metaller (513.3.9): 
100 hydrogenfluorid och fluorvätesyra 

koldioxid (kolsyra): 
510 - fast (torris) 
590 - annan 
901 perklorsyra 
902 svaveltrioxid 
903 nitrogenoxider 
909 andra 

III. Halogen- och svavel föreningar av 
icke-metaller 

28.14.001 Halogenider och oxidhalogenider av icke-
-009 metaller (513.4.1) 

28.15 Sulfider av icke-metaller; s.k. fosfor-
trisulfid (513.4.2): 

200 koldisulfid (kolsvavla) 
900 andra 

IV. Oorganiska baser; oxider, hydroxider 
och peroxider av metaller 

28.16 Ammoniak (513.6.1): 

100 förtätad (beräknad som 100 %-ig) 
900 annan 

28.17 Natriumhydroxid (kaustikt natron, kaustik 
soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); 
natrium- och kaliumperoxid: 
natriumhydroxid (513.6.2): 

110 - i fast form 

120 - annan (beräknad som 100 %-ig) 
kaliumhydroxid (513.6.3): 

210 - i fast form 

220 - annan (beräknad som 100 %-ig) 
300 natrium- och kaliumperoxid (513.6.3) 

28.18.000 Oxider, hydroxider och peroxider av magne
sium, strontium och barium (513.6.4) 

28.19 Zinkoxid och zinkperoxid (513.5.1): 
100 zinkoxid (zinkvitt) 
200 zinkperoxid 

28.20 Aluminiumoxid och aluminiumhydroxid; konst
gjord korund: 

100 aluminiumoxid (513.6.5) 
200 aluminiumhydroxid (513.6.5) 
300 konstgjord korund (513.6.6) 

28.21.100 
+900 Kromoxider och kromhydroxider (513.6.7) 

28.22.100 
+900 Manganoxider (513.5.2) 

28.23.000 Järnoxider och järnhydroxider; järnoxidhal-
tiga jordpigment med en halt av minst 70 
viktprocent bundet järn, räknat som Fe.O 
(513.5.3) j 

28.24.000 Koboltoxider och kobolthydroxider (513.5.4) 
28.25.000 Titanoxider (513.5.5) 
28.26.000 Tennoxider(stannooxid o. stannioxid)(513.6.8) 
28.27.100 

-909 Blyoxider; mönja och orangemönja (513.5.6) 
28.28.101 Hydrazin och hydroxylamin samt deras oorga-

-909 niska Salter; andra oorganiska baser samt 
metalloxider, metallhydroxider och metall-
peroxider (513.6.9) 
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V. Metallsalter av oorganiska syror 
28.29.200 Fluorider; fluorosilikater, fluoroborater 

-909 och andra fluorkomplexa Salter (514.1.1) 
28.30.100 

-909 Klorider och oxidklorider (514.1.2) 
28.31 Kloriter och hypokloriter (514.1.3): 

100 natriumklorit 
300 kalciumhypoklorit och klorkalk 

901 natriumhypoklorit 
909 andra 

28.32 Klorater och perklorater (514.1.4): 
110 natriumklorat 
120 kaliumklorat 
901 andra klorater 
909 perklorater 

28.33.000 Bromider och oxidbromider; bromater och 
perbromater; hypobromiter (514.1.5) 

28.34.000 Jodider och oxidjodider; jodater och per-
jodater (514.1.6) 

28.35 Sulfider; polysulfider (514.2.1): 
100 natriumsulfider 
901 zinksulfid 
909 andra 

28.36.001 Ditioniter (hydrosulfiter), även stabili-
+009 serade med organiska ämnen, sulfoxylater 

härunder inbegripna (514.2.2) 
28.37.100 

+900 Sulfiter och tiosulfater (514.2.3) 
28.38.100 Sulfater, alunarter härunder inbegripna; 

-909 peroxisulfater (persulfater) (514.2.4) 
28.39 Nitriter och nitrater (514.2.5): 

200 natriumnitrat 
300 kaliumnitrat 
901 natriumnitrit 
909 andra 

28.40.100 Fosfiter, hypofosfiter och fosfater 
-900 (514.2.6) 

28.41.000 Arseniter och arsenater (514.2.7) 
28.42 Karbonater och peroxikarbonater (perkarbo-

nater); icke kemiskt definierat ammonium-
karbonat, innehållande ammoniumkarbamat: 

100 ammoniumkarbonat; även innehållande ammo
niumkarbamat (t.ex. s.k. hjorthornssalt) 
(514.2.9) 

200 natriumkarbonat (soda) (514.2.8) 
301+309 natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 

och natriumseskvikarbonat (514.2.9) 
400 kaliumkarbonat (pottaska) (514.2.9) 
500 kalciumkarbonat (514.2.9) 
600 bariumkarbonat (514.2.9) 
700 magnesiumkarbonat (514.2.9) 
800 blykarbonater (514.2.9) 
900 andra (514.2.9) 

28.43.100 
+900 Cyanider, enkla eller komplexa (514.3.1) 

28.44.000 Fulminater, cyanater och tiocyanater 
(514.3.2) 

28.45 Silikater; icke kemiskt definierade natrium-
och kaliumsilikater (t.ex. vattenglas) 
(514.3.3): 
natrium- och kaliumsilikater, även icke 
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kemiskt definierade: 
100 - natriummetasilikat 

- andra: 
210 — i fast form 
220 — andra: 

1 av eget råglas 
2 av inköpt råglas 

900 andra 
28.46.100 

-900 Borater och perborater (514.3.4) 
28.47 Salter av metalloxidsyror (t.ex. kromater, 

permanganater och stannater) (514.3.5): 
100 kromater och dikromater av natrium och 

kalium 
200 zinkkromater 
300 blykromater 
900 andra 

28.48.000 Andra salter, peroxisalter härunder inbe
gripna, av oorganiska syror, med undantag 
av azider (514.3.6) 

VI. Diverse 
28.49 Ädla metaller i kolloidal form; amalgamer 

av ädla metaller; Salter och andra oorga
niska eller organiska föreningar av ädla 
metaller, proteinater, tannater och lik
nande föreningar härunder inbegripna, även 
om de icke är kemiskt definierade (514.3.7): 

100 silvernitrat 
900 andra 

28.50.000 Klyvbara kemiska grundämnen och isotoper; 
andra radioaktiva kemiska grundämnen och 
radioaktiva isotoper; oorganiska och orga
niska föreningar av ifrågavarande grundäm
nen eller isotoper, även om de icke är ke
miskt definierade; legeringar, dispersioner 
och kermeter, innehållande dessa grundämnen 
eller isotoper eller föreningar därav 
(515.1.0) 

28.51.000 Isotoper, ej hänförliga till nr 28.50, samt 
oorganiska och organiska föreningar därav, 
även om de icke är kemiskt definierade 
(515.2.0) 

28.52.001 Oorganiska och organiska föreningar av 
+009 torium, av uran, utarmat på U 235, av säll

synta jordartsmetaller eller av skandium 
eller yttrium samt blandningar av dessa 
föreningar (515.3.0) 

28.53.000 Flytande luft (även med ädelgaserna avlägs
nade); komprimerad luft (514.9.1) 

28.54.000 Hydrogenperoxid (väteperoxid), hydrogenper-
oxid i fast form härunder inbegripen 
(514.9.2) (beräknad som 100 %-ig) 

28.55.000 Fosfider (514.9.3) 
28.56 Karbider (t.ex. kiselkarbid, borkarbid och 

metallkarbider): 
100 kiselkarbid (karborundum) (514.9.5) 

200 kalciumkarbid (514.9.4) 
901 volframkarbid (514.9.5) 
902 titan- och tantalkarbid (514.9.5) 
909 andra (514.9.5) 

28.57.000 Hydrider, nitrider, azider, silicider och 
borider (514.9.6) 
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28.58.000 Andra oorganiska föreningar, härunder inbe
gripet destillerat vatten och annat vatten 
av motsvarande eller högre renhetsgrad; 
amalgamer, andra än av ädla metaller 
(514.9.9) 

29 KAP. ORGANISKA KEMISKA FÖRENINGAR 
I. Kolväten samt halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat därav 

29.01 Kolväten: 
acykliska (512.1.2): 

110 - acetylen 
191 - propån och butan 
192 - nonen och dodecen 
199 - andra 

andra: 
510 - bensen (bensol) (512.1.2) 
520 - toluen (toluol) (512.1.2) 
530 - xylen (xylol) (512.1.2) 
560 - styrener (styroler) (512.1.1) 
601 - dodecylbensen (dodecylbensol) (512.1.2) 
602 - cymen (cymol) (512.1.2) 
603 - cyklohexan (512.1.2) 
604 - naftalen (naftalin) (512.1.2) 
605 - tetrahydronaftalen (tetralin) och deka-

hydronaftalen (dekalin), antracen och 
fenantren (512.1.2) 

609 - andra (512.1.2) 
29.02 Halogenderivat av kolväten (512.1.3): 

acykliska: 
- mättade klorfluorkolväten: 

121 — monoklordifluormetan och diklordifluor-
metan 

129 — andra 
130 - diklorkolväten 

140 - trikloretylen 
160 - tetrakloretylen (perkloretylen) 

191 - monoklorkolväten 
199 - andra 

andra: 
501 - diklorbensen, hexaklorcyklohexan, diklor-

difenyltrikloretan (DDT, klofenotal) och 
andra dylika som insektsbekämpningsmedel 
lämpliga klorkolväten 

509 - andra 
29.03.100 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kol-

-909 väten (512.1.4) 

II. Alkoholer samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat därav 

29.04 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat därav: 
envärda alkoholer: 

100 - metanol (512.2.1) 
201-209 - propanol (propylalkohol) (512.2.2) 
300+500 - butanol (butylalkohol) och oktanol 

(oktylalkohol) (512.2.2) 
401+409 - pentamol (amylalkohol) (512.2.2) 

701 - envärda alkoholer med minst 10 kolatomer 
(512.2.2) 

709 - andra (512.2.2) 
810-899 flervärda alkoholer (512.2.2) 

'inkl stat.nr 29.02.199. - 2Ingår i stat.nr 29.02.140. 
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900 andra (512.2.2) 
29.05.120 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, 

-500 nitro- och nitrosoderivat därav (512.2.3) 

III. Fenoler och fenolalkoholer samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
därav 

29.06.100 
-909 Fenoler och fenolalkoholer (512.2.7) 

29.07.100 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
+500 av fenoler eller fenolalkoholer (512.2.8) 

IV. Etrar, alkoholperoxider, eterperoxider, 
epoxider med tre eller fyra atomer i ringen, 
acetaler och hemiacetaler samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav 

29.08 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eter-
alkoholfenoler, alkoholperoxider och eter
peroxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat därav (512.3.1): 
etrar och eteralkoholer: 

110 - dietyleter 

120 - glykoletrar inkl. eterglykoler 
190 - andra 
900 andra 

29.09 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och 
epoxietrar med tre eller fyra atomer i 
ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat därav (512.3.2): 

001 etylenoxid 
002 epiklorhydrin 
009 andra 

29.10.000 Acetaler, hemiacetaler och andra föreningar 
med acetalfunktion jämte annan enkel eller 
sammansatt oxygenfunktion samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav 
(512.3.3) 

V. Föreningar med aldehydfunktion 
29.11 Aldehyder, aldehydalkoholer, aldehydetrar, 

aldehydfenoler och andra föreningar med 
aldehydfunktion jämte annan enkel eller 
sammansatt oxygenfunktion (512.4.1): 

100 formaldehyd: 

1 - i 40 %-ig lösning 
2 - i fast form 

500 vanillin och etylvanillin 
901 trioximetylen och paraformaldehyd 

902 acetaldehyd och paraldehyd 
903 butyraldehyd, akrylaldehyd, krotonaldehyd 

och aldol 
909 andra 

29.12.000 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi
vat av föreningar, hänförliga till nr 29.11 
(512.4.2) 

VI. Föreningar med keton- eller kinonfunk-
tion 

29.13.100 Ketoner, ketonalkoholer, ketonfenoler, ke-
-909 tonaldehyder, kinoner, kinonalkoholer, ki-

nonfenoler, kinonaldehyder samt andra för
eningar med keton- eller kinonfunktion 
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jämte annan enkel eller sammansatt oxygen-
funktion ävensom halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat därav (512.4.3) 

VII. Syror och deras anhydrider, halogeni-
der, peroxider och peroxisyror ävensom ha
logen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
därav 

29.14 Enhasiska syror och deras anhydrider, halo-
genider, peroxider och peroxisyror ävensom 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
därav (512.5.1): 

acykliska syror och deras anhydrider: 

110 - myrsyra 

120 - ättiksyra 

130 - ättiksyraanhydrid (för avsalu) 
191 - syror med minst 10 kolatomer 
199 - andra 

salter av acykliska syror: 
201 - blyacetater 
202 - andra acetater 
203 - formiater 
209 - andra 

estrar av acykliska syror: 
310+320 - etyl- och butylacetater 
341-349 - vinylacetat, metylmetakrylat samt andra 

omättade polymeriserbara estrar 
390 - andra 

410-499 cykliska syror samt deras anhydrider, sal-
ter och estrar 

901 halogenderivat 

909 andra 
29.15 Flerbasiska syror och deras anhydrider, 

halogenider, peroxider och peroxisyror 
ävensom halogen-, sulfo-, nitro- och nitro
soderivat därav (512.5.2): 
syror samt deras anhydrider och salter: 

110 - oxalsyra och salter därav 
130 - maleinsyra och maleinsyraanhydrid samt 

fumarsyra 

140 - ortoftalsyra och ortoftalsyraanhydrid 
191 - bärnstenssyra och salter därav 
199 - andra 

estrar: 
310 - dibutylortoftalat 
320 - dioktylortoftalat 
350 - andra ortoftalsyraestrar 
390 - andra estrar 
900 «mdra 

29.16 Alkoholsyror, aldehydsyror, ketonsyror, 
fenolsyror och andra föreningar med syra
funktion jämte annan enkel eller sammansatt 
oxygenfunktion samt dessa föreningars an
hydrider, halogenider, peroxider och per
oxisyror ävensom halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat därav (512.5.3): 

110-299 syror och deras salter 
300 estrar 

'Dessutom redovisas produktion av inlämnad råvara (bruttoersättning): 1968 171 ton och 411 tkr; 1969 375 ton och 
873 tkr. - 2Lönbearbetning. 
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900 andra 

VIII. Estrar av oorganiska syror och deras 
salter samt halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat därav 

29.17.000 Estrar av svavelsyra och deras salter samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
därav (512.6.1) 

29.18.000 Estrar av salpetersyrlighet eller salpeter
syra samt halogen-, sulfo-, nitro^ och nit
rosoderivat därav (512.6.2) 

29.19.001 Estrar av fosforsyra och deras salter, s.k. 
+009 laktofosfater härunder inbegripna, samt 

halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
därav (512.6.3) 

29.20.000 Estrar av kolsyra och deras salter samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 
därav (512.6.4) 

29.21.000 Estrar av andra oorganiska syror (med 
undantag av estrar av hydrogenhalogenider) 
och deras salter samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat därav (512.6.9) 

IX. Föreningar med nitrogenfunktion 
29.22 Föreningar med aminofunktion (512.7.1): 

001 anilin, nitranilin, naftylamin, fenylendia-
min, tolylendiamin, toluidin och xylidin 
samt salter därav 

002 etylenaminer 
003 primära monoaminer med minst 10 kolatomer 
009 andra 

29.23 Aminoföreningar med enkel eller sammansatt 
oxygenfunktion (512.7.2): 

100 etanolaminer 
901 p-(N-metylamino)fenolsulfat (metol) 
902 dimetylaminoättiksyra och alkalisalter därai 

909 andra 
29.2^.100 Kvaternära ammoniumsalter och ammonium-

+900 hydroxider; lecitiner och andra fosfoamino-
lipider (512.7.3) 

29.25 Föreningar med amidofunktion (512.7.4): 
100 karbamid (urinämne) 
900 andra 

29.26.100 Föreningar med imido- eller iminofunktion 
-909 (512.7.5) 

29.27.000 Föreningar med nitrilfunktion (512.7.6) 
29.28.000 Diazo-, azo- och azoxiföreningar (512.7.7) 
29.29.000 Organiska derivat av hydrazin eller hydro-

xylamin (512.7.8) 
29.30.001 Föreningar med annan nitrogenfunktion 

-009 (512.7.9) 

X. Metallorganiska och ickemetallorganiska 
föreningar samt heterocykliska föreningar 

29.31.001 
-009 Svavelorganiska föreningar (512.8.1) 

29.32.000 Arsenikorganiska föreningar (512.8.2) 
29.33.000 Kvicksilverorganiska föreningar (512.8.3) 
29.34.000 Andra metallorganiska och ickemetallorga

niska föreningar (512.8.4) 
29.35 Heterocykliska föreningar; nukleinsyror 

(512.8.5): 
innehallande enbart oxygen eller enbart 
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svavel som heteroatom: 
110 - furfuraldehyd (furfural, furfurol) och 

furfury1alkohol 
992 - andra 

andra: 

920 - melamin 
993 - pyridin 
994 - pyridinhomologer 
999 - andra 

29.36.100 
+900 Sulfonamider (512.8.6) 

29.37.000 Sultoner och sultamer (512.8.7) 

XI. Provitaminer, vitaminer och hormoner, 
även syntetiskt reproducerade, samt enzymer 

29.38.000 Provitaminer och vitaminer, även syntetiskt 
reproducerade (naturliga koncentrat härunder 
inbegripna), derivat därav med huvudsaklig 
användning som vitaminer samt blandningar 
ay dessa ämnen; lösningar av dessa produk
ter, oavsett lösningsmedlets art (541.1.0) 

29.39.000 Hormoner, även syntetiskt reproducerade, 
samt derivat därav med huvudsaklig använd
ning som hormoner (541.5.0) 

29.40 Enzymer (512.9.1): 
100 ostlöpe 
900 andra 

XII. Glykosider och växtalkaloider även 
syntetiskt reproducerade, samt salter, 
etrar, estrar och andra derivat därav 

29.41.000 Glykosider, även syntetiskt reproducerade, 
samt salter, etrar, estrar och andra deri
vat därav (541.6.1) 

29.42.000 Växtalkaloider, även syntetiskt reproduce
rade, samt salter, etrar, estrar och andra 
derivat därav (541.4.0) 

XIII. Andra organiska föreningar 
29.43.000 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sacka-

ros, glukos och laktos; sockeretrar, soc-
kerestrar och deras salter, andra än pro
dukter, hänförliga till nr 29.39, 29.41 
eller 29.42 (512.9.2) 

29.44.100 
+900 Antibiotika (541.3.0) (för avsalu) 

29.45.000 Andra organiska föreningar (512.9.9) 

30 KAP. FARMACEUTISKA PRODUKTER 
30.01.000 Körtlar och andra organ för organoterapeu-

tiskt bruk, torkade, även pulveriserade; 
extrakt av körtlar eller andra organ eller 
av deras sekret, för organoterapeutiskt 
bruk; andra animaliska ämnen och material, 
beredda för terapeutiskt eller profylak-
tiskt bruk, ej hänförliga till annat nummer 
(541.6.2) 

30.02.000 Immunsera; mikrobvacciner, toxiner och 
mikrobkulturer (härunder inbegripet iäs-
ningsframkallande mikrobkulturer med undan
tag av jäst) samt liknande produkter 
(541.6.3) 

4 — Industri 1969 Del 2 
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30.03 Medikamenter för människor eller djur 
(541.7.0): 

301 innehållande penicillin eller salter eller 
andra derivat av penicillin 
andra slag, med huvudsaklig karaktär av: 

100 - vitaminpreparat 
200 - hormonpreparat 
309 - antibiotikapreparat 
400 - alkaloidpreparat 
500 - sulfonamidpreparat 
900 - andra preparat 

30.04 Vadd, bindor och liknande artiklar (färdiga 
förband, häftplåster, kataplasmer o.d.), 
impregnerade eller överdragna me.d farmaceu-
tiska preparat eller föreliggande i förpack
ningar för detaljhandeln, för medicinskt 
eller kirurgiskt bruk, med undantag av va
ror, upptagna i anm. 3 till detta kapitel 
(541.9.1): 

100 häftplåster 
901 vadd samt varor av vadd 
903 gipsbindor 
909 andra slag 

30.05 Andra farmaceutiska produkter och artiklar 
(541.9.9): 

100 steril suturtråd 
200 tandcement och andra tandfyllningsmedel 
901 etuier och lådor med utrustning för första 

förband 
909 andra 

31 KAP. GÖDSELMEDEL 
31.01.000 Guano och andra naturliga animaliska eller 

vegetabiliska gödselmedel, även blandade 
med varandra men icke kemiskt behandlade 
(271.1.0) 

31.02 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska: 
natriumnitrat (natronsalpeter, chilesalpe
ter): 

110. - naturligt (271.2.0) 
190 - annat (561.1.0) 
200 ammoniumnitrat (561.1.0) 
300 amnoniumsulfatnitrat (561.1.0) 
400 ammoniumsulfat (561.1.0) 
500 kalciumnitrat, även innehållande ammonium

nitrat i mängd motsvarande högst 1,8 vikt
procent ammoniumnitrogen, beräknat på torr
substansen (kalksalpeter, norgesalpeter) 
(561.1.0) 

700 karbamid (urinämne) och blandningar med 
karbamid, ävensom flytande gödselmedel en
ligt anm. 1 D (561.1.0) 
andra slag (561.1.0): 

301 - blandningar med ammoniumnitrat, innehål
lande mer än 15 viktprocent ammonium
nitrogen, beräknat på torrsubstansen 

- andra: 
802 — produkter, innehållande över 1,8 vikt

procent ammoniumnitrogen, beräknat på 
torrsubstansen: 

1 kalkammonsalpeter 
därav: innehåll av rent kväve 

2 andra slag 

'ingår i stat.nr 30.03.309. - 2Dessutom redovisas produktion av inlämnad råvara (bruttoersättning): 1968 2 137 tkr 
och 1969 2 249 tkr. 
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900 — andra: 
1 kalciumcyanamid (kalkkväve) (561.1.0) 

(för avsalu) 
2 därav innehåll av rent kväve 
9 andra 

31.03 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemis
ka: 

100 thomasslagg (thomasfosfat) (561.2.1) 
- därav innehåll av P.,0, 

201+202 superfosfater (561.2.9): 
- hela årstillverkningen 
— därav innehåll av P7O5 
- för avsalu som superfosfat (handelsvikt) 

900 andra slag (561.2.9) 
31.04 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska: 

100 råa kaliumsalter (271.4.0) 
201+209 kaliumklorid (kalisalt) (561.3.0) 

300 kaliumsulfat (561.3.0) 
900 andra slag (561.3.0) 

31.05 Andra gödselmedel; produkter, hänförliga 
till detta kapitel, i form av tabletter, 
pastiller e.d. eller i förpackningar, vä
gande per styck högst 10 kg brutto 
(561.9.0): 

901 produkter, hänförliga till detta kapitel, 
i form av tabletter, pastiller e.d. eller 
i förpackningar, vägande per styck högst 
10 kg brutto 
andra slag: 

200 - NPK-gödselmedel (handelsvikt) 
— därav innehåll av rent kväve 

902 - andra nitrogenhaltiga gödselmedel 
— därav innehåll av rent kväve 

909 - andra: 
1 — kalisuper 
5 — andra 

32 KAP. GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARV
SYROR OCH DERIVAT DÄRAV; FÄRGÄMNEN, LACKER 
OCH ANDRA BEREDDA FÄRGER; KITT OCH SPACKEL
FÄRGER; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH 

32.01 Vegetabiliska garvämnesextrakter (532.4.0): 
300 kvebrachoextrakt 
500 mimosabarkextrakt 
900 andra 

32.02.000 Garvsyror (tannin), vattenextraherat gall-
äppletannin härunder inbegripet, samt sal-
ter, etrar, estrar och andra derivat därav 
(532.5.0) 

32.03 Syntetiska garvämnen, även blandade med na
turliga garvämnen; konstgjorda pyrmedel 
(t.ex. enzymatiska och mikrobiella prepa
rat) (532.3.0): 

001 syntetiska garvämnen med en askhalt av 
högst 20 viktprocent, beräknat på torrsub
stansen 

009 andra slag 
32.04 Vegetabiliska färgämnen (härunder inbegri

pet färgträextrakter och andra vegetabilis
ka färgämnesextrakter med undantag av indi
go) och animaliska färgämnen (532.1.0): 

100 smör- och ostfärger 
900 andra slag 
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32.05.000 Syntetiska organiska färgämnen, organiska 
pigment härunder inbegripna; syntetiska 
organiska produkter, utgörande s.k. lumino-
forer; på textilfibrer fixerbara s.k. op
tiska blekmedel; naturlig indigo (531.0.1) 

32.06.000 Substratpigment (531.0.2) 
32.07 Andra färgämnen; oorganiska produkter, ut

görande s.k. luminoforer (533.1.0): 
100 litopon och andra färgämnen pä basis av 

zinksulfid 
200 titanvitt och andra färgämnen på basis av 

titanoxider 
900 andra slag 

32.08 Beredda porslins-, glas- och emaljfärger, 
beredda opakmedel, icke frittad glasyr- och 
emaljmassa, flytande glansmetallpreparat och 
lysterfärger samt liknande beredningar för 
keramik-, glas- och emaljeringsindustrier; 
engober; fritta och annat glas i form av 
pulver, korn eller flingor (533.3.1): 

100 fritta och annat glas i form av pulver, 
korn eller flingor 

900 andra slag 
32.09 Lacker, klara eller pigmenterade; kallvat

tenfärger (även för färgning av läder); 
andra målningsfärger; pigment, rivna i lin
olja, lacknafta, terpentinolja eller lik
nande vid tillverkning av målningsfärger 
använda produkter; brons- och färgfolier; 
lösliga färgämnen i sådan form eller för
packning, som tillhandahålles i detaljhan
deln (533.3.2): 
klara lacker, härunder inbegripet lösnin
gar enligt anm. 4 till detta kapitel: 

110 - cellulosalacker 
140 - bituminösa lacker 
190 - andra: 

1 — alkyd-, aminoplast- och resollacker 
(syntetiska lacker) 

2 — kautschukderivatlacker 
3 — oljelacker 
4 — spritlacker 
5 — emulsionslacker 
9 — andra klara lacker 

200 Wallvattenfärger, även för färgning av 
läder 

301 emulsionsfärger 
pigmenterade lacker (lackfärger): 

400 skeppsbottenfärger 
(500) Numret återfinns efter nr 32.09.704 
702 - cellulosalackfärger 
703 - andra: 

1 — alkyd-, aminoplast- och resollackfärger 
(syntetiska lackfärger) 

2 — katschukderivatfärger 
3 — oljelackfärger (inkl. bronstinkturfär-

ger) 
4 — spritlackfärger 
5 — andra lackfärger 

704 bronspasta och till lacker ej hänförliga 
bronsfärger 
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andra målningsfärger: 
500 - oljefärger; 

1 — pasta 
2 — färdigblandade 

709 - andra: 
1 -— slamfärger 
2 — träimpregneringsfärger 
3 — andra målningsfärger 

800 - pigment, rivna i linolja, lacknafta, ter-
pentinolja eller liknande vid tillverk
ning av målningsfärger använda produkter 

900 - brons- och färgfolier 
950 - lösliga färgämnen i sådan form eller för

packning, som tillhandahålles i detalj
handeln 

32.10.000 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, pla
katfärger, brytningsfärger och liknande 
färger i form av tabletter eller i tuber, 
burkar, flaskor, skålar eller i liknande 
farm eller förpackning, härunder inbegripet 
dylika färger i lådor eller skrin, med 
eller utan penslar, paletter, skålar och 
andra tillbehör (533.3.3) 

32.11.000 Beredda sickativ (533.3.4) 
32.12 Kitt, spackelfärger och andra utfyllnings-

eller tätningsmedel; ympvax (533.3.5): 
001 fönsterkitt 
004 spackel färger 
009 andra slag 

32.13 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande fär
ger: 

111 svart tidningstryckfärg (533.2.0) 
119 andra svarta tryckfärger (533.2.0) 
190 andra (kulörta) tryckfärger (533.2.0) 
901 dupliceringsfärger (895.9.1) 
200 skrivbläck och tusch (895.9.1) 
909 andra slag (895.9.1) 

33 KAP. FLYKTIGA VEGETABILISKA OLJOR OCH RESINOIDER; 
PARFYMER, TOALETTMEDEL OCH KOSMETISKA PRE
PARAT 

33.01.000 Flyktiga vegetabiliska oljor i flytande 
eller fast form, även terpenfria; resinoi-
der (551.1.0) 

33.02.000 Terpenhaltiga biprodukter ur flyktiga vege
tabiliska oljor (551.2.1) 

33.03.000 Koncentrat av flyktiga vegetabiliska oljor 
(erhållna genom s.k. enfleurage eller mace
ration) i fett, icke flyktig olja, vax el
ler liknande ämne (551.2.2) 

33.04.000 Blandningar av två eller flera luktämnen 
(naturliga eller syntetiska) samt bland
ningar (alkohollösningar härunder inbegrip
na) på basis av ett eller flera av dessa 
ämnen, utgörande råvaror för parfymindu
strin, livsmedelsindustrin eller andra in
dustrier (551.2.3): 

1 - bageriessenser 
5 - andra 

33.05.000 Vatten från destination av flyktiga vege
tabiliska oljor samt vattenlösningar av dy
lika oljor, även för medicinskt bruk 
(551.2.4) 
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33.06 Parfymer, toalettmedel och kosmetiska pre
parat (553.0.0): 
parfymer och andra luktgivande preparat: 

110 - parfymer 
121 - lukt- och toalettvatten 
129 - andra slag, parfymerat badsalt härunder 

inbegripet 
hudvårdspreparat: 

210 - hudkräm och hudolja 
221 - ströpuder 
229 - annat puder, härunder inbegripet hudkräm, 

innehållande över 10 % pudersubstans 
(puderkräm) 

230 - läppstift 
291 - smink och andra för färgning av huden av

sedda preparat 
299 - nagelbandsvatten, nagelbandskräm, ansikts-

lera, ansiktsskum och andra hudvårdspre
parat 

300 nagellack, nagelpasta, nagelpolermedel, 
nagellackborttagningsmedel och andra dylika 
för nagelbehandling avsedda preparat 

400 tandpulver och tandkräm 
500 munvatten 

hårvårdspreparat: 
610 - schamponeringsmedel 
620 - härvatten, hårolja och hårpomada 
690 - onduleringspreparat, hårfärgnings-, hår

bleknings- och hårinpackningsmedel samt 
andra hårvårdspreparat 

700 rakkräm 
901 ögonhårskräm, ögonbrynsstift samt andra 

liknande preparat för behandling av ögonhår 
eller ögonbryn 

903 hårborttagningsmedel och medel mot trans
piration 

909 andra slag: av egen råvara 
av inlämnad råvara (lön) 

34 KAP. TVÅL; ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN SAMT TVÄTT-
OCH RENGÖRINGSMEDEL; SMÖRJMEDEL; KONSTGJOR
DA VÄXER OCH BEREDDA VÄXER; PUTS- OCH SKUR
MEDEL; LJUS OCH LIKNANDE PRODUKTER; MODEL-
LERINGSMASSA OCH S.K. DENTALVAX 

34.01 Tvål och såpa, även medicinska (554.1.0): 
100 såpa 
200 tvålflingor, tvålspån och tvålp.ulver 
700 toalettvål i formade handstycken 
800 raktvål 
900 andra slag 

34.02 Organiska ytaktiva ämnen; ytaktiva preparat 
samt tvätt- och rengöringsmedel, även inne
hållande tvål eller såpa (554.2.0): 

111-190 organiska ytaktiva ämnen, ej i detaljhan
dels förpackningar 
- anjonaktiva ämnen: 

111 — fettalkoholsulfater 
119 — andra 
120 - nonjonaktiva ämnen 
190 - andra 

tvätt-, disk- och andra rengöringsmedel: 
- med organiskt ytaktivt ämne som karak-
tärsgivande beståndsdel: 

201+202 — i form av pulver, tabletter e.d. 

dessutom redovisas produktion av inlämnad råvara (bruttoersättning): 1968 1 064 tkr och 1969 1 107 tkr. 
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203+204 — i annan form 
- andra slag: 

205+206 — innehållande tvål eller såpa 
207+209 — andra 

900 andra slag 
34.03 Beredda smörjmedel samt preparat av sådana 

slag, som användes för olje- eller fettbe-
handling av textilvaror, läder eller andra 
material, dock med undantag av produkter, 
innehållande minst 70 viktprocent oljor, 
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa 
mineral (332.5.2): 

001 smörj fetter 
009 andra slag 

34.04 Konstgjorda växer, även vattenlösliga eller 
direkt emulgerbara med vatten; beredda väx
er, icke emulgerade och icke innehållande 
lösningsmedel (599.7.1): 

001 vaxliknande glycerider; i vatten lösliga 
eller direkt emulgerbara växer 

009 ahdra slag 
34.05 Puts- och polermedel för skodon, möbler, 

golv och metallföremål, skurpulver samt 
liknande preparat, med undantag av beredda 
växer, hänförliga till nr 34.04 (554.3.0): 

100 skoputsmedel 
200 möbel- och bilpolermedel 
300 bonvax och andra golvpolennedel 
400 skurpulver 
900 andra slag 

34.06.000 Stearin-, paraffin- och vaxljus samt lik
nande varor (899.3.1) 

34.07 Modelleringsmassor, även inkommande i sat
ser eller utgörande leksaker; s.k. dental-
vax samt avtrycksmassor för dentalbruk, i 
form av plattor, hästskoformade stycken, 
stänger e.d. (599.9.1): 

001 modelleringspastor 
005 s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för den

talbruk 

35 KAP. PROTEINER, LIM OCH KLISTER 
35.01 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; 

kaseinlim (599.5.3): 
100 kasein 
500 kaseinater och andra kaseinderivat 
700 kaseinlim 

35.02.101 Albuminer, albuminater och andra albumin-
-500 derivat (599.5.4) 

35.03.101 Gelatin (härunder inbegripet gelatinfolier 
-700 med kvadratisk eller rektangulär form, även 

färgade eller ytbehandlade) och gelatinderi
vat; lim från ben, hudar, senor e.d. samt 
fisklim; husbloss (599.5.5) 

35.04.001 Andra proteiner, peptoner härunder inbegrip-
+009 na, samt derivat därav; hudpulver, även be

handlat med kromsalt (599.5.6) 
35.05 Dextrin och dextrinklister; löslig stärkel

se och rostad stärkelse; stärkelseklister 
(599.5.7): 
innehållande mer än 20 Z stärkelse eller 
stärkelseprodukter: 

002 - i fast form 
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004 - andra 
008 andra slag 

35.06.001 Lim och klister, beredda, ej hänförliga 
+009 till annat nummer; produkter, alla slag, 

lämpade för användning såsom lim eller 
klister och inkommande för sådan använd
ning i detaljhandelsförpackningar, vägande 
per styck högst 1 kg netto (599.5.9): 

av egen råvara 
av inlämnad råvara 

36 KAP. KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA ARTIK
LAR; TÄNDSTICKOR; PYR0F0RA LEGERINGAR; 
VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER 

36.01 Krut (571.1.1): 
001 svartkrut 
009 annat 

36.02.000 Beredda sprängämnen (571.1.2) 
36.03 Stubin, detonerande stubin härunder inbe

gripen (571.2.1): 
001 svartkrutsstubin 
009 annan 

36.04 Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar och 
liknande tändmedel (571.2.2): 

100 tändhattar 
200 sprängkapslar 
900 andra slag 

36.05 Pyrotekniska artiklar (fyrverkeripjäser, 
knalldosor, livräddningsraketer och liknan
de artiklar) (571.3.0): 

100 pyrotekniska artiklar för signalerings- el
ler livräddningsändamål 

900 andra 
36.06 Tändstickor, med undantag av bengaliska 

tändstickor (899.3.2): 
001 säkerhetständstickor 
009 andra 

36.07.000 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora 
legeringar, även tillformade (599.9.3) 

36.08.000. Andra brännbara produkter (899.3.3) 

37 KAP. PRODUKTER FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK 
37.01 Fotografiska plåtar och fotografisk blad

film, ljuskänsliga, icke exponerade, av an
nat material än papper, papp eller vävnad 
(862.4.1): 

100 röntgenfilm och röntgenplåtar 
200 bladfilm och filmpack 
900 andra 

37.02 Film i rullar, ljuskänslig, icke exponerad, 
även perforerad (862.4.2): 

100 röntgenfilm 
210-390 kinofilm 
910+990 annan 

37.03 Papper, papp och väv, ljuskänsliga, även 
exponerade men icke framkallade (862.4.3): 

101+109 papper och papp 
201+209 väv 

37.04.000 Plåtar och film, exponerade men icke fram
kallade, negativa eller positiva (862.4.4) 

37.05.000 Plåtar samt film, även perforerad (annan än 
kinofilm), exponerade och framkallade, nega
tiva eller positiva (862.4.5) 

Produktion av detta stat.nr förekommer ej inom näringen "Tillverkningsindustri". 
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37.06.000 Kinofilm med enbart ljudspår, exponerad och 
framkallad, negativ eller positiv (863.0.1) 

37.07.001 Annan kinofilm, med eller utan ljudspår, 
+009 exponerad och framkallad, negativ eller 

positiv (863.0.9) 
37.08 Kemiska produkter för fotobruk, blixtljus

preparat härunder inbegripna (862.3.0): 
001 ljuskänslig kollodiumemulsion 
009 andra 

38 KAP. DIVERSE KEMISKA PRODUKTER 
38.01.000 Konstgjord grafit; kolloidal grafit med 

undantag av grafitsuspensioner i olja 
(599.7.2) 

38.02.000 Djurkol (t.ex. benkol, elfenbenssvart, 
blodkol), även använt (599.7.3) 

38.03.100 Aktiverat kol (avfärgande, depolariserande 
-909 eller adsorberande); aktiverad infusorie-

jord, aktiverad lera, aktiverad bauxit och 
andra aktiverade naturliga mineraliska äm
nen (599.9.2) 

38.04.000 Gasvatten och använd gasreningsmassa 
(521.3.0): 

1 - ammoniakvatten 
2 - reningsmassa, utnyttjad 

38.05 Tallolja (tallsyra) och lågraffinerad tall
fettsyra (599.6.1): 

100 rå tallolja (tallsyra) 
200 andra slag 

38.06.000 Sulfitlut, indunstad (599.6.2): 
1 - väglut 

9 - annan 
38.07 Terpentinolja och andra lösningsmedel av 

terpener, erhållna genom destination eller 
på annat sätt ur barrträ (t.ex. balsam-, 
kolugns- och sulfatterpentin); rå dipenten; 
rå cymen (rå cymol); "pine oil" (599.6.3): 
terpentin: 

200 - rå 
300 - annan 
900 andra slag: 

1 - cymol rå 

2 - fördroppar och terpenrestolja 
9 - andra 

38.08 Kolofonium och hartssyror samt derivat 
därav, andra än hartsestrar, hänförliga 
till nr 39.05; s.k. hartssprit och harts
oljor (599.6.4): 

101 kolofonium 
109 tallhartssyra 
300 resinater (hartstvålar) 
900 andra slag 

38.09 Trätjära; trätjäroljor, med undantag av 
till nr 38.18 hänförliga lösnings- och 
spädningsmedel; trätjärkreosot; rå metanol 
(rå metylalkohol); acetonolja (599.6.5): 

'Produktion av detta stat.nr förekommer ej inom näringen "Tillverkningsindustri". - 2Ingår i stat.nr 38.08.101. 
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100 trätjära: 
- prima: 

1 — av övervägande lövved 
2 — av övervägande barrved (A-tjära) 
3 — av stubbved 
4 - sekunda (B-tjära o.d.) 

901 rå metanol 
909 andra slag: 

1 - t r ä t j ä ro l jo r och t rät järkreosot 
2 - acetonolja 
9 - andra slag 

38.10.000 Vegetabiliskt beck, alla slag; bryggeriharts 
och liknande produkter på basis av kolofo-
nium eller vegetabiliskt beck; kärnbindeme-
del på basis av naturliga, hartsartade pro
dukter (599.6.6): 

001 tallhartsbeck (tallbeck, sulfatbeck) 
009 andra slag: 

1 - trätjärbeck 
2 - kärnbindemedel på basis av naturliga, 

hartsartade produkter 
9 - andra slag 

38.11 Desinfektionsmedel, insekts-, svamp- och 
ogräsbekämpningsmedel, groningsförhindrande 
medel, råttgift och liknande produkter, 
föreliggande i sådan form eller förpack
ning, som tillhandahålles i detaljhandeln, 
eller såsom preparat eller såsom utformade 
artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, pre
parerade med svavel, samt flugfångare) 
(599.2.0): 

400 ogräsbekämpningsmedel 
500 råttgift och liknande produkter 
700 desinfektions- och konserveringsmedel 
801 insektsbekämpnings- och växtskyddsmedel 
802 betningsmedel för utsäde 
900 andra slag 

38.12 Beredda glatt-, appretur- och betmedel av 
sådana slag, som användas inom textil-, 
pappers- eller läderindustrin eller inom 
närstående industrier (599.7.4): 

001-003 innehållande stärkelse eller stärkelsepro
dukter 

009 andra slag 
38.13 Betmedel för metaller; flussmedel och andra 

preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning 
eller svetsning; löd- och svetsmedel, bestå
ende av metall och andra ämnen, i form av 
pulver eller pastor; preparat för belägg
ning eller fyllning av svetstråd eller 
svetselektroder (599.9.4): 

100 betmedel för metaller 
900 andra slag 

38.14.001 Preparat för motverkande av knackning, oxi-
-009 dation, korrosion eller hartsbildning, vis-

kositetshöjande preparat och andra liknande 
beredda tillsatsmedel för mineraloljor 
(599.7.5) 

38.15.000 Beredda vulkningsacceleratorer (599.7.6) 
38.16.000 Beredda närsubstrat för odling av mikrober 

(599.7.7) 

1Inkl vissa andra denatureringsmedel. 
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38.17.000 Preparat och laddningar till brandsläck-
ningsapparater; brandsläckningsbomber(599.7.8) 

38.18.000 Lösnings- och spädningsmedel för lacker 
e.d., utgörande blandningar (599.9.5) 

38.19 Produkter, preparat och återstoder från 
kemiska eller närstående industrier, bland
ningar av naturprodukter härunder inbegrip
na, ej hänförliga till annat nummer: 

300 beredda antioxidanter för gummiindustrin 
(599.9.9) 

510 eldfast murbruk (662.3.3) 
981 annat murbruk, även hydrauliskt (599.9.9): 

1 - oorganiskt syrafast murbruk 
2 - annat murbruk 

920 blandade alkylbensener och blandade alkyl-
naftalener (599.9.9) 

940 frysskyddsmedel (kylarvätskor) (599.9.9) 
(981) Numret återfinns före nr 38.19.920 

982-984 Kärnbindemedel innehållande stärkelse 
eller stärkelseprodukter (599.9.9) 

985 naften- och naftensulfonsyror samt till 
nr 34.02 ej hänförliga alkalisalter av 
dessa syror (599.9.9) 

986 icke sintrade blandningar, innehållande 
metallkarbider, för framställning av hård
metall (599.9.9) 

987 gasreningsmassa, ej hänförlig till nr 38.04 
(599.9.9) 

988 återstoder från kemiska eller närstående 
industrier (599.9.9): 

1 - slaggstybb 
9 - andra slag 

989 elektrodmassa och andra blandningar av kol, 
koks och beck, härunder inbegripet förkok-
sad dylik massa (599.9.9) 

991 kolväteblandningar, huvudsakligen bestående 
av nonen eller dodecen (599.9.9) 

993 block, plattor, stänger o.d. av kol 
(599.9.9) 
blandningar, ej hänförliga till här förut 
upptagna rubriker, bestående av oorganiska 
ämnen (t.ex. mineraliska produkter, oorga
niska kemikalier, glas- eller metallpulver): 
- i förpackningar, vägande per styck högst 

10 kg brutto: 
hänföres till nr 38.19.999 

995 - andra: 
1 — betong, fabriksblandad 
9 — andra slag 

999 andra slag (599.9.9): 
1 - fläckborttagningsmedel 
3 - finkelolja 
9 - andra slag 



B 60 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

SJUNDE AVDELNINGEN 

PLASTER (CELLULOSAETRAR OCH CELLULOSAESTRAR, 
KONSTHARTSER OCH ANDRA PLASTER) SAMT VAROR 
DÄRAV; NATURGUMMI (KAUTSCHUK), SYNTETISKT 
GUMMI OCH FAKTIS SAMT VAROR DÄRAV 

39 KAP. PLASTER (CELLULOSAETRAR OCH CELLULOSAESTRAR, 
KONSTHARTSER OCH ANDRA PLASTER) SAMT VAROR 
DÄRAV 

39.01 Kondensations-, polykondensations- och 
polyadditionsprodukter, även modifierade 
eller polymeriserade, linjära produkter 
härunder inbegripna (t.ex. fenoplaster, 
aminoplaster, alkyder, polyallyestrar och 
andra omättade polyestrar, silikoner) 
(581.1.0): 
obearbetade:1 

- fenoplaster: 

101 — lackhartser 

103 — pressmassor 
105 — lim 

109 — andra 
- aminoplaster: 

151 — lackhartser 

153 — pressmassor 
- lim: 

155 flytande 

156 annat 

159 — andra 

201+209 - alkyder, även modifierade 
- omättade esterplaster: 

251 — pressmassor 
259 — andra 

302-306 - amid- och uretanplaster särat mättade lin
jära esterplaster 

- polyetrar: 
321 — polyoximetylen (acetal- eller formal-

dehydplaster) 
329 — andra 

- epoxiplaster: 

351 — lackhartser 
- andra: 

352 lim 
359 andra 

401-409 - silikoner (kiselplaster) 
505 - karbonatplaster 

509 - andra obearbetade plaster 
600 - avfall och skrot 

plattor, duk, folier och band: 
- laminerade med annat ämne än plast: 

701 — med papper: 
1 för tekniska ändamål 
2 för inredningsändamål 

beträffande innehåll av ren plast se textavdelningen. 
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- med textil- eller glasfibermaterial: 
702 korrugerade plattor 

703 andra 
704 — andra 

- andra slag: 
705 — porös plast 

706+709 — andra 
900 enfibertråd, slangar, rör, stavar och 

stänger 
39.02 Polymerisationsprodukter, sampolymerisat 

härunder inbegripna (t.ex. polyeten, poly-
tetrahalogeneten, polyisobuten, polystyren, 
polyvinylklorid, polyvinylacetat, polyvi-
nylkloridacetat och andra polyvinylderivat, 
polyakrylsyra- och polymetakrylsyraderivat, 
kumaronindenhartser) (581.2.0): 
obearbetade:^ 

101-109 - olefinplaster 
200 - styrenplaster 

- vinylklorid- och vinylidenkloridplaster: 
311 — dispersioner: 

framställda genom egen polymerisation 

framställda av inköpta polymerisat 
- andra: 

ej mjukgjorda: 

312 polyvinylklorid (homopolymerer) 
313 andra 

314 mjukgjorda 
- vinylacetatplaster: 

321 — dispersioner: 
framställda genom egen polymerisation 
framställda genom inköpta polymerisat 

322 — andra 
390 - andra vinylplaster 

- akrylplaster: 
401 — dispersioner: 

framställda genom egen polymerisation 
framställda av inköpta polymerisat 

409 — andra: 

framställda genom egen polymerisation 
framställda av inköpta polymerisat 

501-509 - kumaronindenhartser, fluorhaltiga plaster 
och andra obearbetade plaster 

600 - avfall och skrot 
plattor, duk, folier och band: 

701 - laminerade med annat ämne än plast 

- andra slag: 
- golvbeläggningsmaterial, annat än av 

akrylplaster: 
av vinylklorid- eller vinylidenklorid
plaster: 

702 plattor 

703 annat (t.ex. metervara) 

704 av andra plaster 
- porös plast, annan än av akrylplaster: 

705 av styrenplaster 

'Beträffande innehall av ren plast se textavdelningen. - 20mfattar även viss produktion hänförlig till stat.nr 
39.02.7111. 



B 62 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund^ 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

706 av vinylklorid- eller vinylidenklorid-
plaster 

707 av andra plaster 
708 — avsedda att användas uteslutande för 

tillverkning av laminerade säkerhets
rutor av glas, med undantag av varor av 
akrylplaster med en tjocklek av 0,6 mn 
eller däröver 

— andra: 
tjocklek: 0,6 mm eller däröver: 

709 av etenplaster 

710 av styrenplaster 
711 av vinylklorid- eller vinylidenklorid-

plaster: 
1 styva 
2 mjuka 

712 av akrylplaster 
713 av andra plaster 

tjocklek: mindre än 0,6 mm: 
714 med klistrande beläggning 

andra slag: 

715 av etenplaster 

716 av styrenplaster 
717 av vinylklorid- eller vinyliden-

kloridplaster: 
1 styva 

2 mjuka 
718 av andra plaster 

slangar och rör: 
- av etenplaster: 

719 — slangfolier 
853 — andra 
854 - av vinylklorid- eller vinylidenklorid-

plaster: 
1 — styva 
2 — mjuka 

859 - av andra plaster 
enfibertråd, stavar och stänger: 

901 - av vinylklorid- eller vinylidenklorid-
plaster: 

1 — styva 
2 — mjuka 

909 - av andra plaster 
39.03 Cellulosaregenerat; cellulosanitrat, cel

lulosaacetat och andra cellulosaestrar, 
cellulosaetrar och andra kemiska cellulosa
derivat, även mjukgjorda (t.ex. kollodium, 
celluloid); vulkanfibrer: 
obearbetade (581.3.2): 

101-109 - cellulosanitrat (för avsalu) 
201-305 - cellulosaacetat, cellulosapropionat och 

cellulosabutyrat 
309 - högetylerad etylcellulosa samt bensyl-

cellulosa 
400 - vattenlösliga cellulosaetrar 
490 - andra obearbetade plaster 
500 - avfall och skrot 

'Viss produktion hänförlig till detta stat.nr inräknad i stat.nr 39.02.702. 
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bearbetade: 
- av cellulosanitrat (581.3.2): 

701 — plattor, duk, folier och band 
804 — enfibertråd, slangar, rör, stavar och 

stänger 
- av andra plaster med undantag av vulkan
fiber (581.3.2): 

— plattor, duk och band med en tjocklek 
av 1,5 mm eller däröver: 

702 porös plast 
703 andra 

— plattor, duk, folier och band med en 
tjocklek av mindre än 1,5 mm: 

704 laminerade med annat ämne än plast 
andra slag: 

705 avsedda att användas uteslutande för 
tillverkning av ljuskänslig film 

706 med klistrande beläggning 
andra: 

707 av cellulosaregenerat 

708 av cellulosaacetat 

709 av andra plaster 
— enfibertråd, slangar, rör, stavar och 

stänger: 
801 konsttarmar 
(804) Numret återfinns före nr 39.03.702. 
809 andra slag 
900 - av vulkanfiber (581.3.1) 

39.04 Härdade proteiner (t.ex. härdat kasein, 
härdat gelatin) (581.9.1): 

001 konsttarmar 
009 andra slag 

39.05 Naturhartser, modifierade genom s.k. ut-
smältning; konsthartser, erhållna genom 
förestring av naturhartser eller hartssyror 
(hartsestrar); kemiska derivat av natur-
gummi (t.ex. klorkautschuk, hydroklorkaut-
schuk, oxikautschuk, cyklokautschuk) 
(581.9.2): 
obearbetade: 

100 - hartsestrar 
200 - klorkautschuk 
400 - andra obearbetade plaster samt avfall och 

skrot 
901 plattor, duk, folier och band, laminerade 

med annat ämne än plast 
909 andra slag 

39.06 Andra högmolekylära polymerer, konsthartser 
och plaster; alginsyra samt Salter och 
estrar därav; linoxyn (581.9.9): 
obearbetade: 

100 - alginsyra samt Salter och estrar därav; 
växtslem, företrät, förestrat eller på 
annat sätt modifierat 

402-404 - stärkelse, företräd, förestrad eller på 
annat sätt modifierad 

409 - annat obearbetat material samt avfall och 
skrot 

501 plattor, duk, folier och band, laminerade 
med annat ämne än plast 

1Skärning eller tryckning av inköpt plastfolie ingår ej. Av sådan produktion redovisades 1968 578 ton och 6 134 tkr, 
1969 738 ton och 7 833 tkr. 



B 64 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

509 andra 
39.07 Varor av material, hänförliga till nr 

39.01-39.06 (893.0.0): 
210 kläder: 

- rockar och kappor: 
1 — för män eller gossar 
2 — för kvinnor eller flickor 
3 — for småbarn 
4 - blöjbyxor o.d. 
5 - andra slag1 

230 påsar, säckar och bärkassar: 
1 - påsar 
2 - bärkassar 
3 - säckar 

240 dukar, gardiner, förhängen och liknande 
artiklar 

310 baljor och hinkar: 
1 - baljor 
3 - hinkar 

320 flaskor och dunkar: 
1 - flaskor 
2 - dunkar 

330 burkar och drickbägare 
cisterner, kar, fat, askar och andra dylika 
behållare för lagring, transport eller för
packning av varor: 

350 - rymd: 15 1 eller däröver: 
1 — av glasfiberarmerad plast 
— andra slag: 

2 av etenplaster 
5 av andra plaster 

360 - rymd: mindre än 15 1 
390 proppar, lock, kapsyler och liknande varor 
400 bords- och köksartiklar 
500 sanitets- och toalettartiklar 

kontorsartiklar: 
601 - stenciler 
609 - andra 
800 lampor och dylika belysningsartiklar samt 

delar och tillbehör därtill 
900 andra slag: 

1 - gods för delar till maskiner, redskap 
o.d. 

3 - gods för delar till telefonapparater o.d. 
5 - gods för delar till andra elektriska 

maskiner eller apparater 
9 - andra slag: egen tillverkning 

lönti liv. (bruttoersättning) 

40 KAP. NATURGUMMI (KAUTSCHUK), SYNTETISKT GUMMI 
OCH FAKTIS SAMT VAROR DÄRAV 

I. Rågummi 
40.01.100 Naturlig latex (gummimjölk) med eller utan 

-900 tillsats av syntetisk latex; förvulkad 
naturlig latex; naturgummi, balata, gutta-
perka och liknande naturliga produkter 
(231.1.0) 

40.02 Syntetisk latex (gummimjölk); förvulkad 
syntetisk latex; syntetiskt gummi; faktis, 
framställd av oljor (231.2.0): 

101-109 syntetisk latex, även förvulkad 
201-209 syntetiskt gummi 

500 faktis 

1Inkl plasthandskar. 
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40.03.000 Gummiregenerat (231.3.0) 
40.04.000 Avklipp och annat avfall av annat gummi än 

hårdgummi; skrot av annat gummi än hård
gummi, användbart uteslutande för återvin
ning av gummi; mjöl, framställt av avfall 
eller skrot av annat gummi än hårdgummi 
(231.4.0) 

II. Ovulkat gummi 
40.05.001 Plattor, duk och band av ovulkat naturgummi 

+009 eller ovulkat syntetiskt gummi, med undan
tag av rökt arkgummi och kräppgummi, hän-
förligt till nr 40.01 eller 40.02; korn av 
ovulkat naturligt eller syntetiskt gummi, 
färdigblandat för vulkning; s.k. master-
-batch, bestående av ovulkat naturligt el
ler syntetiskt gummi, som före eller efter 
koaguleringen försatts med kimrök ("carbon 
black") eller kiseldioxid, med eller utan 
tillsats av mineralolja, oavsett varans 
form (621.0.1) 

40.06 Ovulkat naturgummi och ovulkat syntetiskt 
gummi,latex härunder inbegripen, i andra 
former eller tillstånd (t.ex. rör och 
strängar, även profilerade, lösningar och 
dispersioner); artiklar av ovulkat natur
gummi eller ovulkat syntetiskt gummi (t.ex. 
överdraget eller impregnerat garn av tex
tilmaterial; ringar och rondeller 
(621.0.2): 

100 lösningar och dispersioner 
(200) Numret återfinns omedelbart efter nr 

40.06.902 
901 överdraget eller impregnerat garn av 

textilmaterial 
902 andra varor av ovulkat naturgummi eller 

ovulkat syntetiskt gummi i förening med 
annat material 
andra slag: 

200 - slitskenor för regummering av däck 
909 - andra 

III. Varor av mjukgummi (vulkat) 
40.07.001 Tråd och rep av mjukgummi, även med över-

-009 klädnad av textilmaterial, samt garn av 
textilmaterial, impregnerat eller överdra
get med mjukgummi (621.0.3) 

40.08 Plattor, duk och band samt strängar och 
stänger, även profilerade, av mjukgummi 
(621.0.4): 
plattor, duk och band: 
- av poröst gummi: 

101 — plattor till skosulor 
109 — andra 

- andra slag: 
210 — plattor till skosulor 
290 — andra: 

1 duk 
5 andra 

500 strängar och stänger, även profilerade 
40.09 Rör och slangar av mjukgummi (621.0.5): 

100 ej i förening med annat material 
i förening med annat material: 

500 - spiral- och pansarslangar 

'Dessutom löntillverkning 1968 557 tkr och 1969 305 tkr. 

5 — Industri 1969 Del 2 
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- andra slag: 
910 — i förening med textilmaterial 
990 — andra 

40.10.500 Driv- och transportremmar av mjukgummi 
-900 (629.4.0) 

40.11 Ringar, däck, utbytbara slitbanor till 
däck samt slangar och fälgband, av mjuk-
gummi, f3r alla slags hjul (629.1.0): 

100 massiva ringar 

slangar: 
210 - för cyklar eller mopeder 

221 - för motorcyklar eller motorskoters 

229 - för bilar eller bussar: 

1 — personbilar 

2 — lastbilar eller bussar 

291 - för luftfartyg eller traktorer 

299 - andra slag 

nya däck, icke massiva: 
310 - för cyklar eller mopeder 

320 - för motorcyklar eller motorskoters 

- för personbilar: 

331 — s.k. slanglösa däck 

339 — andra 

- för lastbilar eller bussar: 
341 — för en fälgdiameter understigande 20 tum 
345 — för en fälgdiameter av 20 tum eller 

däröver 
350 - för luftfartyg 

- för traktorer: 
360 — för framhjul 

370 — för bakhjul 

401-403 - andra slag: 
1 — redskapsdäck (implementdäck) av person-

bilsdäcksstorlek eller större 
5 — indra slag 

501-505 regummerade däck, icke massiva 
509 andra begagnade däck, icke massiva 
700 andra slag 

40.12 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (di-
nappar härunder inbegripna) av mjukgummi, 
även med delar av hårdgummi (629.3.0): 

100 preventivmedel 
900 andra 

40.13 Kläder och tillbehör därtill (handskar här
under inbegripna) av mjukgummi (841.6.0): 

100 handskar 
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900 andra: 
1 - rockar och kappor 
5 - andra slag 

40.14 Andra varor av mjukgummi (629.9.8): 
100 packningar och tätningar 
200 andra tekniska artiklar 
300 mattor 
900 andra slag: 

1 - av poröst gummi 
9 - andra 

IV. Hårdgummi (ebonit) och varor därav 
40.15 Hårdgummi, obearbetat; plattor, band, 

stänger (även profilerade) och rör ävensom 
avfall, skrot och pulver av hårdgummi 
(621.0.6): 

100 obearbetat; plattor, band, stänger och rör 
500 avfall, skrot och pulver 

40.16.000 Andra varor av hårdgummi (629.9.9) 

1inkl varor hänförliga till stat.nr 85.04.921. 
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ÅTTONDE AVDELNINGEN 

HUDAR, SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN OCH VAROR 
DÄRAV; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, 
HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR 
AV TARMAR 

41 KAP. HUDAR, SKINN OCH LÄDER 
41.01 Hudar och skinn, oberedda (färska, saltade, 

torkade, kalkade eller picklade): 
av hästdjur (211.1.0): 

101 - för pälsändamal 
109 - andra 

av kalv (211.2.0): 
202 - för pälsändamal 
208 - andra slag: 

1 — våtsaltade 
9 — andra 
av nötkreatur och buffel, andra än kalv 
(211.1.0): 

311 - för pälsändamal 
- andra slag: 

319 — våtsaltade 
390 — andra 

av får eller lamm: 
- med ull (211.6.0): 

511 — för pälsändamal 
519 — andra 
590 - andra (211.7.0) 

av get eller killing (211.4.0): 
601 - för pälsändamål 
609 - andra 

av andra djur (211.9.0): 
903 - för pälsändamal 
909 - andra 

41.02 Läder av nötkreatur, buffel och hästdjur, 
ej hänförligt till nr 41.06-41.08: 

110-140 endast förgarvat, avsett att användas för 
vidare garvning (611.4.0) 
annat: 
- av kalvskinn (611.3.0): 

200 — skoovanläder 
400 — annat 

- av andra hudar och skinn (611.4.0): 

500 — sul- och bindsulläder 
- skoovanläder: 

601 spalt 
609 annat 
901 — handsk- och beklädnadsläder: 

1 beklädnadsläder (även av spalt) 

2 handskläder (även av spalt) 
902 — foderläder 

909 — annat läder 
41.03 Läder av får, ej hänförligt till nr 41.06-

41.08 (611.9.1): 
100 endast förgarvat, avsett att användas för 

vidare garvning 
annat: 

200 - beklädnadsläder och handskläder: 
1 — beklädnadsläder 
2 ~ handskläder 
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902 - foderläder 
909 - annat läder 

41.04 Läder av get, ej hänförligt till nr 41.06-
41.08 (611.9.2): 

100 endast förgarvat, avsett att användas för 
vidare garvning 
annat: 

200 - skoovanläder 
300 - beklädnadsläder och handskläder: 

1 — beklädnadsläder 
2 — handskläder 

900 - annat läder: 
1 — foderläder 
9 — annat 

41.05.001 Läder av andra djur, ej hänförligt till nr 
-009 41.06-41.08 (611.9.9) 

41.06.000 Sämskläder (611.9.3) 
41.07.000 Pergament (611.9.4) 
41.08.000 Lackläder samt metalliserat läder (611.9.5) 
41.09.000 Avklipp och annat avfall av läder, konstlä

der eller pergament, icke användbart för 
tillverkning av lädervaror; läderpulver 
(211.8.0) 

41.10.000 Konstläder, på basis av läder eller läder
fibrer, i plattor eller rullar (611.2.0) 

42 KAP. LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEK-
TER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; 
VAROR AV TARMAR 

42.01.000 Sadelmakeriarbeten för djur (sadlar, sel
don, draglinor, knäskydd och liknande ar
tiklar), oavsett materialets beskaffenhet 
(612.2.0) 

42.02 Reseffekter (t.ex. koffertar, resväskor, 

hattaskar och ryggsäckar), shoppingväskor, 
handväskor, portföljer, plånböcker, port
monnäer, necessärer, verktygsväskor, 
tobakspungar samt fodral, etuier och askar 
(för t.ex. vapen, musikinstrument, kikare, 
smycken, flaskor, kragar, skodon eller 
borstar) och liknande förvaringspersedlar 
av läder, konstläder, vulkanfiber, plast 
(i form av plattor, duk eller folier), papp 
eller textilvara (831.0.0): 
av läder eller konstläder: 

120 - resväskor, koffertar, hattaskar, rygg
säckar och andra reseffekter 

210 - handväskor 
220 - plånböcker, portmonnäer och andra fick-

etuier 
230 - portföljer 
291 - andra väskor, såsom shoppingväskor o.d. 
299 - andra slag 

av plast eller plastbelagd väv: 
420 - resväskor, koffertar, hattaskar, rygg

säckar och andra reseffekter 
510 - handväskor 
520 - plånböcker, portmonnäer och andra fick-

etuier 
530 - portföljer 
591 - andra väskor, såsom shoppingväskor o.d. 
599 - andra slag 

Omfattar även stat.nr 05.06.002 
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av annat material: 
800 - resväskor, koffertar, hattaskar, rygg

säckar och andra reseffekter 
910 - handväskor 
991 - andra väskor, såsom shoppingväskor o.d. 
999 - andra slag 

42.03 Kläder och andra beklädnadspersedlar samt 
tillbehör därtill, av läder eller konstlä
der (841.3.0): 

100 arbetshandskar 
201 idrottshandskar 
209 andra handskar 
300 kläder: 

1 - kappor och rockar 
2 - jackor 
3 - västar 
4 - byxor 
5 - kjolar 
9 - andra kläder 

900 andra slag 
42.04 Varor för tekniskt bruk, av läder eller 

konstläder (612.1.0): 
001 driv- och transportremmar 
009 andra 

42.05.000 Andra varor av läder eller konstläder 
(612.9.0): 

1 - ränder 
9 - andra slag (inkl. skoremmar) 

42.06.000 Varor av tarmar, guldslagarhinna, bläsor 
eller senor (899.9.1) 

43 KAP. PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS SAMT VAROR 
DÄRAV 

43.01.200 
-909 Pälsskinn, oberedda (212.0.0) 

43.02 Pälsskinn, beredda, även hopfogade till 
tavlor, ämnen eller liknande stycken, även
som avfallsbitar därav (613.0.0): 
pälsskinn, icke hopfogade till tavlor, 
ämnen eller liknande stycken: 

200 - av mink: 
av egen råvara 
av inlämnad råvara (bruttoersättning) 

300 - av räv: 
av egen råvara 
av inlämnad råvara (bruttoersättning) 

400 - persian, astrakan, karakul, breitschwanz 
och liknande lammskinn; skinn av indiskt, 
kinesiskt och mongoliskt lamm samt av 
tibetlamm; skinn av mongol-, tibet- och 
yemenget: 

av egen råvara 
av inlämnad råvara (bruttoersättning) 

450 - av får, lamm, get och killing, ej hänför
liga till nr 43.02.400: 

av egen råvara 
av inlämnad råvara (bruttoersättning) 

500 - av bisam: 
av egen råvara 
av inlämnad råvara (bruttoersättning) 

600 - av säl, annan än äkta säl (sjöbjörn): 
av egen råvara 
av inlämnad råvara 
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701 - av bäver, utter, chinchilla, hermelin, 
mård, sobel och äkta säl (sjöbjörn): 

av egen råvara 
av inlämnad råvara (bruttoersättning) 

709 - av andra djur: 
av egen råvara 
av inlämnad råvara (bruttoersättning) 

pälsskinn, hopfogade till tavlor, ämnen 
eller liknande stycken: 
- av hela skinn: 

901 — av skinn, hänförliga till nr 43.02.400 
902 — av bisam 
905 — av andra skinn 
909 - av avfallsbitar 
950 avfallsbitar 

43.03 Varor av pälsskinn (842.0.1): 
001 handskar och tillbehör därtill 
002 kläder och tillbehör därtill: 

1 - pälskappor och jackor 
2 - capes, stolor och själar 
3 - collierer, scarfar, muffar, skinnprydna

der och andra beklädnadsartiklar 
009 andra slag 

43.04.100 
-900 Konstgjord päls och varor därav (842.0.2) 
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NIONDE AVDELNINGEN 

TRÄ OCH VAROR DÄRAV; TRÄKOL; KORK OCH 
VAROR DÄRAV; KORGMAKERIARBETEN OCH 
ANDRA VAROR AV FLÄTNINGSMATERIAL 

44 KAP. TRÄ OCH VAROR DÄRAV; TRÄKOL 
44.01 Brännved; träavfall, sågspån härunder in

begripen (241.1.0): 
100 brännved 
900 träavfall: 

— ribb- och bakaved: 
— för massa-, board- eller spånskivetill-

verkning årstillverkning 
leveranser under året 

— for bränsleändamål (inkl. kolning) 
årstillverkning 
leveranser under året 

— för annan användning 
årstillverkning 
leveranser under året 

— utan användning årstillverkning 
— hack, flis och tugg: 
— för bränsleändamål 

årstillverkning 
leveranser under året 

— för annan användning 
årstillverkning 
leveranser under året 

— såg- och hyvelspån: 
— för massa-, board- eller spånskivetill-

verkning årstillverkning 
leveranser under året 

— för bränsleändamål 
årstillverkning 
leveranser under året 

— för annan användning 
årstillverkning 
leveranser under året 

— utan användning årstillverkning 
— annat 

44.02.000 Träkol (härunder inbegripet kol av nötskal), 
även i form av briketter (241.2.0): 
— från milor: 

1 — av löv-, barr- och stubbved 
2 — av sågverksribb 
— från retorter och ugnar: 

3 — av löv-, barr- och stubbved 
4 — av sågverksribb 

44.03.101 Virke, obearbetat eller barkat eller grovt 
-909 avjämnat på ytan (242.1.0, 2, 242.3.1, 

242.4.0 och 242.9.0) 
44.04.200 Virke, bilat eller grovt sågat på två eller 

-900 fyra sidor (242.2.2 och 242.3.2) 
44.05 Virke, erhållet genom sågning (i längdrikt

ningen), skärning eller svarvning men icke 
vidare bearbetat, med en tjocklek översti
gande 5 mm: 
av barrträ (243.2.1): 
— nordisk furu: 

101 — bjälkar och spärrar 
årstillverkning 
leveranser under året 
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102 — plankor, battens, scantlings, bräder och 
planschetter årstillverkning 

leveranser under året 
103 — lådämnen (lådbräder), icke i kompletta 

satser årstillverkning 
leveranser under året 

104 — annat virke (inkl. plank- och brädstump 
samt läkter) årstillverkning 

leveranser under året 
- nordisk gran: 

105 — bjälkar och spärrar 
årstillverkning 
leveranser under året 

106 — plankor, battens, scantlings, bräder och 
planschetter årstillverkning 

leveranser under året 
107 — lådämnen (lådbräder), icke i kompletta 

satser årstillverkning 
leveranser under året 

108 — annat virke (inkl. plank- och brädstump 
samt läkter) årstillverkning 

leveranser under året 
av lövträ:(243.3.1): 

410-450 - av nordiskt lövträ: 
1 — parkettstav årstillverkning 

leveranser under året 
5 — andra slag årstillverkning 

leveranser under året 
910-999 - av utomnordiskt lövträ 

årstillverkning 
leveranser under året 

44.06.000 Kubbar av trä för Katubeläeening (631.8.1) 
44.07 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä (243.1.0): 

001 av nordisk furu eller gran 
årstillverkning 
leveranser under året 

009 av annat träslag årstillverkning 
leveranser under året 

44.08.000 Tunnstav av trä, framställd genom klyvning, 
även sågad på en av huvudsidorna men icke 
vidare bearbetad; tunnstav av trä, fram
ställd genom sågning, med minst en av 
huvudsidorna cylindersågad men icke vidare 
bearbetad (631.8.2) årstillverkning 

leveranser under året 
44.09 Tunnbandsvidjor av trä; pålar av trä, kluv

na; störar, pinnar o.d. av trä, tillspet
sade men icke sågade i längdriktningen; 
träspån för tillverkning av korgar, askar, 
siktar e.d.; klarspån och liknande spån av 
trä (631.8.3); 

001 cellulosaflis1 årstillverkning 
leveranser under året 

009 andra slag 
44.10.000 Ämnen av trä till promenadkäppar, paraply

skaft, piskor, verktygshandtag eller lik
nande artiklar, grovt tillformade eller av
rundade men icke svarvade, böjda eller på 
annat sätt bearbetade (631.8.4): 

årstillverkning 
leveranser under året 

44.11.000 Trätråd samt tändsticksämnen och skopligg 
av trä (631.8.5): 

För försäljning se textavdelningen. 
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44.12 Träull och trämjöl (631.8.6): 
100 träull årstillverkning 

leveranser under året 
200 trämjöl Srstillverkning 

leveranser under året 
44.13 Virke (parkettstav härunder inbegripen), 

hyvlat, spontat, falsat, fasat eller på 
liknande sätt bearbetat: 

100 parkettstav (243.3.2) årstillverkning 
leveranser under året 

201 lådämnen (lådbräder) av barrträ, icke i 
kompletta satser årstillverkning 

leveranser under året 
202-900 annat virke (243.2.2 o. 243.3.2) 

årstillverkning 
leveranser under året 

44.14 Virke, erhållet genom sågning (i längdrikt
ningen) , skärning eller svarvning men icke 
vidare bearbetat, med en tjocklek av högst 
5 mm; faner med en tjocklek av högst 5 mm 
(631.1.0): 
av: 

110 - bok 

120 - ek 

130 - alm 
140 - ask 
150 - björk 

910 - mahogny 

920 - teak 

990 - annat träslag 

44.15 Fanerade skivor samt kryssfaner och annat 
skiktträ; träskivor med inläggningar 
(631.2.1): 
kryssfaner (plywood): 

210 - av furu eller gran 

220 - av björk 

290 - av annat träslag 

301 lamellträ och annat skiktträ 

309 andra slag 
44.16.000 Lamellplattor av trä, icke massiva (cell

plattor), även belagda med plåt av oädel 
metall (631.2.2) 

44.17.000 Specialbehandlat trä i skivor, block e.d. 
(631.4.1) 

44.18 Konstgjort trä, framställt genom agglomere-
ring av träspån, sågspån, trämjöl eller 
annat träartat avfall med naturhartser, 
konsthartser eller andra organiska binde
medel, i skivor, block e.d. (631.4.2): 

001 spånskivor 

009 andra slag 
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44.19.000 Ram- och möbellister av trä samt profilera
de lister av trä för inredning i byggnader, 
för elektriska ledningar eller för liknande 
ändamål (631.8.7) 

44.20.000 Ramar av trä för tavlor, fotografier, speg
lar e.d. (632.7.1) 

44.21 Lådor, häckar, cylindriska tunnor och lik
nande förpackningar av trä, ej hänförliga 
till nr 44.22, sammansatta eller i delar 
(632.1.0): 

100 lådämnen (lådbräder) i kompletta satser: 
1 - av furu eller gran 
2 - av annat träslag 

900 andra slag 
44.22 Tunnbinderiarbeten, såsom fat, kar, baljor 

och ämbar, samt delar därtill, av trä, ej 
hänförliga till nr 44.08 (632.2.0): 

100 stav, ej hänförlig till nr 44.08 
200 obegagnade tunnbinderiarbeten: 

1 - av furu eller gran 
2 - av annat träslag 

300 begagnade tunnbinderiarbeten 
44.23 Byggnadssnickerier av trä, även grövre 

(timmermansarbeten), härunder inbegripet 
trähus, omonterade eller monterade, och 
sammansatt parkettstav (632.4.0): 

100 trähus, färdiga eller i delar för samman
sättning: 

1 - bostadshus för permanent bruk 
3 - bostadshus för icke permanent bruk (fri

tidshus) 
9 - andra trähus (inkl. bodar, kiosker m.m.) 

200 sammansatt parkettstav (inkl. lamellgolv) 
300 dörrar och dörrkarmar 
400 fönsterbågar och fönsterkarmar 
900 andra slag: 

- inredningssnickerier, ej ovan nämnda 
(skåp, garderober, ledstänger, trappor 
m.m.): 

1 — för bostäder 
2 — för affärs- och samlingslokaler 
3 — lagerinredningar 
5 — för andra ändamål 
9 - andra byggnadssnickerier och grövre tim

me rmansarbeten 
44.24 Hushållsartiklar av trä (632.7.2): 

100 klädnypor 
900 andra 

44.25 Verktyg och redskap av trä; hyvelstockar, 
sågställningar och dylika delar av trä till 
verktyg eller redskap; handtag och skaft av 
trä till verktyg eller redskap; borstträn 
samt borst- och kvastskaft av trä; skoläs
ter och skoblock av trä (632.8.1): 

101+109 verktyg och redskap; hyvelstockar, såg
ställningar och dylika delar till verktyg 
eller redskap; handtag och skaft till verk
tyg eller redskap; borstträn samt borst-
och kvastskaft: 

1 - verktyg och redskap av trä 
3 - handtag och skaft av trä till verktyg 

eller redskap 
4 - borstträn 
5 - borst- och kvastskaft av trä 
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skoläster och skoblock: 
302 - grovt tillformade ämnen 
309 - andra slag 

44.26.000 Bobiner, spolpipor, trådrullar och 
liknande artiklar, svarvade, av trä 
(632.8.2) 

44.27 Golv- och bordlampor samt liknande belys
ningsartiklar av trä; ruins inventarier av 
trä, ej hänförliga till 94 kap.; skrin, 
serveringsbrickor, fruktskålar och liknande 
artiklar av trä; askar, etuier och liknande 
förvaringspersedlar av trä för bordssilver, 
ritbestick, musikinstrument o.d.; prydnads
artiklar av trä samt artiklar av trä för 
personligt bruk, avsedda att bäras exempel
vis i fickor eller handväskor; delar av trä 
till artiklar, hänförliga till detta nummer 
(632.7.3): 

100 lampor och andra belysningsartiklar 
900 andra slag: 

1 - serveringsbrickor 
2 - skålar, askar, etuier o.d. 
3 - prydnadsartiklar o.d. 

44.28 Andra varor av trä (632.8.9): 
200 rullgardinskäppar 
900 andra slag: 

1 - formluckor 
2 - kabeltrummor 
3 - klädhängare 
4 - kvast- och gardinkäppar, svarvade 
5 - likkistor 
6 - modellsnickerier 
8 - trärör och trätuber 
9 - andra 

45 KAP. KORK OCH VAROR DÄRAV 
45.01 Naturkork, obearbetad, krossad, granulerad 

eller malen; ävensom korkavfall (244.0.1): 
100 naturkork, obearbetad 
900 andra slag 

45.02.000 Naturkork i block, plattor, skivor eller 
remsor, härunder inbegripet kuber för till
verkning av korkar (244.0.2) 

45.03 Varor av naturkork (633.0.1): 
100 butelj- och flaskkork 
900 andra slag 

45.04 Presskork och varor därav (633.0.2): 
100 plattor, block och liknande grövre varor 

samt rör 
200 presskorksrondeller 
300 korkparkett 
900 andra slag: 

1 - packningar 
5 - andra 

46 KAP. KORGMAKERIARBETEN OCH ANDRA VAROR AV FLAT-
NINGSMATERIAL 

46.01.100 Flätor och liknande varor av flätningsmate-
-900 rial, för tillverkning av hattar eller för 

annat ändamål, även sammanfogade till band 
(899.2.1) 

46.02 Vävnader och liknande varor av flätnings-
material, mattor och gallerverk härunder 

Därav lastpallar 1968 25 192 tkr och 1969 32 553 tkr. 
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inbegripna; halmhylsor för flaskor(657.8.0) 
av plast: 

101 - mattor 
109 - andra slag 

av annat ämne: 
901 - mattor 
909 - andra slag 

46.03 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, fram
ställda direkt av flätningsmaterial eller 
tillverkade av till nr 46.01 eller 46.02 
hänförliga varor; artiklar av s.k. luffa
svamp (899.2.2): 

100 av plast 
av annat ämne: 

901 - korgar och andra artiklar för transport 
eller förvaring 

909 - andra 
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TIONDE AVDELNINGEN 

MATERIAL FÖR PAPPERSTILLVERKNING; PAPPER 
OCH PAPP SAMT VAROR DÄRAV 

47 KAP. MATERIAL FÖR PAPPERSTILLVERKNING 
47.01 Pappersmassa:1 

av trä:2 

- slipmassa (251.2.0): 

101 ~ vät 

103 — torr 

200 - halvkemisk massa (251.9.0) 

300 - oblekt sulfat-(soda-) cellulosa (251.7.1): 
1 — oblekt sulfatcellulosa, ej inbegripet 

kvistmassa 
2 — kvistmassa 
- blekt eller halvblekt sulfat-(soda-) 

cellulosa: 
410 — dissolvingmassa (viskos-, högalfa-, 

ädelcellulosa o.d.)(251.6.0) 

490 — annan (251.7.2) 
500 - oblekt sulfitcellulosa (251.8.1): 

1 — oblekt sulfitcellulosa, ej inbegripet 
kvistmassa 

2 — kvistmassa 
- blekt eller halvblekt sulfitcellulosa: 

610 — dissolvingmassa (viskos-, högalfa-, 
ädelcellulosa o.d.) (251.6.0) 

690 -- annan (251.8.2): 

1 ej pulveriserad 
5 pulveriserad av inköpt pappersmassa 

900 av annat material än trä, såsom halm, lump 
och pappersavfall (251.5.0) 

47.02.000 Avfall av papper eller papp, makulatur här
under inbegripen; förbrukade varor av pap
per eller papp, användbara uteslutande för 
papperstillverkning (251.1.0) 

48 KAP. PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPERSMASSA, 
PAPPER ELLER PAPP 

I. Papper och papp i rullar eller ark 
48.01 Papper och papp, maskingjorda, cellulosa

vadd härunder inbegripen, i rullar eller 
ark: 

110 tidningspapper (641.1.0) 
annat tryckpapper (641.2.1): 

170 - trähaltigt, t. ex. journalpapper (slip-
massehalt över 10 I) 

1 — journalpapper 
2 — annat 

190 - träfritt (slipmassehalt högst 10 Z) 

210 skrivpapper, dupliceringspapper och ritpap-

per (641.2.1) 

1Utöver här redovisad massaproduktion har angivits avsaluproduktion av tioermassa för tillverkning av träfiber
plattor 1968 13 614 ton och 2 877 tkr, 1969 15 806 ton 3 362 tkr. - 2Torrtänkt vikt. - 3Ingår i stat.nr 47.01.610. 
4Inkl stat.nr 47.01.410. 
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250 karbonråpapper (641.5.0) 
260 tapetpapper (641.5.0) 
280 korrugeringspapper för wellpapp 

(fluting) (641.5.0) 

1 - huvudsakligen av trämassa 

2 - annat (t.ex. av pappersavfall) 

310 grålumppapper och grålumppapp (641.5.0) 
340 falskartong (641.5.0) 
360 blekt homogen kartong (t.ex. för för

packning av fuktiga eller flytande livs
medel) (641.5.0) 

491 kondensatorpapper (641.5.0) 
kraftpapper (sulfatpapper) och kraftpapp 
(sulfatpapp), rena eller slipblandade 
(641.3.0): 
- säckpapper: 

412 -- oblekt 

414 — blekt 
- kraftliner: 

441 — oblekt 

442 — blekt 
(491) Numret återfinns före nr 48.01.412 

- annat kraftpapper (sulfatpapper) för 
förpackningsändamål: 

492 — oblekt 

493 — blekt 

494 - spinnpapper 

496 - annat kraftpapper (sulfatpapper): 

1 ~ oblekt 

2 — blekt 

499 - annan kraftpapp (sulfatpapp) 
sulfitpapper, rent eller slipblandat, 
för förpackningsändamål (641.5.0): 
- oblekt: 

2 
801 — vägande över 30 g per m 

2 
802 — vägande högst 30 g per m 

- blekt: 
2 

803 — vägande över 30 g per m 
2 

804 — vägande högst 30 g per m 
805 annat sulfitpapper, rent eller slip-

blandat (641.5.0) 
806 annat papper och annan papp (641.5.0): 

- för förpackningsändamål: 
1 — testboard 

2 — för förpackningsändamål 

'Omfattar även stat.nr 48.01.360. - 2Ing4r i stat.nr 48.01.340. - 3Ingår i stat.nr 48.01.809. 
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809 - andra slag 
900 cellulosavadd (641.5.0) 

1 - oblekt 

2 - blekt 

48.02.000 Papper och papp, handgjorda (641.7.0) 
48.03 Pergamentpapper, pergamentpapp och smör-

papper, även imiterade, samt pergamyn, i 
rullar eller ark (641.9.1): 

001 pergamentpapper och pergamentpapp (vegeta
biliskt pergament) 

002 smörpapper (greaseproof) 
003 pergamyn 
009 andra slag (inkl, genomskinligt ritpapper) 

48.04 Papper och papp, bestående av två eller 
flera genom bindemedel förenade skikt, utan 
överdrag eller impregnering, även med in-
vändig förstärkning av annat material, i 
rullar eller ark (641.9.2): 

910 med bindemedel av tjära, bitumen, asfalt 
e.d. 
andra slag: 

991 - finkartong (t.ex. elfenbens- och bristol
kartong) 

992 - solidpapp (containerboard) 

999 - andra 
48.05 Papper och papp, vågade (även klistrade), 

kräpperade, plisserade, mönsterpressade, 
mönsterpräglade eller perforerade, i rullar 
eller ark (641.9.3): 

100 vågade (wellpapp): 
1 - enkelwe11 
2 - dubbelwell (ingår i stat. nr 48.16.110) 

200 kräpperat sulfatpapper 
kräpperat sulfitpapper: 

301 - hushålls- och sanitetspapper: 
1 — i detaljhandelsförpackningar 

9 — andra slag 

309 - annat 

900 andra slag 
48.06.000 Papper och papp, linjerade eller rutade, 

i rullar eller ark (641.9.4): 
- från pappersbruk 
- från andra industrigrupper 

48.07 Papper och papp med överdrag eller impreg
nering, härunder inbegripet papper och papp, 
färgade el Ler marmorerade annorlunda än i 
massan eller försedda med tryck (ej hänför
liga till nr 48.06 eller till 49 kap., i 
rullar eller ark: 
med överdrag eller impregnering av asfalt 
eller bitumen eller med överdrag av grafit 
(skifferimitation) (641.9.5): 

110 - takpapp: 
- från pappersbruk 

Omfattar även stat.nr 48.01.499 och 48.01.8062. - 2Ingår i stat.nr 48.05.3019. - 'Omfattar även stat.nr 48.05.3011. 
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— från impregneringsfabriker o.d. 
190 - andra slag: 

— från pappersbruk 
— från impregneringsfabriker o.d. 
andra slag: 

200 - med överdrag eller impregnering av vax 
eller paraffin eller olja (641.9.5): 

— från pappersbruk 
— från andra industrigrupper 
— kriterade: 

310 — tryckpapper (641.2.2) 
391 — kartong för förpackningsändamål (641.9.5) 
399 — andra (641.9.5) 
400 - med klistrande överdrag (t.ex. gummerade) 

(641.9.5): 
— från pappersbruk 
— från andra industrigrupper 

500 -med överdrag av karbon eller annan lik
nande färgande massa (641.9.5) 

700 - med överdrag av plast (641.9.5): 

— från pappersbruk 
— från andra industrigrupper 

800 - försedda med tryck men utan överdrag 
eller impregnering (641.9.5): 

— från pappersbruk 
— från andra industrigrupper 

901 - matrispapp (641.9.5) 
909 - andra slag (641.9.5): 

1 — konstläderpapp (t.ex. koffertpapp) 
9 — andra: 

från pappersbruk 
från andra industrigrupper 

48.08.000 Filterblock och filterplattor av pappers
massa (641.9.6) 

48.09 Byggnadsplattor av pappersmassa, träfibrer 
eller andra vegetabiliska fibrer, även 
innehållande naturharts, konstharts eller 
liknande ämne som bindemedel (641.6.0): 
hårda: 
— träfiberplattor: 

101 — med ytbehandling: 
från wallboardfabriker 

från andra industrigrupper 

102 — andra: 
från wallboardfabriker 

från andra industrigrupper 
109 - andra slag 

porösa: 
201 - träfiberplattor 

209 - andra slag 

11. Papper och papp, tillskurna för 
bestämt ändamål; varor av papper eller papp 

48.10.000 Cigarettpapper, tillskuret, även i häften; 
cigaretthylsor (642.9.1) 

6 — Industri 1969 Del 2 
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48.11.000 Papperstapeter (linkrustatapeter härunder 
inbegripna) och s.k. fönsterpapper 
(641.9.7) 

48.12.000 Mattor av papper eller papp, även med över
drag av linoleummassa, tillskurna eller 
icke tillskurna (657.4.1) 

48.13 Karbonpapper och liknande kopieringspapper, 
stenciler av papper härunder inbegripna, 
samt övertryckspapper, tillskurna, även 
förpackade i askar (642.9.2): 

100 karbonpapper och liknande kopieringspapper 
200 stenciler 
300 övertryckspapper 

48.14 Brevpapper i block; kuvert, kortbrev, brev
kort (utan bild), korrespondenskort och pa-
peterier av papper eller papp (642.2.0): 

100 kuvert 
200 papeterier 
900 andra slag 

48.15 Annat papper och annan papp, tillskurna för 
bestämt ändamål (642.9.3): 

100 remsor med klistrande överdrag (t.ex. gumme
rad e) 

200 papper för räknemaskiner; monotypepapper, 
telegrafremsor, teleprinterremsor o.d. 

300 toalettpapper 
400 skriv- och dupliceringspapper samt blanket

ter 
903 kondensatorpapper 
909 andra slag 

48.16 Kartonger, säckar, påsar och andra förpack
ningar av papper eller papp (642.1.1): 
kartonger och lådor: 

110 - av wellpapp 
191 - av solidpapp 
199 - andra 
200 säckar 
300 påsar och bärkassar 
400 burkar 
900 andra slag 

48.17.000 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvarings-
kartonger och liknande artiklar av papper 
eller papp, för kontor, butiker o.d. 
(642.1.2) 

48.18 Kontorsböcker, skriv- och antecknings
böcker, anteckningsblock, orderböcker, 
kvittensblock o.d., skrivunderlägg och 
samlingspärmar samt andra artiklar av 
papper eller papp för skolor, kontor e.d.; 
album för prover eller samlingar samt bok
omslag, av papper eller papp (642.3.0): 

001 kontorsböcker, skriv- och anteckningsböcker, 
anteckningsblock, orderböcker, kvittens
block, ritblock o.d. 

002 samlingspärmar 
003 album 
009 andra slag 

48.19.000 Etiketter av papper eller papp, med eller 
utan tryck eller bilder, även överdragna 
med gummi arabicum, lim e.d. (892.9.1) 

48.20.000 Bobiner, spolpipor och liknande artiklar av 
pappersmassa, papper eller papp, även per
forerade eller härdade (642.9.4) 
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48.21 Andra varor av pappersmassa, papper, papp 
eller cellulosavadd (642.9.9): 

921 servetter, handdukar och näsdukar 
922 dukar, lakan o.d. 
940 konsttarmar 
992 kläder 

varor för tekniskt bruk: 
993 - kort för statistikmaskiner 
995 - andra 

andra slag: 
996 - av träfiberplattor 
999 - andra: 

1 — tallrikar, fat, bägare och koppar 
2 — textilmönster 
3 — sanitetsbindor 
4 — sanitetstamponger 
5 — babyblöjor 
9 — annat 

49 KAP. TRYCKALSTER, HANDSKRIFTER OCH RITNINGAR1 

49.01 Böcker, broschyrer och liknande tryckalster 
(även bestående av endast ett blad) 
(892.1.1): 

101+105 böcker, bundna eller häftade 
200 tryckta ark, avsedda att bindas eller häf

tas till böcker och liknande tryckalster 
900 andra slag 

49.02.000 Tidningar och tidskrifter, även illustrera
de (892.2.0): 

1 tidningar 
2 underhållningstidskrifter 
3 fack-, firma-, medlems- o.d. tidskrifter 

49.03.000 Bilder-, rit- och målarböcker, för barn, 
häftade eller bundna (892.1.2) 

49.04.000 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även 
i form av böcker, med eller utan bilder 
(892.3.0) 

49.05 Kartor (atlaser och topografiska kartor 
härunder inbegripna) samt jord- och him
melsglober, tryckta (892.1.3): 

100 kartor (atlaser och topografiska kartor 
härunder inbegripna) 

500 glober 
49.06.000 Byggnads- och maskinritningar samt andra 

ritningar och teckningar för tekniska, kom
mersiella eller liknande ändamål ävensom 
kopior därav; handskrifter och maskinskriv
na texter (892.9.2) 

49.07.000 Frimärken, beläggningsstämplar o.d., omaku
lerade, gångbara här i landet eller avsedda 
att här utges; stämpelpapper, sedlar, 
aktier, obligationer och andra liknande 
värdehandlingar; checkhäften (892.9.3) 

49.08.000 Dekalkomanier (892.4.1) 
49.09.000 Vykort samt födelsedagskort, julkort och 

andra liknande kort, försedda med bild, 
oavsett framställningsmetoden, med eller 
utan utstyrsel (892.4.2) 

49.10.000 Almanackor, alla slag, av papper eller 
papp, almanacksblock härunder inbegripna 
(892.9.4) 

49.11 Andra tryckalster, härunder inbegripet 
tryckta bilder; fotografier (892.9.9): 

100 bilder, planscher och fotoerafipr-

'Bokbinderiarbeten redovisas i appendix. - 2Ingår i stat.nr 49.11.100. 
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900 andra tryckalster: 
1 - reklamtryck (affärskataloger, prislistor, 

reklambroschyrer, affischer o.d.) 
2 - blanketter, fakturor, bokföringskort o.d. 
3 - biograf-, teater-, järnvägs- och andra 

biljetter 
9 - andra 



B 85 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

ELFTE AVDELNINGEN 

TEXTILVAROR 

50 KAP. NATURSILKE 
50.01.000 Silkeskokonger, lämpade för avhaspling 

(261.1.0) 
50.02.000 Råsilke, icke snott eller tvinnat (261.3.0) 
50.03.000 Avfall av natursilke (härunder inbegripet 

schappesilke och bourettesilke ävensom 
silkeskokonger, icke lämpade för avhaspling, 
samt rivna varor) (261.2.0) 

50.04.000 Garn av natursilke, annat än schappesilke 
och bourettesilke, ej i detaljhandelsupp
läggningar (651.1.1) 

50.05.000 Garn av schappesilke, ej i detaljhandels
uppläggningar (651.1.2) 

50.06.000 Garn av bourettesilke, ej i detaljhandels
uppläggningar (651.1.3) 

50.07.000 Garn av natursilke i detaljhandelsupplägg
ningar (651.1.4) 

50.08.000 Gut; ävensom imiterad katgut av natursilke 
(651.1.5) 

50.09.201 Vävnader av natursilke, annat än bourette-
-909 silke (653.1.1) 

50.10.001 
+009 Vävnader av bourettesilke (653.1.2) 

51 KAP. ÄNDLÖSA SYNTETISKA ELLER KONSTGJORDA 
TEXTILFIBRER 

51.01 Garn av ändlösa syntetiska eller konst
gjorda textilfibrer, ej i detaljhandels
uppläggningar: 
av syntetiska textilfibrer (651.6.1): 

101 - cordgarn 
- annat: 

102 — för tillverkning av tågvirke o.d. 
103 —- sytråd 
104 — kräppat garn2 

- annat garn: 
105 av akrylfibrer 

106 av polyamidfibrer 
107 av polyesterfibrer 
108 av andra syntetiska textilfibrer 

av konstgjorda textilfibrer (651,7.1): 
501 - avsett att användas uteslutande för till

verkning av vävnader hänförliga till nr 
51.04.902 

- annat: 
502 — cordgarn 

509 — annat 
51.02 Enfibertråd, remsor (konstbast o.d.) och 

imiterad katgut av syntetiskt eller konst
gjort textilmaterial: 

100 av syntetiskt textilmaterial (651.6.2) 
700 av konstgjort textilmaterial (651.7.2) 

51.03.101 Garn av ändlösa syntetiska eller konstgjor-
-200 da textilfibrer i detaljhandelsuppläggning

ar (651.6.3 o. 651.7.3) 

'Ingår i position 59.04. - 2Av inköpt garn. - 3Inkl stat.nr 51.01.107 o. 108. - '•ingår i stat.nr 51.01.106. - 5Ingår 
i stat.nr 51.01.509. 
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51.04 Vävnader av ändlösa syntetiska eller konst
gjorda textilfibrer, härunder inbegripet 
vävnader av enfibertråd eller remsor, hän
förliga till nr 51.01 eller 51.02: 
av syntetiskt textilmaterial (653.5.1): 

101 - klännings-, skjort- och blusvävnader 

103 - fodervävnader 

109 - andra beklädnadsvävnader 

401 - möbelvävnader 

402 - gardin- och draperivävnader 

403 - andra heminredningsvävnader 

- andra vävnader: 
404 — cordväv 

— andra: 

405 råvävnader 

409 andra 

(501,503, 

509) Numren återfinns efter nr 51.04.902 
av konstgjort textilmaterial (653.6.1): 

901 - cordväv 
- andra vävnader: 

902 — vägande per m^ 500 g eller däröver 
— vägande per m2 mindre än 500 g: 

501 klännings-, skjort- och blusvävnader 

503 fodervävnader 

509 andra beklädnadsvävnader 

903 möbelvävnader 
904 gardin- och draperivävnader 
905 andra heminredningsvävnader 

andra: 
906 råvävnader 
909 andra 

52 KAP. TEXTILVAROR I FÖRENING MED METALL 
52.01.001 Garn av textilfibrer i förening med metall-

+009 tråd (garn överspunnet med metalltråd här
under inbegripet) eller överdraget med 
metall (651.9.1) 

52.02.000 Vävnader av metalltråd eller av till nr 
52.01 hänförligt garn, för tillverkning 
av kläder, för heminredning eller liknande 
ändamål (653.9.1) 

53 KAP. ULL OCH ANDRA DJURHÄR 
53.01 Ull av får, okardad och okammad: 

3 100 otvättad eller endast fårtvättad (262.1.0) 
900 andra slag (262.2.0) 

53.02 Andra djurhår (fina eller grova), okardade 
och okammade: 

100 fina djurhår (262.3.0) 

'ingår i stat.nr 51.04.909. - 2Inkl stat.nr 51.04.902. - 3Produktion vid slakterier och garverier. 
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300 grova djurhår (262.5.9) 
53.03.000 Avfall av fårull eller andra djurhår (fina 

eller grova), icke rivet (262.9.0) 
53.04.000 Rivna varor av fårull eller andra djurhår 

(fina eller grova) (262.6.0) 
53.05 Fårull och andra djurhår (fina eller grova), 

kardade eller kammade: 
100 s.k. tops (262.8.0) 
900 andra slag (262.7.0) 

53.06 Kardgarn av fårull, ej i detaljhandelsupp
läggningar (651.2.1): 

101+109 oblandat 

501+509 blandat 
53.07 Kamgarn av fårull, ej i detaljhandelsupp

läggningar (651.2.2): 

101+109 oblandat 

501+509 blandat 
53.08 Garn av fina djurhår (kardade eller kamma

de), ej i detaljhandelsuppläggningar 
(651.2.3): 

001 kardgarn 
005 kamgarn 

53.09.001 Garn av tagel eller andra grova djurhår, ej 
+005 i detaljhandelsuppläggningar (651.2.4) 

53.10.100 Garn av fårull, tagel eller andra djur-
+900 hår (fina eller grova) i detaljhandelsupp

läggningar (651.2.5) 
53.11 Vävnader av fårull eller fina djurhår 

(653.2.1): 
innehållande minst 40 viktprocent ändlösa 
konstgjorda textilfibrer och vägande per 
m2: 

001 - 200 g eller däröver 
002 - mindre än 200 g 

andra slag: 
- beklädnadsvävnader innehållande korta 
syntetiska textilfibrer: 

— kostym-, dräkt-, kapp- och överrocks
vävnader: 

602 kamgarnsvävnader 

603 kardgarnsvävnader 

604 — klänningsvävnader 

605 — foder- och styvnadsvävnader 

608 — andra 

- andra beklädnadsvävnader: 

— kostym-, dräkt-, kapp- och överrocks
vävnader: 

701 kamgarnsvävnader 

702 kardgarnsvävnader 

703 — klänningsvävnader 
704 — foder- och styvnadsvävnader 

JIngår i »tat.nr 53.11.602-909. - 2Ingår i stat.nr 53.11.602. - 3Ingir i stat.nr 53.11.603. - '•Ingår i stat.nr 
53.11.605. 
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709 — andra 
- heminredningsvävnader: 

901 — möbelvävnader 

902 — andra 

909 - andra vävnader 
53.12.000 Vävnader av grova djurhår, andra än tagel 

(653.9.2) 
53.13.000 Vävnader av tagel (653.9.3) 

54 KAP. LIN OCH RAMI 
54.01 Lin, oberett eller berett men icke spunnet; 

blånor och avfall av lin, rivna varor här
under inbegripna (265.1.0): 

100 oberett 
berett: 

201 - ohäcklat 

202 - häcklat 

900 blånor och avfall 
54.02.000 Rami, oberedd eller beredd men icke spun

nen; blånor och avfall av rami, rivna va
ror härunder inbegripna (265.3.0) 

54.03.001 Garn av lin eller rami, ej i detaljhan-
-007 delsuppläggningar (651.5.1) 

54.04.000 Garn av lin eller rami i detaljhandels
uppläggningar (651.5.2) 

54.05 Vävnader av lin eller rami (653.3.1): 
beklädnadsvävnader: 

101 - foder- och styvnadsvävnader 

109 - andra 

andra vävnader: 

903 - handduksvävnader 

904 - duk- och servettvävnader 

905 - andra heminredningsvävnader 

906 - markis- och presenningsvävnader 

907 - tapetvävnader (tapeter) 
909 - andra 

55 KAP. BOMULL 
55.01.000 Bomull, okardad och okammad (263.1.0) 
55.02.000 Bomullslinters (263.2.0) 
55.03 Avfall av bomull (rivna varor härunder in

begripna), okardat och okammat (263.3.0): 
100 maskintrassel 

200 rivna varor 
900 andra slag 

55.04.000 Bomull, kardad eller kammad (263.4.0) 
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55.05 Garn av bomull, ej i detaljhandelsupplägg
ningar: 

190 sytråd (651.4.1) 
annat: 

001 - över nr 89 engelsk numrering (651.3.0) 
- t.o.m. nr 89: 
— oblekt, ej merceriserat (651.3.0): 

202 oblandat 

203 blandat 
— annat (651.4.1): 

501 oblandat 
502 blandat 

55.06.100 Garn av bomull i detaljhandelsuppläggningar 
+900 (651.4.2) 

55.07.100 
+900 Gasvävnader av bomull (652.2.1) 

55.08.100 
+900 Frottévävnader av bomull (652.2.2) 

55.09 Andra vävnader av bomull: 
innehållande minst 40 viktprocent ändlösa 
konstgjorda textilfibrer och vägande per 
ra2 (652.2.9)1 

001 - 200 g eller däröver 
002 - mindre än 200 g 

andra slag: 
— oblekta, ej merceriserade (652.1.3): 

501 — cordväv 

509 — andra 

— andra slag (652.2.9): 
— beklädnadsvävnader: 

601 klänningsvävnader 

602 skjort- och blusvävnader 

603 blåtwills, khaki o.d. 

604 foder- och styvnadsvävnader 

609 andra 

— heminredningsvävnader: 

903 lakans-, örngotts- och dunvarsvävnader 

904 möbelvävnader 

905 gardin- och draperivävnader 

906 andra 

— andra vävnader: 
907 förbandsgas 

908 smarting, markis- och presenningsväv
nader 

'ingår i stat.nr 55.05.202. - 2Inglr i stat.nr 55.05.202-502. - 3Inkl stat.nr 55.05.190+203 samt del «v 55.05.001. 
"•Inkl del av stat.nr 55.05.001. - 5Ingår i »tat.nr 55.09.501-909. 
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909 andra 

56 KAP. KORTA SYNTETISKA ELLER KONSTGJORDA TEXTIL
FIBRER 

56.01 Korta syntetiska eller konstgjorda textil
fibrer, icke kardade, kammade eller på an
nat sätt beredda för spinning: 

102-109 syntetiska textilfibrer (266.2.1) 
200 konstgjorda textilfibrer (266.3.1) 

56.02.100 Fiberknippen för framställning av korta 
+200 syntetiska eller konstgjorda textilfibrer 

(266.2.2 och 266.3.2) 
56.03 Avfall av syntetiska eller konstgjorda 

textilfibrer (ändlösa eller korta), garn
avfall och rivna varor härunder inbegripna, 
icke kardat, kammat eller på annat sätt be
rett för spinning (266.4.0): 
av syntetiskt textilmaterial: 

101 - maskintrassel 
109 - annat 

av konstgjort textilmaterial: 
201 - maskintrassel 
209 - annat 

56.04.102 Korta syntetiska eller konstgjorda textil-
-200 fibrer och avfall av syntetiska eller 

konstgjorda textilfibrer (ändlösa eller 
korta), kardade, kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning (266.3.3) 

56.05 Garn av korta syntetiska eller konstgjorda 
textilfibrer (eller av avfall av syntetiska 
eller konstgjorda textilfibrer), ej i de
taljhandel suppläggningar: 

001 över nr 89 engelsk bomullsnumrering 
(651.6.4) 
t.o.m. nr 89: 
- av syntetiska textilfibrer (651.6.4): 
— oblandat: 

101 sytråd 

102 av akrylfibrer 

103 av polyamidfibrer 

104 av polyesterfibrer 

109 av andra syntetiska textilfibrer 

— blandat: 

301 med ull 

309 annat 
- av konstgjorda textilfibrer (651.7.4): 

500 — oblandat 

700 — blandat 
56.06.101 Garn av korta syntetiska eller konstgjorda 

-200 textilfibrer (eller av avfall av syntetiska 
eller konstgjorda textilfibrer) i detalj
handelsuppläggningar (651.6.5 o. 651.7.5) 

'ingår i stat.nr 56.05.101-700. 
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56.07 Vävnader av korta syntetiska eller konst
gjorda textilfibrer (eller av avfall av 
syntetiska eller konstgjorda textilfibrer): 
av syntetiska textilfibrer (653.5.2): 
— innehållande minst 40 viktprocent ändlösa 
konstgjorda textilfibrer och vägande per 
nr: 

001 — 200 g eller däröver 
002 — mindre än 200 g 

— andra slag: 
— beklädnadsvävnader innehållande ull: 

101 kostym-, dräkt-, kapp- och överrocks
vävnader 

102 klänningsvävnader 

104 foder- och styvnadsvävnader 

109 andra 

— andra beklädnadsvävnader: 

202 klänningsvävnader 

203 skjort- och blusvävnader 

204 foder- och styvnadsvävnader 

209 andra 

— heminredningsvävnader: 
403 möbelvävnader 
404 gardin- och draperivävnader 

405 andra 

— andra vävnader: 
406 råvävnader 

409 andra 

av konstgjorda textilfibrer (653.6.2): 
— innehållande minst 40 viktprocent änd

lösa konstgjorda textilfibrer och 
vägande per m . 

006 — 200 g eller däröver 
007 — mindre än 200 g 

— andra slag: 
— beklädnadsvävnader: 

701 klänningsvävnader 

703 foder- och styvnadsvävnader 

709 andra 

— heminredningsvävnader: 

904 möbelvävnader 

905 gardin- och draperivävnader 

906 andra 
— andra vävnader: 

'ingår i stat.nr 56.07.101-409. - 2Ingår i stat.nr 56.07.101. - 3Inglr i stat.nr 56.07.102. - '•Ingår i stat.nr 
56.07.701-909. 
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907 råvävnader 
909 andra 

57 KAP. ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; GARN AV 
PAPPER OCH VÄVNADER DÄRAV 

57.01.100 Mjuk hampa (Cannabis sativa), oberedd eller 
+200 beredd men icke spunnen; blånor och avfall 

av mjuk hampa, rivna varor härunder inbe
gripna (265.2.0) 

57.02.000 Manillafibrer (Abaca eller Musa textilis), 
oberedda eller beredda men icke spunna; 
blånor och avfall av manilla, rivna varor 
härunder inbegripna (265.5.0) 

57.03 Jute, oberedd eller beredd men icke spun
nen; blånor och avfall av jute, rivna varor 
härunder inbegripna (264.0.0): 

001 oberedd eller beredd 

005 blånor och avfall 
57.04 Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda 

eller beredda men icke spunna; avfall av 
dylika textilfibrer, rivna varor härunder 
inbegripna: 

100 kokosfibrer samt avfall därav (265.8.0) 
300 sisal och andra agavefibrer samt avfall 

därav (265.4.0) 
900 andra vegetabiliska textilfibrer samt av

fall därav (265.8.0) 
57.05.001 

-005 Garn av mjuk hampa (651.5.3) 
57.06.001 

+005 Garn av jute (651.9.2) 
57.07 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer 

(651.9.3): 
200 av kokosfibrer 

301+305 av sisalfibrer och andra agavefibrer 
901+905 av andra textilfibrer 

57.08 Garn av papper (651.9.4): 

003 enkelt 
005 flertrådigt 

57.09 Vävnader av mjuk hampa (653.3.2): 
100 presenningsvävnader 
900 andra 

57.10 Vävnader av jute (653.4.0): 
001 med en bredd av högst 150 cm och en vikt 

av 310 g eller mer per ur 
andra: 

002 - tapetvävnader 

003 - vävnader med en bredd av 3 m eller där
över 

009 - andra vävnader 

57.11 Vävnader av andra vegetabiliska textil
fibrer (653.9.4): 

001 av kokosfibrer utan inblandning av andra 
textilfibrer 

009 av andra textilfibrer 

1Ingår i stat.nr 57.10.002+009. 
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57.12.000 Vävnader av pappersgarn (653.9.5) 

58 KAP. MATTOR, GOBELÄNGER O.D.; SAMMETS-, PLYSCH-, 
ÖGLE- OCH SNILJVÄVNADER; BAND; SNÖRMAKERI-
ARBETEN; TYLL OCH NÄTKNYTN INGÅR; SPETSAR; 
BRODERIER 

58.01.000 Mattor, knutna, även konfektionerade 
(657.5.0) 

58.02 Andra mattor- även konfektionerade; kelims 
och liknande vävnader, även konfektionerade 
(657.6.0): 
med översida av syntetiska eller konstgjor
da textilfibrer: 

150 - tuftade 
190 - andra 

med översida av ull eller andra djurhår: 
230 - tuftade 
280 - andra 
300 med översida av bomull 
400 med översida av jute eller manilla, av 

sisal eller andra agavefibrer 
500 av kokosfibrer utan inblandning av andra 

textilfibrer 
901 av plastremsor 
909 andra slag 

58.03.000 Gobelänger och liknande artiklar, handvävda 
eller handbroderade (med petits points, 
korsstygn e.d.), även konfektionerade 
(657.7.0) 

58.04 Sammets-, plysch-, ögle- och sniljvävnader, 
ej hänförliga till nr 55.08 eller 58.05: 
med flor (öglor) av: 

100 - natursilke (653.1.3) 
210 - syntetiska textilfibrer (653.5.3) 
250 - konstgjorda textilfibrer (653.6.3) 
300 - ull eller fina djurhår (653.2.2) 
500 - bomull (652.2.3) 
900 - annat textilmaterial (653.9.6) 

58.05 Band, ej hänförliga till nr 58.06, härunder 
inbegripet band, bestående av sammanklist
rade parallella trådar eller fibrer 
(654.0.1): 

001 sammets-, plysch-, ögle- och sniljband 
andra slag: 
- av ändlösa syntetiska textilfibrer: 

002 — innehållande elastomerer 
003 — andra 

- av ändlösa konstgjorda textilfibrer: 
004 — innehållande elastomerer 
005 — andra 

- av bomull: 
006 — innehållande elastomerer 
007 — andra 
008 - av jute 
009 - av annat textilmaterial 

58.06.001 Etiketter, märken och liknande artiklar, 
-009 vävda, icke broderade, som längdvara eller 

tillskurna (654.0.2) 
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58.07 Sniljgarn och sniljerj överspunnet garn 
(annat än garn, hänförligt till nr 52.01 
och överspunnet tagelgarn); flätor, snör-
makeriarbeten och dylika arbeten, som 
längdvara; tofsar, pomponger o.d. 
(654.0.3): 

001-005 sniljgarn och sniljer 
006-009 andra slag 

58.08.001 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, 
-009 omönstrade (654.0.4) 

58.09.001 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, 
-009 mönstrade; spetsar och spetsvävnader (hand-

eller maskingjorda), som längdvara eller i 
form av s.k. motiv (654.0.5) 

58.10.001 Broderier, som längdvara eller i form av 
-009 s.k. motiv (654.0.6) 

59 KAP. VADD OCH STAMPAD FILT; BIND- OCH SEGELGARN, 
TÅGVIRKE OCH LINOR SAMT VAROR DÄRAV; VÄV
NADER FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL; VÄVNADER MED 
IMPREGNERING ELLER ÖVERDRAG; TEXTILVAROR 
FÖR TEKNISKT BRUK 

59.01 Vadd samt varor av vadd; stoftt noppor o.d. 
av textilmaterial (655.8.1): 

100 vadd 
varor av vadd: 

210 - sanitetsbindor 
220 - sanitetstamponger 
290 - andra 
300 stoft, noppor o.d. 

59.02 Stampad filt (härunder inbegripet s.k. nå-
lad filt) samt varor av stampad filt, även 
med impregnering eller överdrag (655.1.0): 

001 mattor 
andra slag: 

002 - ullfilt 
003 - jutefilt 
005 - annan filt 
009 - varor av filt 

59.03 Fiberduk samt varor därav, även med impreg
nering eller överdrag (655.4.1) 

59.04 Bind- och segelgarn samt tågvirke och linor, 
även flätade (655.6.1): 
av ändlösa syntetiska textilfibrer: 

001 - med en diameter av 5 mm eller däröver 
002 - andra 
003 av ändlösa konstgjorda textilfibrer 

av annat textilmaterial: 
- enkelt: 

005 — skördegarn 
006 — annat 

- flertrådigt: 
008 — med en diameter av 5 om eller däröver 
009 — annat 

59.05 Nät som längdvara eller i avpassade stycken 
och varor av nät, tillverkade av i nr 59.04 
upptaget material; avpassade fisknät samt 
andra fiskredskap av nät, tillverkade av 
garn, tågvirke eller linor (655.6.2): 
fisknät samt andra fiskredskap av nät: 

001 - av syntetiska textilfibrer: 
1 — som längdvara 
2 — i avpassade stycken, färdiga fisknät 

härunder inbegripna 

'inkl kängsnören. - ̂ Uppgifterna inkl mönster och broderiarbeten på avpassade vävnader. - jInkl stat.nr 59.04.006. -
"•Ingår i stat.nr 59.04.001. 
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002 - av bomull: 
1 — som längdvara 
2 — i avpassade stycken, färdiga fisknät 

härunder inbegripna 
005 - av annat textilmaterial: 

1 - som längdvara 
2 — i avpassade stycken, färdiga fisknät 

härunder inbegripna 
andra slag: 

006 - av ändlösa syntetiska textilfibrer 
007 - av ändlösa konstgjorda textilfibrer 
009 - av annat textilmaterial 

59.06.001 Andra varor av garn, bind- eller segelgarn, 
-009 tågvirke eller linor, med undantag av väv

nader och varor därav (655.6.3) 
59.07 Vävnader, överdragna med gummi arabicum 

eller med stärkelseklister eller liknande 
ämne, för inbindning av böcker eller för 
tillverkning av etuier eller för liknande 
ändamål; kalkerväv; vävnader, beredda för 
målning; kanfas och liknande vävnader för 
tillverkning av hattar (655.4.2): 

001 bokbindarklot 
009 andra slag 

59.08 Vävnader, impregnerade eller överdragna med 
cellulosaderivat eller andra plaster 
(655.4.3): 

200 bordduk 
300 presenningsväv 
901 bokbindarklot 

andra slag: 
902 - vävnader laminerade med skumplast 
908 - andra 

59.09.000 Vaxduk och andra vävnader, impregnerade 
eller överdragna med olja eller preparat 
på basis av torkande olja (655.4.4) 

59.10.100 Linoleummattor och med linoleummassa belag-
-900 da vävnader ävensom mattor med botten av 

textilmaterial och överdrag av annan massa, 
även i tillskurna stycken (657.4.2) 

59.11 Vävnader, impregnerade, överdragna eller 
laminerade med gummi, andra än trikåväv 
(655.4.5): 
cordväv: 

101 - av ändlösa syntetiska textilfibrer 
102 - av ändlösa konstgjorda textilfibrer 
109 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
901 - med klistrande överdrag 
909 - andra 

59.12 Vävnader med annan impregnering eller annat 
överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfon
der o.d. (655.4.6): 

100 presenningsväv 
900 andra slag 

59.13 Elastiska vävnader, andra än trikåväv, av 
textilmaterial i förening med gummitråd 
(655.5.0): 

101-109 band 
901-909 andra 

59.14 Vekar av textilmaterial, vävda, flätade 
eller stickade, för lampor, kaminer, ljus 
o.d.; glödstrumpor, även impregnerade, samt 
slangformiga ämnen därtill (655.8.2): 

1Ingår i stat.nr 59.08.908. 
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100 vekar 
200 glödstrumpor samt slangformiga ämnen därtill 

59.15 Brandslangar och liknande slangar av textil
material, även armerade eller försedda med 
beslag eller kopplingar av annat material 
(655.9.1): 

100 gummi- eller plastfodrade 
900 andra 

59.16 Driv- och transportremmar av textilmaterial, 
även förstärkta med metall eller annat ämne 
(655.9.2): 

100 drivremmar 
200 transportremmar 

59.17 Andra textilvaror för tekniskt bruk (655.8.3): 
001 siktduk 

vävd maskinfilt, ändlös, vävd maskinfilt 
med s.k. clippersöm härunder inbegripen: 

003 - av ull eller fina djurhår 
002,004 

+005 - av annat textilmaterial 
006 filter-, tryck- och pressduk 

andra slag: 
008 - längdvaror 
009 - andra: 

1 — polerskivor 
5 — andra 

60 KAP. TRIKÅVAROR 
60.01 Trikåväv, icke innehållande gummi (653.7.0): 

av ändlösa syntetiska textilfibrer: 
012 - beklädnadsväv 
022 - heminredningsväv 
032 - annan 
003 av ändlösa konstgjorda textilfibrer 
004 av ull eller fina djurhår 
005 av bomull 
009 av annat textilmaterial 

60.02.002 
-009 Vantar av trikå, icke innehållande gummi 

(841.4.1) 
60.03 Strumpor, understrumpor, sockor, strump-

skyddare och liknande artiklar av trikå, 
icke innehållande gummi (841.4.2): 

112-119 ankelsockor 

192-199 herrstrumpor, halv- eller trekvartslånga 

damstrumpor: 
212-219 - råstrumpor 

- andra: 
232-239 — av kräppat garn 

292-299 — av annat garn 

912-919 sportstrumpor och raggsockor 

992-999 andra slag: 
1 - barnstrumpor 

2 - andra 

'ingår i stat.nr 60.01.012. 



B 97 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

t kr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

60.04 Underkläder av trikå, icke innehållande 
gummi (841.4.3): 

102-109 skjortor 

202-209 nattkläder 

602-609 strumpbyxor 

andra slag: 
702-709 - för män eller gossar 

802-809 - för kvinnor eller flickor 

902-909 - för småbarn 

60.05 Överkläder av trikå samt andra trikåvaror, 
icke innehållande gummi (841.4.4): 

102-109 träningsoveraller 

202-209 baddräkter och badbyxor 

andra överkläder: 
- för män eller gossar: 

302-309 — tröjor, p.ullovrar, slipovrar och 
cardigans 

402-409 — andra 

- för kvinnor eller flickor: 
502-509 — tröjor, jumprar och cardigans 

602-609 — dräkter och klänningar 

702-709 — andra 

802-809 - för småbarn 

902-909 andra trikåvaror 
60.06 Trikåväv och andra trikåvaror, knäskydd och 

åderbrocksstrumpor härunder inbegripna, 
innehållande gummi (841.4.5): 

102-109 vävnader och band 
302-309 åderbrocksstrumpor 
902-909 andra: 

1 - baddräkter och badbyxor 

2 - andra 

61 KAP. KLÄDER OCH TILLBEKOR DÄRTILL 
61.01 Överkläder för män eller gossar (841.1.1):5 

överrockar: 
10 - uniforms- (av alla fiberslag) 

- andra: 
104 — av ull eller fina djurhår 
105 — av bomull 
108 — av vävnader, hänförliga till nr 

59.07-59.12 
109 — av annat textilmaterial (inkl. 102, 103, 

106) 
s.k. täckjackor: 

21 - uniforms- (av alla fiberslag) 

- andra: 
214 — av ull eller fina djurhår 
215 — av bomull 

'inkl stat.nr 61.03.102+106. - 2Ingår i stat.nr 60.04.802-809. - 3Ingår i stat.nr 60.05.302-309. - ''Ingår i stat.nr 
60.05.602-609. - 5Lönsömnad redovisas i appendix. - 6Ingår i stat.nr 61.01.40. - 7Ingår i stat.nr 61.01.294. -
8Ingår i stat.nr 61.01.295. 

7 — Industri 1969 Del 2 
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218 — av vävnader, hänförliga till nr 
59.07-59.12 

219 — av annat textilmaterial (inkl. 212, 213, 
216) 

andra fritidsjackor samt anoracker: 
29 - uniforms- (av alla fiberslag) 

- andra: 
292+296 — av syntetiska textilfibrer 

294 — av ull eller fina djurhår 
295 — av bomull 
298 — av vävnader, hänförliga till nr 

59.07-59.12 
299 — av annat textilmaterial (inkl. 293) 

kostymer: 
300 - kompletta uniforms- (av alla fiberslag) 
301 - sällskapsdräkter (av alla fiberslag) 

- andra: 
304 — av ull eller fina djurhår 
309 — av annat textilmaterial (inkl. 302, 303, 

305-308) 
kavajer: 

40 - udda uniformsrockar (av alla fiberslag) 
- andra: 

404 — av ull eller fina djurhår 
409 — av annat textilmaterial (inkl. 402, 403, 

405-408) 
byxor, ej hänförliga till nr 61.01 70: 

50 - udda uniformsbyxor (av alla fiberslag) 
- andra: 

502+506 — av syntetiska textilfibrer (terylen o.d.) 
504 — av ull eller fina djurhår 
505 — av bomull 
509 — av annat textilmaterial (inkl. 503, 508) 

skydds- och överdragskläder, andra än byxor: 
602 - av ändlösa syntetiska textilfibrer (nylon, 

terylen o.d. ) 
603 - av ändlösa konstgjorda textilfibrer (rayon

silke o.d.) 
604 - av ull eller fina djurhår 
605 - av bomull 
608 - av vävnader, hänförliga till nr 

59.07-59.12 
609 - av annat textilmaterial (inkl. 606) 

702-709 shorts, korta idrottsbyxor och badbyxor: 
1 - shorts, gymnastik-, lek- och stranddräkter 
2 - badbyxor o.d. 

902-909 andra: 
1 - badkappor, badrockar och rökrockar 
2 - morgonrockar 
3 - udda västar: 
- av ull eller fina djurhår 
- av annat textilmaterial 

9 - andra 
61.02 Överkläder för kvinnor, flickor eller små

barn (841.1.2):6 

för kvinnor eller flickor: 
- kappor: 

10 — uniforms- (av alla fiberslag) 
- andra: 

104 av ull eller fina djurhår 
105 av bomull 
108 av vävnader, hänförliga till nr 

59.07-59.12 
109 av annat textilmaterial (inkl. 101-103, 

106-107) 

'ingår i stat.nr 61.01.298. - 2Ingår i stat.nr 61.01.299. - 3Ingir i stat.nr 61.01.40. - ""Ingår i stat.nr 
61.01.509. - 5Inglr i stat.nr 61.01.902-909:1. - 6L8nsömnad redovisas i appendix till denna tabell. 
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s.k. täckjackor: 
21 — uniforms- (av alla fiberslag) 

- andra: 
214 av ull eller fina djurhår 
215 av bomull 
218 av vävnader, hänförliga till nr 

59.07-59.12 
219 av annat textilmaterial (inkl. 211-213, 

216, 217) 
- andra fritidsjackor samt anoracker: 

29 — uniforms- (av alla fiberslag) 
- andra: 

292+296 av syntetiska textilfibrer 
294 a v u u eller fina djurhår 
295 av bomull 
298 av vävnader, hänförliga till nr 

59.07-59.12 
299 av annat textilmaterial (inkl. 291, 293) 

- dräkter och klänningar: 
30 — uniforms- (av alla fiberslag) 

- andra: 
302+306 av syntetiska fibrer 

1 klänningar 
303 av ändlösa konstgjorda fibrer 

1 klänningar 
304 av ull eller fina djurhår 

1 klänningar 
2 dräkter 

305 av bomull 
1 klänningar 

307 av korta konstgjorda fibrer 
1 klänningar 

309 av annat textilmaterial 
1 klänningar (inkl. 301, 308) 
2 dräkter (inkl. 301-303, 305-308) 
- kjolar: 

40 — uniforms- (av alla fiberslag) 
- andra: 

402+406 av syntetiska fibrer 
403 av ändlösa konstgjorda fibrer 
404 av ull eller fina djurhår 
405 av bomull 
407 av korta konstgjorda fibrer 
409 av annat textilmaterial (inkl. 401, 408) 

- blusar: 
502+506 — av syntetiska fibrer 

503 — av ändlösa konstgjorda fibrer 
504 — av ull eller fina djurhår 
505 — av bomull 
507 — av korta konstgjorda fibrer 
509 — av annat textilmaterial (inkl. 501, 508) 

- byxor, ej hänförliga till nr 61.02 80: 
60 — uniforms- (av alla fiberslag) 

- andra: 
602+606 av syntetiska textilfibrer 

604 av ull eller fina djurhår 
605 av bomull 
609 av annat textilmaterial (inkl. 601, 603, 

607, 608) 
- skydds- och överdragskläder, andra än 
byxor: 

702+706 — av syntetiska fibrer 
703 — av ändlösa konstgjorda fibrer 
704 — av ull eller fina djurhår 

^ngår i stat.nr 61.02.294. - 2Ingår i stat.nr 61.02.295. - JIngar i stat.nr 61.02.298. - ''Ingår i stat.nr 
61.02.299. - 5Ingår i uniformsdräkter och klänningar. - 6Ingår i stat.nr 61.02.609. 
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705 — av bomull 
707 — av korta konstgjorda fibrer 
708 — av vävnader, hän£örliga till nr 

59.07-59.12 
709 — av annat textilmaterial (inkl. 701) 

801-809 - shorts och korta idrottsbyxor samt 
stranddräkter och baddräkter: 

1 — shorts och korta idrottsbyxor samt 
stranddräkter 

2 — baddräkter 
901-909 - andra: 

1 — badkappor 
2 — morgonrockar 

951-959 för småbarn 
61.03 Underkläder för män eller gossar, härunder 

inbegripet kragar, skjortbröst och man
schetter (841.1.3):2 

skjortor: 
102+106 - av syntetiska fibrer 

103 - av ändlösa konstgjorda fibrer 
105 - av bomull 
109 - av annat textilmaterial 

nattkläder: 
202+206 - av syntetiska fibrer 

203 - av ändlösa konstgjorda fibrer 
205 - av bomull 
209 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
902+906 - av syntetiska fibrer 

903 - av ändlösa konstgjorda fibrer 
905 - av bomull 
909 - av annat textilmaterial 

61.04 Underkläder för kvinnor, flickor eller små
barn (841.1.4):4 

för kvinnor eller flickor: 
- nattkläder: 

102 — av ändlösa syntetiska fibrer 
103 — av ändlösa konstgjorda fibrer 
105 — av bomull 
109 — av annat textilmaterial 

- andra: 
202 — av ändlösa syntetiska fibrer 
203 — av ändlösa konstgjorda fibrer 
205 — av bomull 
209 — av annat textilmaterial 

902-909 för småbarn 
61.05.002 

-009 Näsdukar (841.2.1) 
61.06 Själar, scarfar, halsdukar, slöjor och lik

nade artiklar (841.2.2): 
002 av ändlösa syntetiska textilfibrer 
003 av ändlösa konstgjorda textilfibrer 
004 av ull eller fina djurhår 
009 av annat textilmaterial 

61.07.000 Slipsar och liknande artiklar (841.2.3) 
61.08.002 Kragar, isättningar, krås, manschetter, 

-009 volanger och liknande besättningsartiklar 
till kläder för kvinnor eller flickor 
(841.2.4) 

61.09 Korsetter, gördlar, höfthållare, bysthålla
re, hängslen, strumphållare, strumpeband 
och liknande artiklar (även av trikå), även 
innehållande gummiträd (841.2.5): 

102-109 korsetter, gördlar, höfthållare och strump
hållare 

'ingår i stat.nr 61.02.901-909:1. - 2L8nsömnad redovisas i appendix. - 3Ingår i »tat.nr 60.04.102-109. 
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202-209 bysthållare 
902-909 andra slag 

61.10.002 Vantar, strumpor och sockor, ej hänförliga 
-009 till trikåvaror (841.2.6): 

1 - vantar 
2 - strumpor, sockor o.d. 

61.11.002 Konfektionerade tillbehör till kläder, 
-009 såsom ärmlappar, axelvaddar, skärp, muffar, 

ärmskyddare och fickor (841.2.9): 
1 - ärmlappar 
2 - axelvaddar 
3 - skärp av textilmaterial 
9 - andra 

62 KAP. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR 
62.01 Res- och sängfiltar: 

400 av vävnad hänförlig till nr 53.11 (656.6.1) 

500 av bomull (656.6.2) 

901 av vävnad hänförlig till nr 53.12 eller 
53.13 (656.6.9) 

909 andra slag (656.6.9) 

62.02 Sänglinne, borddukar, handdukar och lik
nande artiklar; gardiner och andra ar
tiklar för rumsinredning (656.9.1): 

102-109 sänglinne: 
1 - lakan, påslakan o.d. 

2 - örngott och örngottsvar 

5 - annat (inkl. madrassvar) 
202-209 bordslinne 
302-309 handdukar och liknande artiklar 
502-509 skyddsöverdrag till bilsäten 
702-709 gardiner och andra inredningsartiklar: 

1 - rullgardiner 
5 - andra 

62.03 Säckar och påsar för förpackning av varor 
(656.1.0): 
synbarligen begagnade: 

301 - av jute 
309 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
701+702 - av juteväv 

709 - av annat textilmaterial 
62.04 Presenningar, segel, markiser, tält och 

kampingartiklar (656.2.0) 
100 presenningar: 

av egen råvara 
av inlämnad råvara 

200 segel 
300 tält 
400 luftmadrasser och luftkuddar 
900 andra: 

1 - markiser 
9 - andra 

62.05 Andra konfektionerade textilvaror, tillskär
ningsmönster härunder inbegripna (656.9.2): 

102-109 damm- och skurtrasor, poler- och putsdukar 
902-909 andra: 

1 - flaggor, standerter o.d. 

'ingår i stat.nr 62.04.9009. - 2Dessutom redovisas reparationer 1968 2 054 tkr och 1969 3 936 tkr. 



B 102 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

2 - klädpåsar o.d. 
3 - lösa överdrag till bilar o.d. 
4 - kängsnören o.d. 
5 - andra 

63 KAP. BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE 
TEXTILVAROR; LUMP 

63.01.000 Kläder och tillbehör därtill, res- och 
sängfiltar samt hushalls- och rumsinred-
ningsartiklar, av textilmaterial, ej hän
förliga till nr 58.01-58.03» ävensom, 
oavsett materialet, skodon och huvudbona
der, allt för så vitt varorna äro synbar
ligen begagnade och inkomma oförpackade 
eller i balar, säckar eller liknande för
packningar (267.0.1) 

63.02 Lump samt avklipp och liknande avfall av 
textilvaror (även av bind- eller segelgarn, 
tågvirke eller linor) (267.0.2): 

001 lump 
005+009 avklipp och liknande avfall 

1 Ingår i stat.nr 58.07.006-009. 
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TOLFTE AVDELNINGEN 

SKODON; HUVUDBONADER; PARAPLYER OCH 
PARASOLLER; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR 
AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV 
MÄNNISKOHÅR; SOLFJÄDRAR 

64 KAP. SKODON, DAMASKER OCH LIKNANDE ARTIKLAR SAMT 
DELAR DÄRTILL 

64.01 Skodon med sulor och överdelar av gummi 
eller plast (851.0.1): 
med överdelar av gummi: 

110 - galoscher och andra ytterskor 
120 - stövlar 
190 - andra 
200 med överdelar av plast 

64.02 Skodon med sulor av läder eller konstläder 
samt skodon med sulor av gummi eller plast, 
ej hänförliga till nr 64.01 (851.0.2): 

120 skor med bottnar av trä och slitsulor av 
annat material 
tofflor: 

150 - med överdelar av läder eller konstläder 
190 - andra 
200 idrottsskor, med överdelar av läder eller 

konstläder, andra än skidpjäxor 
andra slag: 
- med överdelar av läder eller konstläder: 
— herrskor: 

301 lågskor 
302 sandaler 
303 kängor och pjäxor 
309 andra 

— damskor: 
401 lagskor (t.ex. promenadskor, pumps, 

sandaletter) 
402 sandaler 
403 kängor och pjäxor 
409 andra 

— barnskor: 
501 s.k. småbarnspungar 
502 lågskor och sandaletter 
503 sandaler 
504 kängor och pjäxor 
509 andra 

- med överdelar av textilmaterial: 
601 — med sulor av gummi eller plast 
609 — andra 

- med överdelar av annat material: 
901 — med sulor av gummi eller plast 
909 — andra 

64.03.000 Skodon av trä eller med sulor av trä eller 
kork (851.0.3) 

64.04 Skodon med sulor av annat material 
(851.0.4): 

001 tofflor 
009 andra slag 

64.05 Delar till skodon (inläggssulor, hälskydd 
o.d. härunder inbegripna) av annat material 
än metall (612.3.0): 
av läder eller konstläder: 

110 - nåtlade överdelar 
191 - stansade eller formade yttersulor 
192 - klackar 
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193 - bindsulor 
194 - bakkappor 
199 - andra 

av gummi eller plast: 
220 - stansade eller formade yttersulor 
230 - klackar 
291 - nåtlade överdelar 
299 - andra 

av trä: 
301 - klackar 
309 - andra 

av annat material: 
901 - nåtlade överdelar 
909 - andra: 

— av kork: 
1 klackar 
5 andra 
9 — av annat material 

64.06 Damasker, benläder, benlindor, benskydd och 
liknande artiklar samt delar därtill 
(851.0.5): 

001 av textilmaterial 
009 av annat material 

65 KAP. HUVUDBONADER OCH DELAR DÄRTILL 
65.01.001 Hattstumpar av stampad filt, icke formpres-

+005 sade och icke försedda med brätte; plana 
eller cylindriska hattämnen av stamnad filt 
(655.7.1) 

65.02.000 Hattstumpar, flätade eller tillverkade av 
flätor, band, remsor e.d., oavsett materia
let, icke formpressade och icke försedda 
med brätte (655.7.2) 

65.03 Hattar och andra huvudbonader av stampad 
filt, tillverkade av stumpar eller plana 
ämnen, hänförliga till nr 65.01, ogarnerade 
eller garnerade (841.5.1): 

001+002 capeliner 
andra slag: 

003 - för man 
004 - för kvinnor och barn 

65.04.000 Hattar och andra huvudbonader, flätade 
eller tillverkade av flätor, band, remsor 
e.d., oavsett materialet, ogarnerade eller 
garnerade (841.5.2) 

65.05 Hattar och andra huvudbonader (hårnät här
under inbegripna) av trikå eller av annan 
textilvara (längdvara) dock ej av flätor, 
band, remsor e.d., ogarnerade eller garne
rade (841.5.3): 

100 hårnät 
901 uniformsmössor 
902 herrhattar 
903 herr- och gossmossor 
904 hattar och andra huvudbonader för kvinnor, 

flickor och barn 
65.06 Andra huvudbonader, ogarnerade eller garne

rade (841.5.9): 
100 av pälsskinn 
200 av läder eller konstläder 
300 av plast eller gummi: 

- av plast: 
1 — industrihj älmar 
2 — sporthjälmar 



B 105 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund^ 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

3 — andra slag 
4 - av gummi 

900 av annat material 
65.07 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, stommar 

(även hopfällbara), mösskärmar och hakrem-
mar till hattar eller andra huvudbonader 
(841.5.4): 

001 svettremmar 
009 andra slag 

66 KAP. PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, 
PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR DÄRTILL 

66.01 Paraplyer och parasoller, käpparaplyer, 
trädgårdsparasoller och liknande varor 
härunder inbegripna (899.4.1): 

100 paraplyer, parasoller och käpparaplyer 
200 trädgårdsparasoller och liknande varor; 

parasolltält 
66.02.000 Promenadkäppar (alpstavar och sittkäppar 

härunder inbegripna) samt piskor, ridspön 
och liknande varor (899.4.2) 

66.03.000 Delar, beslag och tillbehör till varor, 
hänförliga till nr 66.01 eller 66.02 
(899.4.3) 

6 7 KAP. BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR AV 
FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; 
VAROR AV MÄNNISKOHÅR; SOLFJÄDRAR 

67.01.000 Fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor 
därav ävensom skinn och andra delar av fåg
lar med kvarsittande fjädrar eller dun (med 
undantag av produkter, hänförliga till nr 
05.07, samt bearbetade spolar och skaft) 
(899.9.2) 

67.02.000 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt 
delar därtill; varor av konstgjorda blom
mor, blad eller frukter (899.9.3) 

67.03.000 Människohår, rotvänt eller bearbetat på 
annat sätt; ull och andra djurhår, bearbe
tade för perukmakeriarbeten (899.9.4) 

67.04.000 Peruker, löshår, lockar och liknande arbe
ten av människohår, djurhår eller textil
material; hårnät och andra varor av män
niskohår (899.9.5) 

67.05.000 Solfjädrar, ställningar och handtag till 
solfjädrar samt delar till dylika ställ
ningar och handtag, oavsett materialet 
(899.9.6) 
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TRETTONDE AVDELNINGEN 

VAROR AV STEN, GIPS, BETONG, ASBEST, 
GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA 
PRODUKTER; GLAS OCH VAROR DÄRAV 

68 KAP. VAROR AV STEN, GIPS, BETONG, ASBEST, 
GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL 

68.01 Gatsten, kantsten och trottoarsten av 
naturlig sten (annan än skiffer) (661.3.1): 

100 gatsten: 
— av granit eller gnejs: 

1 — storgatsten 
2 — smågatsten 
3 - av s.k. svarta eller gröna graniter 

200 kantsten och trottoarsten: 
— av granit eller gnejs: 

1 — endast tuktad 
2 — mera bearbetad 

68.02 Varor av naturlig monument- eller byggnads
sten (mosaikbitar härunder inbegripna), ej 
hänförliga till nr 68.01 eller till 69 kap. 
(661.3.2): 
opolerade och oslipade: 

101 - av granit eller gnejs: 
— byggnadssten: 

l huggen (tjocksten) 
2 sågad 
3 — gravvårdar och gravramar 
9 -- andra arbeten 

102 - av marmor eller belgisk granit: 
1 — byggnadssten 
2 — möbelmarmor och andra arbeten 

109 - av andra stenarter: 
— av s.k. svarta eller gröna graniter: 

1 byggnadssten 
2 gravvårdar och gravramar 
3 andra arbeten 
— av kalksten: 

4 byggnadssten 
5 andra arbeten 
6 — av tälj sten 
8 — av sandsten 
9 — av andra stenarter 
polerade eller slipade: 

201 - av granit eller gnejs: 
— byggnadssten: 

1 huggen (tjocksten) 
2 sågad 
3 — gravvårdar och gravramar 
9 — andra arbeten 

202 - av marmor eller belgisk granit: 
1 — byggnadssten 
2 — möbelmarmor och andra arbeten 

209 - av andra stenarter: 
— av s.k. svarta eller gröna graniter: 

1 byggnadssten 
2 gravvårdar och gravramar 
3 andra arbeten 
— av kalksten: 

4 byggnadssten (även hyvlad eller skulp
terad) 

5 andra arbeten 

!Xven blästrade. 
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6 — av tälj sten 
8 — av sandsten 

68.03 Bearbetad skiffer och varor av skiffer, 
naturlig eller konstgjord (661.3.3): 

001 opolerade och oslipade: 
1 - takskiffer (ler- och glimmerskiffer) 
2 - byggnadssten 
9 - andra arbeten 

002 polerade eller slipade 
68.04 Kvarnstenar, defibrörstenar, slipstenar, 

slipskivor, polerskivor, skärptrissor, 
skärtrissor och liknande artiklar (segment 
och andra delar därtill härunder inbegrip
na) av naturlig sten, även agglomererad, 
av agglomererade naturliga eller konstgjor
da slipmedel eller av keramiskt material, 
även med delar (axlar, kärnor, skaft, be
slag o.d.) av annat material men utan 
ställning (663.1.1): 

100 av naturlig sten 
andra slag: 

200 - kvarn-, defibrör- och kollergångsstenar 
300 - diamantslipverktyg 
900 - andra: 

1 — andra slipverktyg 
2 — polerskivor 

68.05 Brynstenar, polerstenar och andra dylika 
handverktyg av naturlig sten, agglomererade 
slipmedel eller keramiskt material 
(663.1.2): 

001 av naturlig sten; ävensom trippelsten och 
wienerpimsten 

009 andra slag 
68.06 Slipmedel, naturliga eller konstgjorda, i 

form av pulver eller korn, anbragta på väv
nad, papper, papp eller annat underlag, 
även tillskuret eller hopfogat genom sömnad 
eller pä annat sätt (663.2.0): 

100 på underlag av textilmaterial 
901 på underlag av papper, papp eller vulkan

fiber 
909 på annat underlag 

68.07 Slaggull, stenull och liknande mineralull; 
expanderad vermikulit, expanderade leror 
och liknande expanderade material; bland
ningar och varor av värme- eller ljudisole
rande mineraliska ämnen, ej hänförliga till 
nr 68.12 eller 68.13 eller till 69 kap. 
(663.5.0): 
slaggull, stenull och liknande mineralull 
samt varor därav: 

301 - s.k. akustikplattor 
309 - andra: 

1 — slaggull, stenull och liknande mineral
ull 

2 — andra varor 
900 andra slag 

68.08.000 Varor av naturasfalt eller liknande material 
(t.ex. av petroleumbitumen eller stenkols-
tjärbeck) (661.8.1) 

68.09.000 Plattor, block och liknande varor, bestående 
av träfibrer, andra vegetabiliska fibrer, 
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halm, träspån eller träavfall, agglomerera-
de med cement, gips eller annat mineral iskt 
bindemedel (661.8.2): 

1 - träullsplattor 
9 - andra slag 

68.10 Varor av gips eller av blandningar på basis 
av gips (663.6.1): 

100 plattor 
900 andra slag 

68.11 Varor av betong eller konstgjord sten, även 
armerade, varor av slaggbetong eller av 
betongmosaik härunder inbegripna (663.6.2): 

200 rör: 
1 - brunnar (även brunnsringar) 
3 ~ kulvertar 
9 - övriga rör och rördelar (ej sopnedkaströr) 

930 kalksandsten (murstenar) 
940 plattor: 

— av ånghärdad lättbetong: 
1 — tak- och bjälklagsplattor 

2 — stående och liggande väggelement 

3 — mellanväggselement 

4 — mellanväggsplattor och mellanväggsstav 

5 — isoleringsplattor 

6 — andra slag 
— av annan betong eller konstgjord sten: 

8 — golv-, gång- och körbaneplattor 
9 — andra 

990 andra: 
— varor av ånghärdad lättbetong: 
— balkar 

— murblock 

— väggstav (ej mellanväggsstav) 

— storelement 

— andra 

— varor av annan betong eller konstgjord 
sten: 
— byggelement: 

väggelement 
bjälklag och tak 
trappor 
balkonger 
pelare, balkar och ramar 
sopnedkast, rök- och ventilationskanaler 
andra 

— andra än byggelement: 
takpannor 
hål- och massivblock 
slits- och kanalblock 
vägräcken, stolpar och pålar 
broelement och valv, fabriksgjutna 
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kabelskydd 
övriga varor 

68.12 Varor av asbestbetong, cellulosabetong 
eller liknande material (fiberbetong) 
(661.8.3): 
- av asbestbetong: 

101 — korrugerade 
103 — andra 

- av cellulosabetong eller annan fiber
betong: 

105 — korrugerade 
107 — andra 

rör: 
201 - av asbestbetong 
203 - av cellulosabetong eller annan fiber

betong 
andra slag: 

901 - av asbestbetong 
903 - av cellulosabetong eller annan fiber

betong 
68.13 Bearbetad asbest och varor av asbest (plat

tor, garn, vävnader, kläder, huvudbonader, 
skodon o.d.), även armerade, ej hänförliga 
till nr 68:14; blandningar på basis av as
best eller asbest och magnesiumkarbonat 
samt varor av dylika blandningar (663.8.1): 

701 packningar och tätningar, även i längder 
andra slag: 

100 - bearbetad asbest 
150 - blandningar på basis av asbest eller 

asbest och magnesiumkarbonat 
- varor av asbest eller av blandningar på 
basis av asbest eller asbest och magne
siumkarbonat : 

- plattor: 
201 tätningsplattor av asbest i förening 

med gummi eller liknande material 
209 andra 
300 — gam 
400 — vävnader 
500 — kläder, huvudbonader och skodon 
(701) Numret återfinns omedelbart före nr 

68.13.100 
709 — andra 

68.14 Bromsbelägg, kopplingsbelägg och dylika 
friktionselement (segment, skivor, ringar, 
plattor o.d.) av asbest eller andra minera-
liska ämnen eller av pappersmassa, även i 
förening med textilmaterial eller annat mâ -
terial (663.8.2): 

001 bromsbelägg 
009 andra slag 

68.15.000 Bearbetad glimmer och varor av glimmer, 
härunder inbegripet glimmerblad, anbragta 
på papper eller vävnad (t.ex. mikanitplat-
tor och mikafolier) (663.4.0) 

68.16 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen 
(varor av torv härunder inbegripna), ei 
hänförliga till annat nummer (663.6.3): 

100 av kol eller grafit 
900 av andra mineraliska ämnen 



B 110 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

69 KAP. KERAMISKA PRODUKTER 

I- Värmeisolerande och eldfasta produkter 
69.01.000 Värmeisolerande produkter (sten, plattor 

m.m,) av diatomacéhaltiga fossilmjöl eller 
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter (in-
fusoriejord, kiselgur o.d.) (662.3.1) 

69.02 Eldfasta produkter, såsom sten, plattor och 
annan dylik eldfast konstruktionsmateriel, 
ej hänförliga till nr 69.01 (662.3.2): 

100 magnesic-, magnesitkrom- och krommagnesit-
produkter 

200 chamotteprodukter 
300 dinas-, kvarts-, kvartsit- och silikaproduk-

ter 
901 dolomitprodukter 
909 andra slag 

69.03 Andra eldfasta varor, såsom retorter, deg-
lar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, 
skålar, rör och stänger (663.7.0): 
retorter och deglar samt delar därtill: 

101 - grafitdeglar 
109 - andra 
900 andra slag: 

1 - mufflar och kapslar 
9 - andra 

II. Andra keramiska produkter 
69.04 Murtegel, härunder inbegripet bjälklags

tegel, håltegel o.d. (662.4.1): 
100 av syrafast material 

av annat material: 
901 - vanligt murtegel: 

1 — 25 x 12 x 6,5 cm 
2 — 25 x 12 x 7,5 cm 
3 — 25 x 12 x 8,5 cm 
4 — 20-tegel 
9 -- övriga dimensioner 

902 - fasadtegel: 
1 — 25 x 12 x 6,5 cm 
2 — 25 x 12 x 7,5 cm 
3 — 25 x 12 x 8,5 cm 
4 — 25 x 14 x 8,5 cm 
9 — övriga dimensioner 

909 - annat 
69.05 Takpannor, byggnadsornament (lister, friser 

o.d.) och andra varor för byggnadsändamål 
(skorstensfoder, rökhuvar o.d.) (662.4.2): 

100 takpannor: 
- s trängtaktegel: 

1 — 1 kup 
2 — 2 kup 
3 - falstaktegel 
4 - nockpannor 

900 andra slag 
69.06 Rör och rännor samt delar därtill (662.4.3): 

100 av syrafast stengods 
av annat material: 

200 - oglaserade 
300 - glaserade 

69.07 Golvplattor, trottoarplattor, väggplattor 
och andra beklädnadsplattor, oglaserade 
(662.4.4): 

300 av 3 cm tjocklek eller däröver 
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av mindre tjocklek: 
501 - vitrösa 
509 - andra 

69.08 Golvplattor, trottoarplattor, väggplattor 
och andra beklädnadsplattor, glaserade 
(662.4.5): 
av 9 mm tjocklek eller däröver: 

001 - vitrösa 
002 - andra 
005 av mindre tjocklek 

69.09 Apparater och andra artiklar för kemiskt 
eller annat tekniskt bruk; hoar, kar och 
liknande behållare för lantbruket; krukor 
och andra behållare för förpackning eller 
transport av varor (663.9.1): 
apparater och andra artiklar för kemiskt 
eller annat tekniskt bruk: 

101 - av syrafast stengods 
109 - av annat material 

andra: 
901 - av syrafast stengods 
909 - av annat material 

69.10 Diskhoar, tvättställ, bidéer, klosettskå-
lar, badkar och dylika sanitetsartiklar för 
installation (812.2.0): 

100 tvättställ 
200 bidéer 
500 klosettskålar 
900 andra slag 

69.11.001 Bords-, hushålls- och toalettartiklar av 
+005 porslin (666.4.0'» 

69.12.001 Bords-, hushålls- och toalettartiklar av 
+005 andra keramiska material (666.5.0) 

69.13.000 Statyetter och andra prydnadsföremål (även 
för personligt bruk), inredningsartiklar 
och liknande artiklar (666.6.0): 
av porslin: 

1 - vita eller enfärgade 
2 - två- eller flerfärgade eller förgyllda, 

försilvrade eller på annat likartat sätt 
dekorerade 

av annat material: 
3 - vita eller enfärgade 
4 - två- eller flerfärgade eller förgyllda, 

försilvrade eller på annat likartat sätt 
dekorerade 

69.14.000 Andra varor av keramiskt material (663.9.2) 

70 KAP. GLAS OCH VAROR DÄRAV 
70.01.000 Glasskärv och annat glasavfall; glasmassa 

(med undantag av optiskt glas) (664.1.1) 
70.02.000 Glasyr- och emaljmassa, även i form av sta

var eller rör men icke i form av pulver, 
korn eller flingor (664.1.2) 

70.03.000 Stänger, stavar, rör' och massiva kulor av 
glas (med undantag av optiskt glas), icke 
bearbetade (664.1.3) 

70.04 Planglas, gjutet eller valsat, av kvadra
tisk eller rektangulär form, även armerat 
eller överfångat i samband med tillverk
ningen men icke vidare bearbetat (664.5.0): 

001 trådråglas 
009 andra slag 
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70.05 Planglas, draget eller blåst, av kvadratisk 
eller rektangulär form, även överfångat i 
samband med tillverkningen men icke vidare 
bearbetat (664.3.0): 
draget glas, ofärgat: 
tjocklek: 

100 - högst 4,1 mm 
200 - mer än 4,2 mm 
900 andra slag 

70.06 Planglas, gjutet, valsat, draget eller 
blast, av kvadratisk eller rektangulär 
form (även armerat eller överfångat i sam
band med tillverkningen), planslipat eller 
polerat men icke vidare bearbetat (664.4.0): 

001 trådspegelglas 
009 andra slag 

70.07 Planglas, gjutet, valsat, draget eller 
blåst (även slipat eller polerat), skuret 
till annan form än kvadratisk eller rektan
gulär eller böjt eller på annat sätt bearbe
tat (t.ex. fasett- eller kantslipat eller 
etsat); isoleringsrutor; s.k. blyinfattning
ar (glasmålningar o.d.) (664.9.1): 

150 planglas 
300 isoleringsrutor 
400 s.k. blyinfattningar (glasmålningar o.d.) 

70.08 Säkerhetsrutor av glas, härdade eller lami-
nerade, även färdigskurna eller formade 
(664.7.0): 

001 härdade 
002 laminerade 

70.09 Metallbelagt glas (speglande); speglar av 
glas, backspeglar härunder inbegripna 
(664.8.0): 

001 obearbetade eller endast skurna till viss 
form 

002 backspeglar 
009 andra slag 

70.10 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, 
tablettrör och andra liknande kärl av glas 
för förpackning eller transport av varor; 
proppar, lock och andra tillslutningsanord-
ningar av glas (665.1.1): 

200 öl- och mineralvattenflaskor 
302 damejeanner 
309- andra flaskor: 

1 - svagdricksflaskor 
2 - buteljer for vin och sprit 
5 ~ andra 

900 andra slag:2 

1 - for hushåll 
2 - för livsmedelsindustri 
3 - för kemisk-teknisk industri 
4 - för läkemedelsindustri 
5 - andra flaskor och burkar 

70.11 Öppna glaskolvar och glasrör, utan monte
ring, till elektriska glödlampor, elektron
rör eller liknande artiklar (664.9.2): 

100 glaskolvar 
900 glasrör 

70.12.001 Glas, även icke färdiga, till termosflaskor 
+009 eller liknande värmeisolerande behållare 

(665.1.2) 

1 Ingår i stat.nr 70.10.900. - 2Omfattar även andra flaskor än svagdricksflaskor och buteljer för vin och sprit. 
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70.13.000 Bords-, köks-, toalett- och kontorsartiklar 
samt prydnadsartiklar för bostäder e.d., av 
glas, ej hänförliga till nr 70.19 (665.2.0): 
odekorerade: 
- blåsta: 

1 — bords- och restaurangglas, prydnads- och 
konstglas 

2 — annat 
- pressade: 

3 — av eldfast glas 
4 — annat 
dekorerade: 
- av eget råglas: 

5 — bords- och restaurangglas, prydnads- och 
konstglas 

6 — annat 
7 - av inlämnat gods 
8 - av inköpta fabrikat 

70.14 Glasvaror för belysnings- och signalerings
ändamål; optiska element av glas, icke be
arbetade for optiskt bruk och icke tillver
kade av optiskt glas (812.4.1): 
glasvaror för belysn^ngsändamål: 

101 - prismor och liknande prydnadsartiklar för 
ljuskronor 

104 - kupor, skärmar, skålar och glober: 
1 — odekorerade 
2 — dekorerade 

109 - andra 
900 andra slag 

70.15.000 Glas till ur, solglasögon, skyddsglasögon 
eller liknande varor, kupiga, böjda eller 
formade på liknande sätt; glober och delar 
därav för tillverkning av sådana glas 
(664.9.3) 

70.16.000 Plattor, block, murstenar och andra artik
lar av glas för byggnadsändamål, pressade 
eller formgjutna, även armerade; poröst 
glas (skumglas) i form av block, plattor 
e.d. (664.6.0) 

70.17 Laboratorieartiklar samt hygieniska och 
farmaceutiska artiklar av glas, även grade
rade eller kalibrerade; serumampuller och 
liknande artiklar av glas (665.8.1): 

001 laboratorieartiklar samt hygieniska och 
farmaceutiska artiklar 

005 serumampuller och liknande artiklar 
70.18.000 Optiskt glas samt optiska element av op

tiskt glas, icke optiskt bearbetade; ämnen 
till glasögonlinser (664.2.0) 

70.19 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor eller 
ädelstenar och liknande smärre artiklar av 
glas samt varor därav; glasbitar till mosaik
arbeten e.d., även på underlag; konst
gjorda Ögon av glas, andra än proteser; 
prydnadsartiklar av glas, framställda genom 
s.k. lamparbete; reflexpärlor och liknande 
artiklar av glas (665.8.2): 

001 glaspärlor, imitationer av naturpärlor 
eller ädelstenar och liknande smärre artik
lar av glas samt varor därav 

009 andra slag, reflexpärlor härunder inbegrip
na 

-Omfattar även dekorerade glasvaror av inköpta fabrikat hänförliga till stat.nr 70.10 m.fl. 

8 — Industri 1969 Del 2 
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70.20 Glasull och andra glasfibrer samt varor 
därav: 

100 glasull (664.9.4) 
200 garn (651.8.0) 
300 vävnader (653.8.0) 
400 artiklar av garn och vävnader (664.9.4) 
900 andra slag (664.9.4): 

1 - varor för isolering mot kyla, värme eller 
ljud 

9 - andra 
70.21.000 Andra varor av glas (665.8.9) 



B 115 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

FJORTONDE AVDELNINGEN 

NATURPÄRLOR, ÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER 
OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL 
SAMT VAROR DÄRAV; BIJOUTERIVAROR; MYNT 

71 KAP. NATURPÄRLOR, ÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH 
METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT 
VAROR DÄRAV; BIJOUTERIVAROR 

I. Naturpärlor och ädelstenar 
71.01.000 Naturpärlor, obearbetade eller bearbetade 

(härunder inbegripet osorterade pärlor, 
uppträdda för underlättande av transporten) 
men icke infattade eller monterade 
(667.1.0) 

71.02 Ädelstenar, naturliga, obearbetade eller 
slipade eller på annat sätt bearbetade 
(härunder inbegripet osorterade ädelstenar, 
uppträdda för underlättande av transporten) 
men icke infattade eller monterade: 

100 för tekniskt bruk (t. ex. industridiamanter 
(275.1.0) 
andra slag: 

500 - diamanter (667.2.0) 
700 - andra (667.3.0) 

71.03.100 Ädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, 
-900 obearbetade eller slipade eller på annat 

sätt bearbetade (härunder inbegripet osor
terade ädelstenar, uppträdda för underlät
tande av transporten) men icke infattade 
eller monterade (667.4.0) 

71.04.000 Stoft och pulver av naturliga eller synte
tiska ädelstenar (275.2.1) 

II. Ädla metaller och metaller med pläte-
ring av ädel metall, obearbetade, samt 
halvfabrikat därav 

71.05 Silver och silverlegeringar, förgyllt eller 
platinerat silver härunder inbegripet, obe
arbetade, ävensom halvfabrikat därav 
(681.1.1): 

101+102 obearbetade:av egen råvara 
av inlämnad råvara 

halvfabrikat: 
901 - rör 
909 - andra slag 

71.06.000 Oädel metall med plätering av silver, obe
arbetad, ävensom halvfabrikat därav 
(681.1.2) 

71.07 Guld och guldlegeringar, platinerat guld 
härunder inbegripet, obearbetade, ävensom 
halvfabrikat därav: 

101+102 obearbetade (991.2.1): av egen råvara 
av inlämnad råvara 

900 halvfabrikat (991.2.9) 
71.08.000 Oädel metall och silver med plätering av 

guld, obearbetade, ävensom halvfabrikat 
därav (991.3.0) 

71.09 Platina och andra platinametaller samt 
legeringar därav, obearbetade, ävensom 
halvfabrikat därav (681.2.1): 

100 obearbetade 
200 halvfabrikat 

'Dessutom tillkommer omsmält silver (15 150 kg, 4 630 kr). 
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71.10.000 Oädel eller ädel metall med pläterlng av 
platina eller annan platinametall, obear
betad, ävensom halvfabrikat därav (681.2.2) 

71.11 Guldsmedssopor; annat avfall samt skrot av 
ädel metall: 

100 guldsmedssopor (285.0.2) 
annat avfall samt skrot av ädel metall: 

300 - av guld och guldlegeringar, platinerat 
guld härunder inbegripet (991.4.0) 

900 - av andra slag (285.0.2) 

III. Bijouterivaror och andra varor 
71.12 Bijouterivaror och delar därtill av ädel 

metall eller av metall med plätering av 
ädel metall (897.1.1): 

100 av silver och silverlegeringar, förgyllt 
eller platinerat silver härunder inbegripet 

200 av guld, platina och platinametaller samt 
legeringar därav: 

1 - av guld och guldlegeringar, platinerat 
guld härunder inbegripet 

2 - av platina och platinametaller samt lege
ringar därav 

400 av oädel metall med plätering av ädel metall 
71.13 Guldsmedsvaror och delar därtill av ädel 

metall eller av metall med plätering av 
ädel metall (897.1.2): 
av silver och silverlegeringar, förgyllt 
eller platinerat silver härunder inbegri
pet: 

110 - knivar, gafflar och skedar: 
1 — bordknivar av silver 
2 — gafflar och skedar av silver 

190 - andra slag 
200 av guld, platina och platinametaller samt 

legeringar därav: 
1 - av guld och guldlegeringar, platinerat 

guld härunder inbegripet 
2 - av platina och platinametaller samt lege

ringar därav 
400 av oädel metall med plätering av ädel metall 

71.14 Andra varor av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall (897.1.3): 

001 artiklar för tekniskt bruk 
009 andra slag 

71.15.000 Varor av naturpärlor eller av naturliga, 
syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar 
(897.1.4) 

71.16.000 Bijouterivaror, ej hänfSrliga till nr 71.12 
eller 71.15 (897.2.0) 

72 KAP. MYNT 
72.01 Mynt: 

200 guldmynt (991.6.0) 
900 andra slag (991.5.0): 

1 - silverskiljemynt 

2 - nickelskiljemynt 

3 - bronsskiljemynt 
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FEMTONDE AVDELNINGEN 

OADLA METALLER OCH VAROR DÄRAV 

73 KAP. JÄRN OCH STAL 
73.01 Tackjärn, Spegeljärn härunder inbegripet: 

tackjärn (671.2.0) (exkl. skrot): 
- kiselhalt: mer än 1,5 %: 

103 — fosforhalt: mer än 0,1 % (gjuteritack-
järn) 

105 — fosforhalt: högst 0,1 Z (gjuterihematit) 
109 - kiselhalt: högst 1,5 Z: 

1 — martintackjärn 

2 -- thomastackjärn (inkl. kaldo) 
500 Spegeljärn (671.1.0) 
103 5 vid framställning av tackjärn fallet skrot 

-500 5 (282.0.0) 
73.02 Ferrolegeringar: 

ferromangan (671.4.0): 
kolhalt: 

101 - högst 2,5 % 

105 - mer än 2,5 % 
kiseljärn (ferrokisel)(671.5.0): 
kiselhalt: 

201 - högst 15 % 

205 - mer än 15 % men icke mer än 60 % 

209 - mer än 60 % 
kiselmanganjärn (ferrokiselmangan) 
(671.5.0): 
'kiselhalt: 

301 - högst 15 Z 

305 - mer än 15 % 
ferrokrom (671.5.0): 
kolhalt: 

401 - högst 0,2 % 
402 - mer än 0,2 % men icke mer än 4 % 
403 - mer än 4 % 

405 ferrokiselkrom (671.5.0) 
500 ferrotitan (671.5.0) 
600 ferrovolfram (671.5.0): 

- av inköpt råvara 
- av inlämnad råvara 

700 ferromolybden (671.5.0) 
800 ferrovanadin (671.5.0) 
901 ferroniob (671.5.0) 
902 ferronickel (671.5.0) 
903 ferrotantal (671.5.0) 
904 ferrozirkonium (671.5.0) 
909 andra ferrolegeringar (671.5.0) 

73.03 Avfall och skrot av järn eller stål 
(282.0.0): 

100 av gjutjärn 
901+909 andra slag: 

1 - fallet vid produktionen av göt och stål-
gjutgodsl 

^Slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning redovisas under stat.nr 26.02.001+009. 
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2 - fallet vid produktionen av varmbearbetade 
produkter vid järnverk 

3 - fallet i kallbearbetnings- och manufak
turavdelningar vid järnverk 

4 - kassation av äldre göt och ämnen 
5 - fallet inom andra industrier än järnverk 

(för avsalu) 
73.04.000 Granulerat järn och stål, även krossat el

ler sorterat (671.3.1) 
73.05 Pulveriserat järn och stål; järnsvamp: 

100 pulveriserat järn och stål(671.3.2) 
500 järnsvamp, även pulveriserad (671.3.3): 

1 - järnsvamp1 

2 - pulveriserad järnsvamp 
73.06 Smältstycken och råskenor, göt och formlösa 

stycken av järn eller stål: 

6002 göt (672.3.1) 
701 formlösa stycken (elektrolytjärn)(672.1.0) 
702 smältstycken och råskenor (672.1.0) 

73.072 Blooms, billets, slabs och platiner av järn 
eller stål; ämnen av järn eller stål, grovt 
tillformade genom smidning (672.5.I):2 

100 blooms, billets, slabs och platiner (för 
avsalu) 

500 ämnen, grovt tillformade genom smidning 
73.08?000 Plåtämnen av järn eller stål, i ringar 

eller rullar (672.7.I)2 

73.093 Universaljärn och universalstål (674.1.4):2 

bredd: 

001 mer än 500 mm 

005 500 mm eller därunder 
73.103 Stång, annan än profilstång, av järn eller 

stål, varmvalsad, strängpressad, smidd, 
kallbearbetad eller kalibrerad, valstråd 
härunder inbegripen; ihåligt bergborrstål:2 

varmvalsade, strängpressade eller smidda, 
icke överdragna med metall: 

110 - valstråd (673.1.1) 

- armeringsjärn (673.2.1): 

120 — kamjärn 

130 — annat 
- andra slag (673.2.1): 

291 — ihåligt bergborrstål 
293 — runda tubämnen, avsedda att varmbearbe-

tas (för avsalu) 
- annan stång: 

295 upprullad i ringar 
andra slag: 
vikt per löpmeter: 

297 10 kg eller däröver: 

1 valsad 

2 smidd 

^nkl järnsvamp som senare pulvriserats. - 2Beträffande definitioner hänvisas till Bergshantering 1969. - 3lnkl mot
svarande stat.nr inom pos. 73.15. 
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299 mindre än 10 kg: 

1 valsad 
2 smidd 

300 kallbearbetade eller kalibrerade, icke 
överdragna med metall (673.2.1) 
överdragna med metall (673.2.1): 

901 - överdragna med zink 
909 - överdragna med annan metall 

73.Il1 Profilstång av järn eller stål, varmvalsad, 
strängpressad, smidd eller kallbearbetad; 
spontpålar av järn eller stål, även borrade 
och sammanfogade: 
varmvalsade, strängpressade eller smidda, 
icke överdragna med metall: 

110 - spontpålar (673.4.1) 
120 - bredflänsig I-balk (673.4.1) 

— andra slag: 
— höjd: 80 mm eller däröver (673.4.1): 

I- och U-stång: 
vikt per löpmeter: 

151 60 kg eller däröver 

159 mindre än 60 kg 
annan profilstång: 
vikt per löpmeter: 

191 60 kg eller däröver 

199 mindre än 60 kg 
— höjd: mindre än 80 mm (673.5.1): 

vikt per löpmeter: 
252 60 kg eller däröver 
253 mindre än 60 kg men icke mindre än 

10 kg 

259 mindre än 10 kg 
300 kallbearbetade, icke överdragna med metall 

(673.5.1) 
överdragna med metall (673.5.1): 

901 - överdragna med zink 
909 - överdragna med annan metall 

73.122 Band av järn eller stål, varm- eller kall
valsat 3(675.0. 1): 
varmvalsat, icke överdraget med metall: 
tjocklek: 

101 - 3 mm eller däröver 

102 - mindre än 3 mm 
301 

+305 kallvalsat, icke överdraget med metall 
601-909 överdraget med metall 

73.131 Plåt av järn eller stål, varm- eller kall
valsad: 
varmvalsad, icke överdragen med metall: 
tjocklek: 

111 - 9 mm eller däröver (674.1.1) 
115 - mindre än 9 mm men icke mindre än 4,76 mm 

(674.1.1) 
130 - mindre än 4,76 mm men icke mindre än 3 mm 

(674.2.1) 

^nkl motsvarande stat.nr inom pos. 73.15. - 2Band av legerat stål och kolrikt stål redovisas under pos. 73.15. -
3Beträffande definition hänvisas till Bergshantering 1969. 
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- mindre än 3 mm (674.3.1): 

170 — dynamo- och transformatorplåt 

190 — annan 
310 kallvalsad, icke överdragen med metall 

-390 (674.2.1 och 674.3.1) 
överdragen med metall: 

610+650 - överdragen med tenn (674.7.0) 
710-790 - överdragen med zink (674.2.1 och 

674.8.1) 
911+951 - överdragen med aluminium eller bly 

(674.2.1 och 674.8.1) 
912+952 - överdragen med annan metall (674.2.1 

och 674.8.1) 
73.144 Tråd av järn eller stål, även med överdrag 

men utan elektrisk isolering (677.0.1):5 

100 icke överdragen med metall: 
av egen råvara6 

av inlämnad råvara 

500 överdragen med metall 
73.15 Legerat stål och kolrikt stål, i sådana 

former som avses i nr 73.06-73.14: 
111 smältstycken och råskenor (672.3.2) 

göt och formlösa stycken: 

112 - av olegerat kolrikt stål (672.3.2) 

131 - av rostfritt stål (672.3.3) 

139 - av annat legerat stål (672.3.3): 

1 — verktygsstål (exkl. snabbstål) 

2 — snabbstål 
3 — seg- och sätthärdningsstål samt fjäder

stål 
4 — automatstål 

5 — annat legerat stål, inkl. kullagerstål 
8 142, 

161-165 blooms, billets, slabs och platiner 
8 143, 

166-169 ämnen, grovt tillformade genom smidning 
8 170-199 plåtämnen i ringar eller rullar 
8 210-238 universalstål 
8 310-339 valstråd (673.1.2 och 673.1.3) 
8 341+360 ihåligt bergborrstål, varmvalsat, sträng

pressat eller smitt (673.2.2 och 673.2.3) 
8 411-469 stång, annan än profilstång (673.2.2 och 

673.2.3) 
8 511-590 profilstångj spontpålar (673.4 och 673.5) 

band: 
- varmvalsat: 

611 — av olegerat kolrikt stål (675.0.2) 

— av rostfritt stål (675.0.3): 

622 bredd: mer än 250 mm 

626 bredd: 250 mm eller därunder 

630 — av annat legerat stål (675.0.3) 
'Ingär i stat.nr /3.13.19U. - ^Ingår i stat.nr 73.13.912+952. - 3Dessutom redovisas plastbehandlaa plit: 1968 15 000 
ton och 26 292 tkr, 1969 13 540 ton och 25 630 tkr. - 7Inkl motsvarande stat.nr inom po». 73.15. - ^Beträffande de
finitioner hänvisas till Bergshantering 1969. - 6Därav rostfritt stål: 1968 t 13 557 ton a 12 832 ton och 103 295 
tkr, 1969 t 17 113 ton a 16 466 ton och 138 810 tkr. - 7Inkl tråd senare överdragen med metall (se nr 500). -
8Ingår i pos. 73.07-73.14 under motsvarande rubrik. 
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- kallvalsat: 
641 

-645 — av olegerat kolrikt stål (675.0.2) 
651 

-659 — av rostfritt stål (675.0.3) 
662 

-666 — av annat legerat stål (675.0.3) 
1 711-899 plåt (674.1, 674.2 och 674.3) 
1 911-931 tråd (677.0.2 och 677.0.3) 
73.16 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för 

järnvägar eller spårvägar, nämligen räler, 
moträler, växeltungor, korsningsspetsar, 
Spårkorsningar, spårväxlar, växelstag, 
kuggskenor, sliprar, rälskarvjärn, under
läggsplattor, klämplattor, spårhållare, 
spårplattor och annan speciell materiel 
för sammanbindning eller fästande av räler: 

100 räler (676.1.0) 

900 andra slag (676.2.0) 
73.17 Rör av gjutjärn (678.1.0): 

invändig diameter: 

001 510 mm eller däröver 
mindre än 510 mm: 

005 - heltjocka muffrör 

007 - normalrör (avloppsrör) 
009 - andra: 

1 — kamflänsrör 

5 — andra 
73.18 Rör av järn eller stål, ej hänförliga till 

nr 73.17 eller 73.19, hålade rörämnen här
under inbegripna:2 

icke kallbearbetade, icke överdragna med 
metall: 

100 - hålade rörämnen (672.9.0) 
- sömlösa rör (678.2.0):3 

201 — gas-, vatten-, ång- och värmeledningsrör 
202 — värmeledningstuber 

- andra slag: 

203 av rostfritt stål 
andra: 
ytterdiameter: 

204 220 mm eller däröver 

205 mindre än 220 mm 
- svetsade rör (678. 3.0):4 

501 — gas-, vatten-, ång- och värmeledningsrör 
502 — värmeledningstuber 

- andra slag: 
503 av rostfritt stål 

andra: 
ytterdiameter: 

504 220 mm eller däröver 
505 mindre än 220 mm 
901 - nitade och andra icke sömlösa rör 

(678.3.0) 
kallbearbetade, icke överdragna med metall: 
- sömlösa rör (678.2.0): 

1Ingår i pos. 73.07-73.14 under motsvarande rubrik. - 2Primärproduktionen av sömlösa rör utgjorde 1968 217 051 ton, 
1969 237 537 ton. - 30mfattar endast produktion avsedd för leverans i varmbearbetat skick. Varmvalsade rör avsedda 
för kallbearbetning inom arbetsstället ingår ej utan redovisas på stat.nr 73.18.206, 207. Uppgifter om kallbearbeta
de handelsrör har ej infordrats. - '"Omfattar även rör framställda ur kallbearbetad råvara. Utöver redovisad produk
tion har hit hänförliga varor inköpts och vidarebearbetats utan att därefter vara hänförliga till annat stat.nr 
Värdet av detta var 1968 19 246 tkr och 1969 21 689 tkr. - 5Ingår i stat.nr 73.18.902. 
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206 — av rostfritt stål 

207 — andra 
- svetsade rör (678.3.0): 

506 — av rostfritt stål 
507 — andra 
902 - nitade och andra icke sömlösa rör 

(678.3.0) 
överdragna med zink: 

208 - sömlösa rör (678.2.0) 
508 - svetsade rör (678.3.0) 
903 - nitade och andra icke sömlösa rör 

(678.3.0) 
överdragna med annan metall: 

209 - sömlösa rör (678.2.0) 
509 - svetsade rör (678.3.0) 
904 - nitade och andra icke sömlösa rör 

(678.3.0) 
73.19.000 Högtrycksrör av stål för elektriska vatten

kraftstationer, även med förstärkning 
(678.4.0) 

73.20 Rördelar av järn eller stål, såsom skarvrör, 
knärör, muffar och flänsar (678.5.0): 

100 av gjutjärn, aducerat gjutgods härunder 
-209 inbegripet 

andra slag: 
901 - flänsar 
909 - andra 

73.21 Järn- och stålkonstruktioner, även i delar 
eller icke kompletta, samt delar därtill av 
järn eller stål (såsom skjul, broar och bro
sektioner, slussportar, torn, master, pela
re, stolpar, fackverk, tak, dörr- och föns
terramar, rulljalusier, räcken och staket); 
plåt, band, stång, profilstång, rör o.d. av 
järn eller stål, bearbetade för användning 
i konstruktioner (691.1.0): 

100 broar och brosektioner samt delar därtill 
210 hus, monterade eller omonterade, samt delar 

därtill 
220 fönsterbågar och fönsterkarmar, dörrar och 

dörrkarmar 
290 andra konstruktioner för byggnader samt 

delar därtill: 
1 - byggnadsdetaljer av plåt 
2 - byggnadssmide 
3 - stomkonstruktioner för byggnader 
9 - andra 

900 andra slag: 
1 - master, stolpar, torn, bommar, räcken 
9 - andra 

73.22.000 Cisterner, kar och liknande behållare av 
järn eller stål, för alla slags ämnen, med 
en rymd av mer än 300 liter, även med inre 
beklädnad eller med värmeisolerande bekläd
nad men utan maskinell utrustning och utan 
anordning för uppvärmning (692.1.1) 

73.23 Fat, burkar, flaskor, askar och andra lik
nande behållare av järn- eller stålplåt, 
för transport eller förpackning av varor 
(692.2.1): 

'ingår i stat.nr 73.18.503. - 2Ingår i stat.nr 73.18.501, 502, 505. 
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fat (minimivikt 20 kg): 
vikt: 

101 - 30 kg eller däröver (s.k. bensinfat) 
102 - mindre än 30 kg (s.k. oljefat) 
300 förpackningar, som icke kan återförslutas 

(t.ex. konservburkar): 
rymd: 

1 - 1 liter eller däröver 

2 - mindre än 1 liter 
901-909 andra slag: 

1 - cisterner för tankbilar, järnvägsvagnar 
o.d. 

2 - andra 
73.24.000 Cylindrar för förtätade gaser samt liknande 

tryckbehållare, av järn eller stål(692. 3.1) 
73.25 Linor, kablar, slingor, flätade band och 

liknande varor av järn- eller ståltråd, 
utan elektrisk isolering (693.1.1): 

102-109 av tråd, icke överdragen med metall 
201-205 av tråd, överdragen med tenn eller zink 

209 av tråd, överdragen med annan metall 
73.26 Taggtråd av järn eller stål; stängseltråd 

av vriden tråd eller vridet band av järn 
eller stål, även försedd med taggar, samt 
stängseltråd av två löst sammantvinnade 
trådar av järn eller stål (693.2.0): 

100 taggtråd 
200 stängseltråd 

73.27 Duk, nät och galler av järn- eller ståltråd 
(693.3.1): 

100 duk 
200 Stängselnät 
300 armeringsmattor 
900 andra slag 

73.28.000 Klippnät av järn eller stål (693.4.1) 
73.29 Kättingar och kedjor samt delar därtill, av 

järn eller stål (698.3.0): 
151 ewartskedjor och liknande kedjor med lös

tagbara länkar samt delar därtill 
ledbultkedjor samt delar därtill: 

153+155 - rullkedjor 
157 - delar till rullkedjor 
159 - andra ledbultkedjor samt delar därtill 

kätting, smidd, svetsad eller gjuten, samt 
delar därtill: 

310 - stolpkätting (kätting med stöd) 
901 - annan 
909 andra slag 

73.30.000 Ankaren och draggar samt delar därtill, av 
järn eller stål (698.4.0) 

73.31 Spik och stift, häftstift härunder inbe
gripna, spikbleck, märlor och krampor samt 
spetsade krokar och öglor, av järn eller 
stål, även med huvud av annat ämne, dock 
icke koppar (694.1.1): 

100 trådspik 
200 smidd spik och pressad spik 
300 märlor och krampor samt spetsade krokar 

och öglor 
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901 hästskobroddar, hästskohakar och hästskosöm 
902 rälspik 
909 andra slag 

73.32 Bultar och muttrar, ogängade eller gängade, 
skruvar, skruvkrokar, skruvöglor, nitar 
(andra än rör- och tvåspetsnitar), sprintar, 
kilar och liknande artiklar av järn eller 
stål; underläggsbrickor (låsbrickor och 
fjäderbrickor härunder inbegripna) av järn 
eller stål (694.2.1): 
skruvar och gängade bultar, även med till
hörande muttrar: 

110 - träskruvar 
191+195 - andra 

200 nitar och ogängade bultar 
900 andra slag 

73.33 Synålar, virknålar, strumpstickor, snör
nålar och liknande artiklar samt ämnen där
till, av järn eller stål, för sömnad, bro-
dyr, virkning o.d., andra än maskinnålar 
(698.5.1): 

100 synålar och stoppnålar samt ämnen därtill 
900 andra slag 

73.34 Knappnålar, säkerhetsnålar, hårnålar, hår-
klämmor, papiljotter och liknande artiklar 
av järn eller stål, andra än prydnadsföre
mål (698.5.2): 

100 knappnålar och säkerhetsnålar 
900 andra slag 

73.35 Fjädrar och blad därtill, av järn eller 
stål (698.6.1): 

100 bladfjädrar och fjäderblad 
skruvfjädrar (spiralfjädrar): 

210 - möbelresårer 
290 - andra 
900 andra slag 

73.36 Kaminer och spisar (även värmeledningsspi
sar), kokapparater, tvättgrytor med eldstad, 
tallriksvärmare och liknande varor av järn 
eller stål, icke elektriska, av sådana slag, 
som huvudsakligen användes i hushåll, även
som delar därtill av järn eller stål 
(697.1.1): 
kaminer: 

151 - för fast bränsle 
152 - för flytande bränsle 
159 - andra 

spisar, ugnar och kokhällar: 
351 - spisar för fast bränsle 
352 - gasspisar och gasugnar 
353 - gaskök (kokhällar och kampingkök) 
359 - andra slag 
600 andra artiklar (ej delar) 
800 delar: 

1 - till kaminer 
2 - till spisar 
9 - andra delar 

73.37 Apparater för centraluppvärmning, såsom 
värmeledningspannor och värmeledningsele
ment, av järn eller stål, icke elektriska, 
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samt delar därtill av järn eller stål; 
varmluftsgeneratorer och varmluftsfördelare 
(härunder inbegripet apparater som även kan 
användas för fördelning av friskluft eller 
konditionerad luft) av järn eller stål, 
icke elektriska, försedda med motordriven 
fläkt eller blåsmaskin, samt delar därtill, 
av järn eller stål (812.1.0): 
värmeledningspannor samt delar därtill: 

110 - av gjutjärn 
190 - andra 

värmeledningselement (radiatorer) samt 
delar därtill: 

210 - av gjutjärn 
290 - andra 
900 andra slag: 

1 - kupévärmare för bilar 
9 - andra slag 

73.38 Hushålls- och sanitetsartiklar samt delar 
därtill, av järn eller stål: 
hushållsartiklar samt delar därtill 
(697.2.1): 
- av gjutjärn: 

120 — emalj erade 
190 — andra 

- av rostfritt stål: 
201 — kokkärl 
209 — andra 

- andra slag: 
410 — icke överdragna med annat ämne 

- emaljerade: 
431 av plåt 
439 andra 
490 — andra: 

1 lackerade 
2 överdragna med zink 
9 överdragna med annat ämne 
sanitetsartiklar samt delar därtill 
(812.3.0): 
- avgjutjärn: 
- emaljerade: 

520 badkar 
530 andra 
590 — andra: 

1 icke överdragna med annat ämne 
9 överdragna med annat ämne 
- av rostfritt stål: 

610 — diskbänkar 
690 — andra 

- andra slag: 
- emaljerade: 

av plåt: 
910 badkar 
921 andra 
929 av annat material 
990 — andra: 

1 överdragna med annat ämne 
9 icke överdragna med annat ämne 

73.39.000 Stålull; putsbollar, putsvantar och liknan
de artiklar av järn eller stål, för skur
ning, polering e.d. (697.9.1) 

73.40 Andra varor av järn eller stål: 

200 gjutjärnsgods, obearbetat (679.1.0) 
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300 stålgjutgods, obearbetat (679.2.0) 
400 smidda varor, ej vidare bearbetade 

(679.3.0): 

1 - valsad ring 

9 - övrigt grovsmide 
900 andra slag (698.9.1): 

1 - stationära behållare rymmande mindre än 
300 liter 

2 - stålinredningar för lagerlokaler o.d. 
3 - persienner 
4 - hästskor 
9 - andra slag 

74 KAP. KOPPAR 
74.01 Kopparskärsten; koppar, obearbetad, även 

raffinerad, samt avfall och skrot av kop
par: 

100 kopparskärsten (283.1.2) 
obearbetad koppar: 

150 - oraffinerad (682.1.1) 
- raffinerad: 

210 — olegerad (682.1.2): 
eléktrolytkoppar: 

1 av egen eller inköpt råvara 
3 av inlämnad råvara 

omsmält koppar: 

2 av egen eller inköpt råvara 
5 av inlämnad råvara 
— legerad (682.1.2): 

301 mässing: 

1 av egen eller inköpt råvara 
2 av inlämnad råvara 

309 bronser och andra kopparlegeringar: 

1 av egen eller inköpt råvara 
601+603 avfall och skrot (284.0.2) 

74.02.000 Koppartillsatslegeringar (682.1.3) 
74.03 Stång3och tråd av koppar (682.2.1): 

av olegerad koppar: 

100 - s.k. valstråd 
- annan stång och tråd: 

201 
+209 — tråd 
303 — sting, annan än profilstång 
309 — profilstång 

av legerad koppar: 
500 - s.k. valstråd 

- annan stång och tråd: 
— tråd: 

602 
+603 av mässing 
607 
+608 av bronser eller andra kopparlegeringar 

— stång, annan än profilstång: 
703 av mässing 
706 av bronser eller andra kopparlegeringar 

'Därav ur inhemskt och utländskt skrot 1968 7 527 ton och 1969 7 001 ton. - 2Därav ur inhemskt och utländskt skrot 
1968 4 570 ton och 1969 5 620 ton. - 3Massiva produkter med ett största tvärsnitt av mer än 6 mm. 
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— profilstång: 
707 av mässing 
709 av bronser eller andra kopparlegeringar 

74.04 PlåtWh band av koppar (682.2.2): 
av olegerad koppar: 

101 - släta, rätvinkliga, ej vidare bearbetade 
105 - rondeller och ovaler 
109 ~ andra slag 

av mässing: 

201 - släta, rätvinkliga, ej vidare bearbetade 
203 - rondeller och ovaler 
205 ~ andra slag 
209 av bronser och andra kopparlegeringar 

74.05 Folier av koppar, även mönsterpressade, 
tillskurna, perforerade, försedda med över
drag, tryckta eller fästade på papper, papp, 
plast eller dylikt förstärkningsmaterial, 
med en tjocklek av högst 0,15 mm (förstärk
ningsmaterial icke inräknat) (682.2.3): 

001 av olegerad koppar 
002 av mässing 
009 av andra kopparlegeringar 

74.06 Pulver och fjäll av koppar (682.2.4): 
001 användbara till bronsering 
009 andra slag 

74.07 Rör (hålade, rörämnen och ihålig stång här
under inbegripna) av koppar (682.2.5): 
av olegerad koppar: 

101-102 - av rund genomskärning 
109 - av annan genomskärning 

av mässing, annan än specialmässing: 
203 - av rund genomskärning 
205 - av annan genomskärning 
207 av specialmässing 
209 av bronser eller andra kopparlegeringar 

74.08 Rördelar av koppar, såsom skarvrör, knärör, 
muffar och flänsar (682.2.6): 

100 av olegerad koppar 
201 av mässing 
209 av bronser eller andra kopparlegeringar 

74.09.000 Cisterner, kar och liknande behållare av 
koppar, för alla slags ämnen, med en rymd 
av mer än 300 liter, även med inre bekläd
nad eller med värmeisolerande beklädnad men 
utan maskinell utrustning och utan anord
ning för uppvärmning (692.1.2) 

74.10 Linor, kavlar, flätade band och liknande 
varor av koppartråd, utan elektrisk isole
ring (693.1.2): 

100 av olegerad koppar 
200 av legerad koppar 

74.11 Duk, nät och galler, även ändlösa, av kop
partråd (693.3.2): 

100 ändlös duk för pappersmaskiner (viror) 
900 andra slag: 

1 - av olegerad koppar 
9 - av legerad koppar 

74.12.000 Klippnät av koppar (693.4.2) 
74.13.000 Kedjor och delar därtill av koppar (698.8.1) 
74.14.000 Spik och stift, häftstift härunder inbe

gripna, märlor och krampor samt spetsade 
krokar och öglor, av koppar eller av järn 

'Platta produkter med ett största tvärsnitt av mer än 6 mn, och med tjockleken icke överstigande en tiondel av bred
den. 
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eller stål och med huvud av koppar 
(694.1.2) 

74.15 Bultar och muttrar, ogängade eller gängade, 
skruvar, skruvkrokar, skruvöglor, nitar 
(andra än rör- och tvåspetsnitar), sprintar, 
kilar och liknande artiklar av koppar; 
underläggsbrickor (låsbrickor och fjäder
brickor härunder inbegripna) av koppar 
(694.2.2): 

skruvar och gängade bultar, även med till
hörande muttrar: 

110 - träskruvar 
190 - andra 
900 andra slag 

74.16.000 Fjädrar av koppar (698.6.2) 
74.17 Kokapparater och andra Uppvärmningsappara

ter av koppar, icke elektriska, av sådana 
slag, som huvudsakligen användas i hushåll, 
ävensom delar därtill av koppar (697.1.2): 

001 kokapparater samt delar därtill 
009 andra slag 

74.18 Hushålls- och sanitetsartiklar samt delar 
därtill, av koppar (697.2.2): 

001 förgyllda eller försilvrade 
009 andra 

74.19 Andra varor av koppar (698.9.2): 
100 gjutna eller smidda ämnen, obearbetade: 

1 - gjutgods 

2 - andra slag 
200 fönsterbågar och fönsterkarmar, dörrar och 

dörrkarmar 
901 knappnålar och säkerhetsnålar 
909 andra varor: 

1 - för byggnadsändamål 
9 - andra 

75 KAP. NICKEL 
75.01 Skärsten, speis och andra mellanprodukter 

vid framställning av nickel; nickel, obear
betad (med undantag av anoder, hänförliga 
till nr 75.05), samt avfall och skrot av 
nickel: 

100 skärsten, speis och andra mellanprodukter 
(283.2.2) 
obearbetad nickel (683.1.0): 

200 - olegerad 

300 - legerad 
avfall och skrot (284.0.3): 

601 - av olegerad nickel 
602 - av legerad nickel 

75.02 Stång och tråd av nickel (683.2.1): 
001 av olegerad nickel 
002 av legerad nickel 

75.03 Plåt, band och folier av nickel; pulver och 
fjäll av nickel (683.2.2): 
plåt, band och folier: 

201 - av olegerad nickel 

202 - av legerad nickel 
300 pulver och fjäll 

75.04.000 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång här
under inbegripna) samt rördelar, såsom 

'Omfattar även till stat.nr 77.01.200, 79.01.300 och 80.01.300 hänförliga varor. 
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skarvrör, knärör, muffar och flänsar, av 
nickel (683.2.3) 

75.05 Anoder för förnickling, gjutna, valsade 
eller framställda på elektrolytisk väg, 
obearbetade eller bearbetade (683.2.4) 

75.06 Andra varor av nickel (698.9.3): 
hushållsartiklar och sanitetsartiklar samt 
delar därtill: 

201 - förgyllda eller försilvrade 
209 - andra slag 
900 andra varor: 

1 - förgyllda eller försilvrade 
2 - andra slag 

76 KAP. ALUMINIUM 
76.01 Aluminium, obearbetat, samt avfall och 

skrot av aluminium: 
obearbetat (684.1.0): 

100 - olegerat: 

1 — framställt genom elektrolys 

2 — framställt genom omsmältning 
200 - legerat: 

1 — framställt genom elektrolys 
2 — framställd av olegerad vara: 

av egen eller inköpt råvara 
300 avfall och skrot (284.0.4) 

76.02 Stång och tråd av aluminium (684.2.1): 

100 s.k. valstråd 
annan stång och tråd: 

200 - tråd 
301 - annan stång än profilstång 
309 - profilstång 

76.03 Plåt och band av aluminiur. (684.2.2): 
släta, rätvinkliga, ej vidare bearbetade: 
tjocklek: 

001 - 4 mm eller däröver 
002 - mindre än 4 mm men icke mindre än 0,5 mm 
003 - mindre än 0,5 mm 
004 rondeller, ej vidare bearbetade 

korrugerad plåt: 
006 - lackerad eller kemiskt ytbehandlad 
008 - annan 

andra slag: 
011 - lackerade eller kemiskt ytbehandlade 
012 - andra 

76.04 Folier av aluminium, även mönsterpressade, 
tillskurna, perforerade, försedda med över
drag, tryckta eller fästade på papper, papp, 
plast eller dylikt förstärkningsmaterial, 
med en tjocklek av högst 0,20 mm (förstärk
ningsmaterial icke inräknat) (684.2.3): 

100 på underlag av papper eller annat material 
andra slag: 

800 - mönsterpressade, försedda med överdrag 
eller tryckta 

- andra: 
tjocklek: 

901 — o,05 mm e l l e r däröver 
909 — mindre än 0 ,05 mm 

Ingår i stat.nr 75.06.209. - 2Ingår i stat.nr 76.03.006. - 3Endast metallvikten. - ^Framställda av inköpt aluminium-
folie. 

9 — Industri 1969 Del 2 
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76.05 Pulver och fjäll av aluminium (684.2.4): 
001 avsedda att användas uteslutande vid till

verkning av gashetong 
andra slag: 

002 - användbara till bronsering 
009 - andra 

76.06 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång här
under inbegripna) av aluminium (684.2.5): 

001 av rund genomskärning, i raka längder 
009 andra slag 

76.07.000 Rördelar av aluminium, såsom skarvrör, knä
rör, muffar och flänsar (684.2.6) 

76.08 Aluminiumkonstruktioner, även i delar eller 
icke kompletta, samt delar därtill av alu
minium (såsom skjul, broar och brosektio
ner, torn, master, pelare, stolpar, fack
verk, tak, dörr- och fönsterramar samt 
räcken); plåt, stång, rör o.d. av alumini
um, bearbetade för användning i konstruk
tioner (691.2.0): 

200 fönsterbågar och fönsterkarmar, dörrar och 
dörrkarmar 

901 hus, monterade eller omonterade, samt delar 
därtill 

909 andra slag 
76.09.000 Cisterner, kar och liknande behållare av 

aluminium, för alla slags ämnen, med en 
rymd av mer än 300 liter, även med inre 
beklädnad eller med värmeisolerande bekläd
nad men utan maskinell utrustning och utan 
anordning för uppvärmning (692.1.3) 

76.10 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande 
behållare av aluminium, för transport eller 
förpackning av varor, förpackningsrör och 
förpackningstuber härunder inbegripna 
(692.2.2): 

100 förpackningstuber 
200 mjölktransportkärl 
900 andra slag 

76.11.000 Cylindrar för förtätade gaser samt liknande 
tryckbehållare av aluminium (692.3.2) 

76.12 Linor, kablar, flätade band och liknande 
varor av aluminiumtråd, utan elektrisk iso
lering (693.1.3): 

001 kablar med kärna av stål 
009 andra slag 

76.13.000 Duk, nät och galler av aluminiumtråd 

(693.3.3) 
76.14.000 Klippnät av aluminium (693.4.3) 
76.15 Hushålls- och sanitetsartiklar samt delar 

därtill, av aluminium (697.2.3): 
100 kok- och stekkärl 
900 andra 

76.16 Andra varor av aluminium (698.9.4): 

100 gjutna eller smidda ämnen, obearbetade 
200 spik, stift, märlor, bultar, muttrar, skru

var, nitar, underläggsbrickor o.d.: 
1 - spik och stift, märlor, krokar o.d. 
2 - bultar och muttrar, skruvar, skruvkrokar, 

underläggsbrickor o.d. 
900 andra varor: 

1 - persienner 
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9 - andra slag 

77 KAP. MAGNESIUM OCH BERYLLIUM 
77.01 Magnesium, obearbetat, samt avfall och 

skrot av magnesium, härunder inbegripet 
spån, icke sorterade efter storleken: 

100 obearbetat (689.3.1) 
200 avfall och skrot (284.0.5) 

77.02 Stång, tråd, plåt, band, folier, rör (håla
de rörämnen och ihålig stång härunder inbe
gripna), pulver och fjäll samt jämstora 
spån, av magnesium (689.3.2): 

001 stång, tråd, plåt, band, folier och rör 
002 pulver och fjäll samt jämstora spån 

77.03.000 Andra varor av magnesium (698.9.5): 

1 - gjutgods 
2 - annat 

77.04.000 Beryllium, obearbetat eller bearbetat, samt 
varor därav (689.3.3) 

78 KAP. BLY 
78.01 Bly, även silverhaltigt, obearbetat, samt 

avfall och skrot av bly: 
obearbetat (685.1.0): 

100 - olegerat: 

1 — raffinadbly 
2 — bly ur omsmält blyskrot 
- legerat: 

210 — lagermetaller 
220 — stilmetaller 
291 — lödmetaller 

299 — andra slag 
300 avfall och skrot (284.0.6) 

78.02.000 Stång och tråd av bly (685.2.1): 
1 - av egen eller inköpt råvara 
2 - av inlämnad råvara 

78.03.000 Plåt och band av bly (685.2.2): 
1 - av egen eller inköpt råvara 
2 - av inlämnad råvara 

78.04 Folier av bly, även mönsterpressade, till
skurna, perforerade, försedda med överdrag, 
tryckta eller fästade på papper, papp, 
plast eller dylikt förstärkningsmaterial, 
vägande per m2 högst 1 700 g (förstärk
ningsmaterial icke inräknat); pulver och 
fjäll av bly (685.2.3): 

100 folier 
200 pulver och fjäll 

78.05.000 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång här
under inbegripna) och rördelar, såsom 
skarvrör, knärör, muffar och flänsar samt 
rör i S-form för vattenlås, av bly 
(685.2.4) 

78.06 Andra varor av bly (698.9.6): 
001 förpackningstuber 
002 blyull samt linor av bly 
009 andra varor 

'ingår i stat.nr 75.01.602. 
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79 KAP. ZINK 
79.01 Zink, obearbetad, samt avfall och skrot av 

zink: 
obearbetad (686.1.0): 

100 - olegerad 
200 - legerad: 

1 — av egen eller inköpt råvara 
2 — av inlämnad råvara 

300 avfall och skrot (284.0.7) 
79.02.000 Stång och tråd av zink (686.2.1) 
79.03 Plåt, band och folier av zink; pulver och 

fjäll av zink: 
100 plåt, band och folier (686.2.2) 
300 zinkstoft (284.0.8) 
900 andra slag (686.2.2) 

79,04.000 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång här
under inbegripna) och rördelar, såsom 
skarvrör, knärör, muffar och flänsar av 
zink (686.2.3) 

79.05.000 Takrännor, nockplåtar, ramar till takföns
ter samt andra färdiga byggnadsartiklar av 
zink (691.3.0) 

79.06 Andra varor av zink (698.9.7): 
001 spik, stift, bultar och nitar 
009 andra varor: 

1 - gjutgods 
2 - annat 

80 KAP. TENN 
80.01 Tenn, obearbetat, samt avfall och skrot av 

tenn: 
obearbetat (687.1.0): 

100 - olegerat (omsmält) 
- legerat: 

210 — lagermetaller 
220 — lödmetaller 
290 — andra slag 
300 avfall och skrot (284.0.9) 

80.02.000 Stång och tråd av tenn (687.2.1) 
80.03.000 Plåt och band av tenn (687.2.2) 
80.04 Folier av tenn, även mönsterpressade, till

skurna, perforerade, försedda med överdrag, 
tryckta eller fästade på papper, papp, 
plast eller dylikt förstärkningsmaterial, 
vägande per m^ högst 1 000 g (förstärk-
ningsmaterial icke inräknat);- pulver och 
fjäll av tenn (687.2.3): 

100 folier 
200 pulver och fjäll 

80.05.000 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång här
under inbegripna) och rördelar, såsom 
skarvrör, knärör, muffar och flänsar, av 
tenn (687.2.4) 

80.06 Andra varor av tenn (698.9.8): 
001 förpackningstuber 
009 andra varor 

81 KAP. ANDRA OXDLA METALLER 
81.01 Volfram, obearbetat eller bearbetat, samt 

varor därav (689.4.1): 
100 obearbetat eller i form av pulver eller 

fjäll 
300 tråd, spiraler härunder inbegripna 

'ingår i stat.nr 75.01.602. 
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900 andra slag 
81.02 Molybden, obearbetat eller bearbetat, samt 

varor därav (689.4.2): 
100 obearbetat eller i form av pulver eller 

fjäll 
300 tråd, spiraler härunder inbegripna 
900 andra slag 

81.03.000 Tantal, obearbetat eller bearbetat, samt 
varor därav (689.4.3) 

81.04 Andra oädla metaller, obearbetade eller 
bearbetade, samt varor därav; kermeter, 
obearbetade eller bearbetade, samt varor 
därav: 

400 torium och uran, obearbetade eller bearbe
tade, samt varor därav (688.0.0) 

500 kermeter, obearbetade eller bearbetade, 
samt varor därav (689.5.0) 
andra slag (689.5.0): 
- obearbetade eller i form av pulver eller 

fjäll: 
610 — kadmium 
620 — kobolt 
630 — antimon 
691 — krom 
692 — mangan 
693 — titan 
694 — zirkonium 
699 — andra oädla metaller 
800 - andra 

82 KAP. VERKTYG OCH REDSKAP SAMT KNIVAR, GAFFLAR 
OCH SKEDAR AV OÄDEL METALL 

82.01 Spadar, skyfflar, hackor, korpar, högaff
lar, grepar, krattor, räfsor och rakor; 
yxor, röjknivar och liknande verktyg för 
huggning eller klyvning; liar och skäror, 
hö- och halmknivar, trädgårdssaxar för två 
händer, kilar samt andra handverktyg och 
handredskap för lantbruk, trädgårdsskötsel 
eller skogsbruk (695.1.0): 

100 spadar och skyfflar 
500 yxor 
901 hackor och korpar 
902 högafflar och grepar 
903 krattor, räfsor och rakor 
904 liar 
909 andra verktyg och redskap 

82.02 Monterade handsågar samt sågblad, alla 
slag, icke tandade sågblad härunder inbe
gripna (695.2.1): 
monterade handsågar: 

110 - för bearbetning av trä 
190 - andra 

bandsågblad: 
210 - för bearbetning av trä 
290 - andra 

cirkelsågklingor: 
310 - för bearbetning av trä 
390 - andra 
400 rälsågblad och bågfilsblad 
500 ram- och blocksågblad 
600 andra sågblad 
800 delar till handsågar och sågblad 

Häri ingår även delar till varor hänförliga till 82.01 till ett värde av år 1968 131 tkr och år 1969 11 tkr. 
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900 verktyg i satser, förpackade i etuier, 
askar, fodral e.d. 

82.03 Tänger, pincetter och dylika handverktyg, 
även klippande; skruvnycklar, huggpipor, 
roravskärare, plåt- och bultsaxar, metall-
trådsaxar, filar, raspar och dylika hand
verktyg (695.2.2): 
tänger: 

120 - rörtänger 
191 - klippande tänger 
199 - andra 
251 roravskärare 
252 plåt-, bult-och metalltrådssaxar 

skruvnycKlar: 
410 - skiftnycklar 
491 - hylsnycklar 
499 - andra 
500 filar och raspar 
800 andra verktyg 
900 verktyg i satser, förpackade i etuier, 

askar, fodral e.d, 
82.04 Handverktyg och handredskap, ej hänförliga 

till annat nummer i detta kapitel; smides-
städ, skruvstycken, andra än maskinskruv-
stycken; skruvtvingar o.d., blåslampor, 
transportabla smidesässjor, hand- eller 
fotdrivna slipstenar och slipskivor på 
ställning e.d. samt monterade glasmästar-
diamanter (695.2.3): 

100 hammare och släggor 
200 hyvlar 
310 borrsvängar och borrskaft 

handborrar: 
321 - spiralborrar 
329 - andra 
330 gängkloppor och andra gängverktyg 
340 skruvmejslar 
350 stämjärn 
360 hushållsredskap (osthyvlar, nötknäppare, 

vispar, korkskruvar o.d.) 
391 borr- och sparrsockar, tubpressar och skär

cirklar 
399 andra handverktyg och handredskap; montera

de glasmästardiamanter 
501 skruvstycken 
505 skruvtvingar o.d, 
600 blåslampor 
800 smidesstäd, transportabla smidesäss-jor, 

hand- eller fotdrivna slipstenar och slip
skivor på ställning e.d. 

900 verktyg i satser, förpackade i etuier, 
askar, fodral e.d. 

82.05 Verktyg (utbytbara) för verktygsmaskiner 
eller för mekaniska eller icke mekaniska 
handverktyg (för pressning, stansning, 
gängning, fräsning, brotschning, borrning, 
svarvning, skruvidragning o.d.), dragskivor 
och bergborrar härunder inbegripna 
(695.2.4): 
spiralborrar: 

101 - för bearbetning av metall: 
1 — avsedda för handverktyg 
2 — avsedda för maskiner 

1 Ingår i stat.nr 82.04.399. - ^Omfattar även stat.nr 82.03.500. 
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103 - andra: 
1 — avsedda för handverktyg 
2 — avsedda för maskiner 
andra borrar: 
- bergborrar: 

104 — helstångsborrar med skär av hårdmetall 
106 — borrkronor med skär av hårdmetall 
107 — andra 
109 - andra slag: 

1 — avsedda för handverktyg 
2 — avsedda för maskiner 

200 gängbackar, gängtappar, gängsnitt och andra 
gängverktyg: 

1 — avsedda för handverktyg 
2 — avsedda för maskiner 

300 fräsar och brotschar 
filar och raspar: 
- roterande: 

401 — med den verksamma delen av hårdmetall 
405 — andra 
409 - andra slag 

svarvverktyg (svarvstål): 
501 - med skär av hårdmetall 
505 - sparskär av snabbstål (tool-bits) 
509 - andra 

dragskivor: 
801 - med den verksamma delen av hårdmetall 
803 - andra 
805 skruvmejslar 
809 andra utbytbara verktyg: 

- press- och stansverktyg: 1 

1 — för plastindustrin 
3 — andra 
- andra slag: 

5 — avsedda för handverktyg 
6 — avsedda för maskiner 

av inlämnad råvara (lön) 
900 verktyg i satser, förpackade i etuier, 

askar, fodral e.d. 
82.06.000 Knivar och skärstål för maskiner eller 

mekaniska apparater (695.2.5) 
82.07.000 Plattor, stavar, spetsar och liknande omon

terade delar till verktyg, av hårdmetall 
(sintrad karbid av volfram, molybden, vana
din e.d.) (695.2.6) 

82.08 Kaffekvarnar, köttkvarnar, saftpressar och 
andra mekaniska apparater och redskap med 
huvudsaklig användning i hushåll för bered
ning, servering o.d. av matvaror eller 
drycker och vägande per styck högst 10 kg 
(719.4.1): 

001 köttkvarnar 
009 andra 

82.09 Knivar, ej hänförliga till annat nummer 
(även tandade)(696.0.1): 
bordknivar: 

101 - försilvrade 
109 - andra: 

1 — rostfria 
5 — andra slag 

200 köksknivar 
300 fickknivar 
901 slakt- och charkuteriknivar 
903 andra yrkesknivar 

Häri ingår även vissa varor hänförliga till 84.60. 
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909 andra knivar 
82.10.000 Blad till knivar, hänförliga till nr 82.09 

(696.0.2) 
82.11 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke 

elektriska) samt blad därtill, bladämnen i 
bandform härunder inbegripna (696.0.3): 

100 rakknivar samt blad och andra delar därtill 
200 rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) 

samt delar därtill, andra än rakblad; saxar 
och skärhuvuden till elektriska apparater 

300 rakblad, slipade 
400 rakbladsämnen, även i bandform 

82.12.000 Saxar och skär därtill, ej hänförliga till 
annat nummer (696.0.4) 

82.13 Andra skär- och klippverktyg, såsom seka-
törer, hårklippningsmaskiner (icke elekt
riska), huggknivar for slakterier och char
kuterier samt pappersknivar; verktyg och 
satser av verktyg för manikyr, pedikyr o.d., 
nagelfilar härunder inbegripna (696.0.5): 

100 hårklippningsmaskiner (icke elektriska) 
500 andra skär- och klippverktyg 
700 verktyg och satser av verktyg för manikyr, 

pedikyr o.d.; nagelfilar 
82.14 Skedar, soppslevar, gafflar, tårtspadar, 

fisk- och smörknivar samt sockertänger och 
liknande artiklar (696.0.6): 

001 försilvrade: 
1 - skedar och gafflar 
9 - andra slag 

009 andra: 
- av rostfritt stål: 

1 — skedar och gafflar 
2 — andra slag 
- andra: 

3 — skedar och gafflar 
9 — andra slag 

82.15.000 Handtag och skaft av oädel metall till ar
tiklar, hänförliga till nr 82.09, 82.13 
eller 82.14 (696.0.7) 

83 KAP. DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL 
83.01 Lås (nyckellås, kombinationslås och elekt

riska lås) och väskbyglar med lås samt de
lar därtill, av oädel metall; nycklar och 
nyckelämnen av oädel metall till artiklar, 
hänförliga till detta nummer (698.1.1): 

100 cylinderlås, andra än hänglås 
200 hänglås 
802 kappsäcks-, koffert- och portfölilås samt 

delar därtill 
809 andra lås 
850 delar till lås ej hänförliga till nr 

83.01.802 
900 nycklar och nyckelämnen 

83.02 Beslag och liknande tillbehör av oädel me
tall till möbler, dörrar, trappor, fönster, 
rullgardiner, persienner, karosserier, 
sadelmakeriarbeten, koffertar, skrin o.d., 
automatiska dörrstangare härunder inbegrip
na; hatthyllor, hatthängare, konsoler o.d. 
av oädel metall (698.1.2): 

100 automatiska dörrstangare 
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gångjärn: 
201 - av järn eller stål 
209 - av annat material 

byggnadsbeslag: 
901 - dörrtrycken 
902 - spanjoletter 
905 - andra 
906 karosseribeslag (dörrhandtag, fönsterhis

sar, prydnadslister o.d.) 
909 andra slag: 

1 - beslag till möbler 
2 - andra beslag 
3 - hatthyllor, konsoler o.d. 

83.03.000 Kassaskåp, kassakistor, armerade eller på 
annat sätt förstärkta fack och dörrar till 
kassavalv samt dokumentskrin o.d., av oädel 
metall (698.2.0) 

83.04.000 Kortregisterlådor, förvaringsfack, sorte
rings lådor , brevkorgar, manuskripthållare 
och liknande kontorsartiklar av oädel me
tall, andra än kontorsmöbler, hänförliga 
till nr 94.03 (895.1.1) 

83.05.000 Mekanismer och beslag till samlingspärmar, 
brevordnare, kontorsböcker o.d., pappers-
klämmor, gem, klämmer till häftapparater, 
s.k. ryttare till kortregister samt liknan
de kontorsartiklar, av oädel metall 
(895.1.2) 

83.06.000 Statyetter och andra prydnadsföremål av 
oädel metall, för användning inomhus 
(697.9.2) 

83.07 Belysningsarmatur och andra belysningsartik
lar samt icke elektriska delar därtill, av 
oädel metall (812.4.2): 
elektrisk belysningsarmatur samt delar där
till: 

110 - ljuskronor, lampetter, bordlampor, golv
lampor o.d. samt delar därtill: 

1 — ljuskronor, lampetter, bordlampor, golv
lampor o.d. 

2 — delar till ovannämnd armatur 
190 - andra 
901 glödljusapparater samt delar därtill 
909 andra slag 

83.08 Slangar och rör, böjliga, av oädel metall 
(698.8.2): 

001 tillverkade av en profilerad, i spiral lin
dad remsa 

002 korrugerade genom pressning, valsning e.d. 
av släta rör 

009 andra slag 
83.09 Spännen, med eller utan knäppe, väskbyglar 

med knäppe, hyskor, hakar, snörhålsringar 
och liknande artiklar av oädel metall, för 
kläder, skodon, presenningar, reseffekter, 
handväxkor eller andra varor; ror- och två-
spetsnitar av oädel metall (698.5.3): 

100 rör- och tvåspetsnitar 
900 andra slag 

83.10.000 Pärlor och paljetter av oädel metall 
(698.8.3) 

83.11 Ringklockor, icke elektriska, bjällror och 
gonggonger samt delar därtill, av oädel 
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metall (698.8.4): 
001 cykelringklockor samt delar därtill 
009 andra slag 

83.12.000 Ramar av oädel metall för fotografier, 
tavlor o.d.; speglar av oädel metall 
(697.9.3) 

83.13 Proppar, sprundtappar med gängning, sprund-
plåtar, kapsyler, plomber och andra tillbe
hör av oädel metall till förpackningar 
(698.8.5): 
kapsyler: 

110 - kronkorkar 
190 - andra 
900 andra slag 

83.14.000 Reklamskyltar, namnplåtar, vägmärken, num
merbrickor och liknande artiklar samt siff
ror, bokstäver o.d., av oädel metall 
(698.8.6) 

83.15 Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och 
liknande varor av oädel metall eller hård
metall, belagda med eller innehållande 
flussmedel, för svetsning eller lödning 
eller för påsvetsning eller pålödning av 
metall eller hårdmetall; tråd och stavar av 
metallpulver, för metallsprutning (698.8.7): 

100 för svetsning 
200 för lödning 
300 för metallsprutning 
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SEXTONDE AVDELNINGEN 

MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA 
REDSKAP; ELEKTRISKT MATERIEL 

84 KAP. ÅNGPANNOR, MASKINER OCH APPARATER SAMT 
MEKANISKA REDSKAP 

84.01 Ångpannor och andra ånggeneratorer, andra 
än värmeledningspannor (711.1.0): 

100 ångpannor och andra ånggeneratorer 
900 delar 

84.02 Hjälpapparater för ånggeneratorer, såsom 
förvärmare, Sverhettare, ångackumulatorer 
och sotningsapparater samt anordningar för 
stoftåterföring; kondensorer för ångmaski
ner (711.2.0): 

301 economisers (matarvattenförvärmare) 
302 andra förvärmare 
303 andra hjälpapparater för ånggeneratorer 

samt anordningar för stoftåterföring; kon
densorer för ångmaskiner 

900 delar 
84.03 Generatorer för gengas eller vattengas, 

även med gasrenare; generatorer för fram
ställning av acetylengas (enligt vatten
metoden) och liknande gasgeneratorer, med 
eller utan gasrenare (719.1.1): 

102 acetylengasgeneratorer 
109 andra gasgeneratorer 
900 delar 

84.04.000 Lokomobiler och andra ångmaskiner med ång
panna (711.3.1) 

84.05 Ångmaskiner utan ångpanna (711.3.2): 
100 kolvångmaskiner 
200 ångturbiner 

delar: 
901 - till kolvångmaskiner 
909 - till ångturbiner 

84.06 Förbränningskolvmotorer: 
motorer med gnisttändning: 

150 - flygmaskinsmotorer (711.4.1) 
- motorer för fartygsdrift (711.5.0): 
— utombordsmotorer: 

cylindervolym: 
211 mer än 250 cm 
215 250 cm eller därunder 

— andra: 
cylindervolym: 

291 mer än 1,5 liter 
295 1,5 liter eller därunder 
301 - mopedmotorer (711.5.0) 

305 - motorcyckelmotorer (711.5.0) 
400 - bilmotorer (711.5.0) 
500 - andra (711.5.0) 

motorer med kompressionständning: 

600 - bil- och traktormotorer 
- motorer för fartygsdrift: 

vikt per st: 
701 — högst 500 kg 
702 — mer än 500 kg men icke mer än 1 500 kg 
703 — mer än 1 500 kg men icke mer än 5 000 kg 

1 Ingår i stat.nr 84.06.295. - 2Inkluderar motorer som senare ändrats till fartygsmotorer redovisade under stat.nr 
84.06.211-295. - 'siffrorna ej jämförbara med föregående år. 
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704 — mer än 5 000 kg men icke mer än 
25 000 kg 

705 — mer än 25 000 kg men icke mer än 
150 000 kg 

709 ~ mer än 150 000 kg 
- andra: 

vikt per st: 
801 — högst 500 kg 
809 — mer än 500 kg 

delar: 
910 - till flygmaskinsmotorer (711.4.1) 

- till andra motorer (711.5.0): 
950 — kolvar och kolvringar 
990 ~ andra 

84.07 Vattenhjul, Vattenturbiner och andra 
hydrauliska motorer (711.8.1): 
Vattenturbiner: 

501 - av francis-typ 
502 - andra slag 
509 vattenhjul och andra hydrauliska motorer 

delar: 
901 - regulatorer 
909 - andra 

84.08 Andra motorer: 
flygmaskinsmotorer (711.4.2): 

110 - gasturbiner 
190 - andra (t.ex. jet-motorer) 

andra motorer: 
810 - gasturbiner (711.6.0) 
890 - andra (711.8.9) 

delar: 
910 - till flygmaskinsmotorer (711.4.2) 

- andra slag: 
930 — till gasturbiner (711.6.0) 
990 — andra (711.8.9) 

84.09 Vägvältar, maskindrivna (718.4.1): 
100 vägvältar 
900 delar 

84.10 Vätskepumpar, även med motor eller turbin, 
härunder inbegripet icke mekaniska pumpar 
samt pumpar med mätanordningar; vätske-
elevatorer (med skopor, band e.d.) 
(719.2.1): 

100 periodiskt arbetande pumpar (t.ex. kolv-
och diafragmapumpar) 

300 rotationspumpar 
400 centrifugalpumpar 
700 andra pumpar samt vätskeelevatorer 
900 delar 

84.11 Luftpumpar och vakuumpumpar, även med motor 
eller turbin; kompressorer (även med motor 
eller turbin) för luft eller andra gaser; 
frikolvskompressorer för gasturbiner; fläk
tar och liknande maskiner (719.2.2): 
pumpar och kompressorer, frikolvskompres
sorer för gasturbiner härunder inbegripna: 

200 - för pneumatiska maskiner eller verktyg 
300 - för kylskåp eller kylmaskiner 
400 - andra slag 
501 propellerfläktar 
509 andra maskiner 
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delar: 
910 - till pumpar och kompressorer 
950 - till fläktar och liknande tnaskiner 

84.12.000 Luftkonditioneringsapparater, bestående av 
motordriven fläkt och anordningar för regle
ring av luftens temperatur och fuktighet» 
allt sammanbyggt till en enhet (719.1.2) 

84.13 Brännare för flytande bränsle, pulveriserat 
fast bränsle eller gas, till eldstäder; 
mekaniska eldningsapparater, mekaniska eld
stadsrostar, mekaniska anordningar för av
lägsnande av aska samt liknande anordningar 
(719.1.3): 
brännare till eldstäder: 

110 - för flytande bränsle (t.ex. oljeeldnings
aggregat) 

190 190 - andra slag 
200 mekaniska eldningsapparater, mekaniska 

eldstadsrostar, mekaniska anordningar för 
avlägsnande av aska samt liknande anord
ningar 
delar: 

901 - till brännare 
902 - rostar till mekaniska eldstadsrostar 
909 - andra 

84.14 Industri- och laboratorieugnar, andra än 
elektriska ugnar, hänförliga till nr 85.11 
(719.1.4): 
ugnar for metallurgisk industri, keramisk 
industri och glasindustri: 

201 - kupolugnar 
- andra slag: 

202 — smältugnar 
209 — andra 
300 bageriugnar 
800 andra ugnar 

delar: 
901 - till kupolugnar 
909 - till andra ugnar 

84.15 Kylskåp, kylapparater, kylmaskiner och kyl
anläggningar, även elektriska: 
kylskåp och andra kylmöbler med inbyggt 
kylaggregat, kombinerade kyl- och frysmöb-
ler härunder inbegripna: 
- för hushållsbruk: 
- elektriska (725.0.1): 

120 med kompressoraggregat 
140 andra 
180 — icke elektriska (719.4.2) 

- andra, kyldiskar härunder inbegripna 
(719.1.5): 

201 — med kompressoraggregat 
209 — andra slag 

frysskåp, frysboxar och andra frysmöbler 
med inbyggt kylaggregat: 

300 - för hushållsbruk (725.0.1) 
400 - andra, frysdiskar härunder inbegripna (719.1.5) 
800 andra kylapparater, kylmaskiner och kylan

läggningar (719.1.5) 
delar (719.1.5): 

910 - kompressoraggregat, bestående av kom
pressor och kondensor med eller utan 
evaporator 
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991 - absorptionsaggregat 
992 - evaporatorer och kondensorer 
999 - andra 

84.16 Kalandrar och liknande maskiner samt vals
verk (andra än metallvalsverk och maskiner 
för valsning av glas) ävensom valsar därtill 
(719.6.1): 
maskiner: 

100 - avsedda för papp- och pappersindustrin 
801 - avsedda för textilindustrin 
809 - andra 

delar: 
901 - valsar 
909 - andra 

84.17 Maskiner och apparater (även med elektrisk 
uppvärmning) för uppvärmning, kokning, 
rostning, destillering, rektifiering, ste
rilisering, pastörisering, ångbehandling, 
torkning, indunstning, kondensering, avkyl
ning eller annan behandling, som erfordrar 
temperaturändring, dock ej apparater av så
dana slag, som huvudsakligen används i hus
håll; varmvattenberedare, icke elektriska: 
maskiner och apparater för uppvärmning el
ler avkylning: 

100 - evaporatorer och kondensorer för kylskåp, 
kylmaskiner och kylapparater (andra än 
för kylskåp för hushållsbruk) (719.1.9) 

200 - mejerimaskiner (719.1.9) 
310 - varmvattenberedare för hushållsbruk, icke 

elektriska (719.4.3) 
350 - icke industriella apparater för beredning 

av mat eller drycker, såsom kaffebryggare, 
tekök eller värmeskåp för restauranger 

- maskiner och apparater för framställning 
av kemisk pappersmassa (719.1.9): 

401 — sulfat- och sulfitkokare 
405 — andra 
409 - andra slag 
500 maskiner och apparater för destillering, 

rektifiering eller fraktionering (719.1.9) 
maskiner och apparater för torkning eller 
indunstning: 

601 - för framställning av kemisk pappersmassa 
(lufttorkar, cylindertorkar, vakuumtorkar 
o.d.) 

609 - andra slag 
800 andra maskiner och apparater (719.1.9) 

delar (719.1.9): 
901 - till evaporatorer och kondensorer till 

kylskåp, kylmaskiner och kylapparater 
(andra än till kylskåp för hushållsbruk) 
(nr 84.17.100) 

902 - till mejerimaskiner (nr 84.17.200) 
903 - till maskiner och apparater för fram

ställning av kemisk pappersmassa (nr 
84.17.401-405 och 84.17.601) 

909 - till andra maskiner och apparater (nr 
84.17.310-350, 84.17.409-500 och 84.17. 
609-800) 

84.18 Centrifuger; apparater för filtrering eller 
rening av vätskor eller gaser: 
torkcentrifuger för tvätt (719.2.3): 

110 - för hushållsbruk 
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190 - andra 
mjölkseparatorer (712.3.1): 
kapacitet: 

201 - över 900 liter per timme 
205 - 900 liter per timme eller därunder 
300 centrifuger för rening av vätskor (719.2.3) 

andra centrifuger (719.2.3): 
401 - för sockerindustrin 
409 - andra slag 
500 apparater för filtrering eller rening av 

vätskor (719.2.3) 
apparater för filtrering eller rening av 
luft eller andra gaser (719.2.3): 

601 - med filtermaterial av stampad filt, vadd, 
glasull e.d. (t.ex. filter för förbrän
ningsmotorer) 

603 - med flytande filtermaterial 
605 - dynamiska avskiljare (t.ex. cykloner) 
607 - elektrostatiska filter 
609 - andra 

delar: 
930 - till mjölkseparatorer (712.3.1) 
941 - till torkcentrifuger för tvätt (719.2.3) 
949 - till andra centrifuger (84.18.300-409) 

(719.2.3) 
990 - till andra apparater (84.18.500-609) 

(719.2.3) 
84.19 Maskiner och apparater för rengöring eller 

torkning av flaskor eller andra kärl; maski
ner och apparater för påfyllning, tillslut
ning, kapsylering eller etikettering av 
flaskor, burkar, säckar eller andra för
packningar; andra maskiner och apparater 
för förpackning av varor; apparater för in-
pressning av kolsyra i drycker; diskmaski
ner (719.6.2): 
elektriska diskmaskiner för hushållsbruk: 

101 - bänkdiskmaskiner 
109 - andra 
200 andra diskmaskiner 
300 maskiner och apparater för rengöring, tork

ning, påfyllning, tillslutning, kapsylering 
eller etikettering av flaskor, burkar och 
liknande kärl 
andra emballeringsmaskiner: 

401 - paketeringsmaskiner 
409 - andra 
800 andra maskiner och apparater 

delar: 
901 - till diskmaskiner 
909 - till andra maskiner och apparater 

84.20 Vågar, räkne- och kontrollvågar härunder 
inbegripna, andra än vågar, känsliga för 
0,05 g eller mindre; vikter, alla slag, 
för vågar (719.6.3): 

100 hushållsvågar 
200 butiksvågar 
400 personvågar 
802 kran- och hängbanvågar, transportbandvågar, 

behållarevågar och mejerivågar 
803 brewågar 
809 andra vågar 
900 delar; vikter alla slag 
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84.21 Apparater, mekaniska (även för handkraft), 
för utsprutning, spridning eller finfördel
ning av flytande eller pulverformiga ämnen; 
brandsläckningsapparater, laddade eller o-
laddade; sprutpistoler och liknande appara
ter; sandbläster- och ångblästerapparater 
samt liknande apparater (719.6.4): 

100 brandsläckningsapparater, laddade eller o-
laddade 

801 pneumatiska färg- och metallsprutor 
809 andra apparater 
900 delar 

84.22 Maskiner och apparater for lyftning, last
ning, lossning eller transport (hissar, 
spel, lyftblock, domkrafter, lyftkranar, 
telfrar, transportörer, linbanor o.d.), ej 
hänförliga till nr 84.23 (719.3.1): 

100 lyftblock, dävertar härunder inbegripna 
200 domkrafter 
300 vinschar och spel 
400 telfrar och blockvagnar 
501 traverskranar 
502 kranar för montering på lastbilar 
509 andra lyftkranar 
600 person- och varuhissar 
801 pneumatiska elevatorer och pneumatiska 

transportörer: 
egen tillverkning 
löntillverkning 
skoplastare: 

803 - med krypkedjeband 
804 - andra 
809 andra maskiner och apparater 
900 delar 

84.23 Maskiner och apparater, även transportabla, 
för grävning, schaktning, borrning och an
nat jord- eller bergarbete (grävmaskiner, 
s.k.bull-dozers, skrapor o.d.); pålkranar; 
snöplogar, ej hänförliga till nr 87.03 
(718.4.2): 
grävmaskiner: 

101 - med krypkedjeband och svängbar överdel 
109 - andra 
801 djupborrningsmaskiner 
802 motorväghyvlar 
803 s.k. bull-dozers 
809 andra maskiner och apparater 

delar: 
901 - skarvborrelement för bergborrning 
909 - andra 

84.24 Maskiner och redskap för jordens beredning 
eller odling, säsom plogar, harvar, kulti-
vatorer, såmaskiner och gödselspridare; 
vältar for gräsmattor och idrottsplatser 
(712.1.0): 
maskiner och redskap för bearbetning av 
jorden: 

100 - plogar 
201 - kultivatorer 
202 - ogräsrensare och hackor 
203 - harvar 
400 - andra 

andra maskiner och redskap: 
500 - gödselspridare 
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550 - såmaskiner 
800 - andra 

delar: 
910 - till plogar 
990 - till andra maskiner och redskap 

84.25 Maskiner och redskap för skörd eller slät
ter, tröskverk, halm- och foderpressar samt 
gräsklippningsmaskiner; rensnings- och sor
teringsmaskiner för spannmål eller frön 
samt sorteringsmaskiner för ägg, frukt 
eller andra lantbruksprodukter, med undan
tag av till 84.29 hänförliga för kvarn
industri avsedda maskiner och apparater 
(712.2.0): 

100 slåttermaskiner 
150 skördemaskiner för säd 
200 skÖrdetröskor 
250 potatisupptagare och maskiner för skörd av 

rotfrukter 
301 hövändare 
302 räfsor 
450 halm-, hö- och foderpressar 

gräsklippningsmaskiner: 
500 - motordrivna 
550 - andra 
801 rensnings- och sorteringsmaskiner för 

spannmål eller frön 
809 andra maskiner och redskap 

delar: 
901 - till slåttermaskiner, skördemaskiner för 

säd och skÖrdetröskor 
902 - till gräsklippningsmaskiner 
909 - till andra maskiner och redskap 

84.26 Mjölkningsmaskiner samt maskiner och appa
rater för mejerihanteringen (712.3.9): 

100 mjölkningsmaskiner 
200 maskiner och apparater för mejerihantering

en 
delar: 

910 - till mjölkningsmaskiner 
950 - till maskiner och apparater för mejeri

hanteringen 
84.27 Pressar, krossar och andra apparater för 

framställning av vin, cider, fruktsaft e.d. 
(712.9.1): 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

84.28 Andra maskiner och apparater för lantbruk, 
trädgårdsskötsel, fjäderfaavel eller bi
skötsel; groningsapparater med uppvärmnings
anordning eller maskinell utrustning; ägg-
kläckningsanparater samt värmekammare för 
nykläckta kycklingar (s.k. kycklingmödrar) 
(712.9.9): 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

84.29 Maskiner och apparater för kvarnindustrin 
samt andra maskiner och apparater för be" 
arbetning av spannmål eller baljväxtfrön, 
med undantag av maskiner och apparater för 
lantbruk (718.3.1): 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

10 — Industri 1909 Del 2 
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84.30 Maskiner och apparater, ej hänförliga till 
annat nummer i detta kapitel, för följande 
livsmedelsindustrier, nämligen bageri-, 
makaroni-, konfektyr-, choklad-, socker-
och bryggeriindustrierna samt industrier 
för beredning av kött, fläsk, fisk, frukt 
eller grönsaker (718.3.9): 
maskiner och apparater: 

100 - för bageri- och makaroniindustrierna 
301 - för konfektyr- och chokladindustrierna 
303 - för sockerindustrin 

- för industrier för beredning av kött, 
fläsk, fisk, frukt eller grönsaker: 

501 — slakteri- och charkuterimaskiner 
509 — andra 
800 - för bryggeriindustrin 
900 delar 

84.31 Maskiner och apparater för tillverkning 
eller efterbehandling av pappersmassa, 
papper eller papp (718.1.1): 

101 slipverk, huggmaskiner för flisframställ-
ning, desintegratorer, raffinörer, kvarnar, 
holländare, kollergångar och andra för me
kanisk sönderdelning av pappersved, pappers
massa e.d. avsedda maskiner och apparater 

102 sorterverk, flisfångare, fiberfångare, 
knutsilar, sandfällor och andra för rening 
av pappersmassa avsedda maskiner och appara
ter 

103 papp- och pappersmaskiner samt awattnare, 
upptagningsmaskiner, vätpressar och andra 
för framställning av transportfärdig pap
persmassa avsedda maskiner och apparater 

105 andra maskiner och apparater, t.ex. omrull-
ningsmaskiner, ytlimningsmaskiner, impreg-
neringsmaskiner, vågpappmaskiner och andra 
för efterbehandling av papp och papper av
sedda maskiner och apparater 

901-905 delar 
84.32 Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, 

trådhäftmaskiner härunder inbegripna 
(718.2.1): 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

84.33 Andra maskiner och apparater för bearbet
ning av pappersmassa, papper eller papp, 
härunder inbegripet skärmaskiner, alla slag, 
för papper och papp (718.1.2): 

101 pås- och kuvertmaskiner samt andra maskiner 
och apparater för tillverkning av säckar, 
kartonger eller andra förpackningar av papp 
eller papper 

109 andra maskiner och apparater 
900 delar 

84.34 Maskiner, apparater och redskap för typgjut-
ning och sättning; maskiner och apparater 
för tillverkning av klichéer eller andra 
tryckformar (andra än maskiner, hänförliga 
till nr 84.45-84.47); matriser; trycktyper 
och utfyllnadsmateriel; klichéer och andra 
tryckformar (även i cylinderform); plåtar, 
cylindrar och litografiska stenar, prepare
rade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, 



B 147 

Stat nr Avdelningar» kapitel och varuposter Kvan
titets
grund^ 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

kornade eller polerade) (718.2.2) 
100 maskiner, apparater och redskap för typgjut-

ning eller sättning 
200 maskiner och apparater för tillverkning av 

klichéer eller andra tryckforraar 
300 trycktyper och utfyllnadsraateriel 

t 
400 klichéer och andra tryckformar a 
500 matriser 
700 plåtar, cylindrar och litografiska stenar, 

preparerade för grafiskt ändamål 
delar: 

901 - till maskiner, apparater och redskap for 
typgjutning eller sättning 

909 - till maskiner och apparater för tillverk
ning av klichéer eller andra tryckformar 

84.35 Tryckmaskiner (tryckpressar), ej hänförliga 
till nr 84.40; iläggningsapparater, fals
apparater och andra hjälpapparater till 
dylika maskiner (718.2.9): 
rotationspressar: 

101 - för kontorsbruk 
109 - andra 
501 cylinderpressar 
502 digelpressar 
509 andra tryckmaskiner 
601 särskilt inkommande iläggningsapparater 

andra hjälpapparater: 
602 - till rotationspressar 
603 - till cylinderpressar 
609 - till andra tryckmaskiner 

delar: 
901 - till rotationspressar 
902 - till cylinderpressar 
903 - till andra tryckmaskiner 
904 - till iläggningsapparater 

- till andra hjälpapparater: 
905 — till rotations- eller cylinderpressar 
909 — till andra tryckmaskiner 

84.36 Maskiner och apparater för framställning av 
syntetiska eller konstgjorda textilfibrer; 
maskiner och apparater för förarbetning av 
textilfibrer; maskiner och apparater för 
spinning, tvinning, dubblering, spolning, 
rullning eller haspling av garn e.d. 
(717.1.1): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.38 

100 maskiner och apparater för framställning av 
syntetiska eller konstgjorda textilfibrer 

200 maskiner och apparater för förarbetning av 
textilfibrer 

300 maskiner och apparater för spinning, tvin-
ning, dubblering, spolning, rullning eller 
haspling av garn e.d. 

84.37 Vävstolar, trikåmaskiner, maskiner för 
tillverkning av tyll, spetsar, broderier, 
snörmakeriarbeten eller nätknytningar; 
varpmaskiner och varpklistringsmaskiner 
samt andra maskiner och apparater för för
beredning av garn till vävning e.d. 
(717.1.2): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.38 

100 vävstolar 
200 trikåmaskiner 
800 andra maskiner och apparater 
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84.38 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maski
ner, hänförliga till nr 84.37, såsom skaft-
och jacquardmaskiner, varp- och skottväkta-
re samt anordningar för skyttelväxling; de
lar och tillbehör, igenkännliga såsom ute
slutande eller huvudsakligen avsedda för 
maskiner eller apparater, hänförliga till 
detta nummer eller till nr 84.36 eller 
84.37, såsom spindlar, spinnvingar, kard-
beslag, nålkammar, spinnmunstycken, skytt-
lar, skaftramar och solv samt nålar för 
trikåmaskiner (717.1.3): 

100 hjälpmaskiner och hjälpapparater för maski
ner, hänförliga till nr 84.37 
delar och tillbehör till maskiner och appa
rater, hinförliga till nr 84.36, 84.37 
eller 84.38: 

902 - kardbeslag 
903 - solv 
904 - trikåmaskinsnålar 

- skyttlar och andra delar och tillbehör: 
907 — av trä 
909 — av annat material 

84.39 Maskiner och apparater för tillverkning el
ler efterbehandling av stampad filt (som 
längdvara eller i avpassade stycken), här
under inbegripet maskiner för tillverkning 
av filthattar samt hattformar (717.1.4): 

100 maskiner och apparater 
900 delar samt hattformar 

84.40 Maskiner och apparater för tvättning eller 
annan rengöring, torkning, blekning, färg-
ning, appretering eller annan efterbehand
ling av garn, vävnader eller andra textil
varor; tvätt-, stryk- och pressmaskiner; 
rull-, lägg- och skärmaskiner för vävnader 
eller andra textilvaror; maskiner för till
verkning av linoleum och liknande golvbe
läggningsmaterial genom beläggning av väv
nad eller annat underlag med massa; maski
ner för tryckning av garn, vävnader, stam
pad filt, läder, tapeter, omslagspapper, 
linoleum e.d. samt graverade tryckplåtar 
och tryckvalsar till sådana maskiner: 
tvättmaskiner: 

100 - för hushållsbruk (725.0.2) 
- andra (717.1.5): 

201 — för kemisk tvätt 
209 — andra 

stryk- och pressmaskiner, härunder inbegri
pet manglar, ej hänförliga till nr 84.16: 

310 - elektriska hushållsmaskiner (725.0.2) 
390 - andra (717.1.5) 
400 torkmaskiner för textilindustrin (717.1.5) 
500 färgerimaskiner (717.1.5) 
600 maskiner och apparater för tryckning av 

garn, vävnader, stampad filt, läder, tape
ter, omslagspapper, linoleum e.d. (717.1.5) 

800 andra maskiner och apparater (717.1.5) 
delar: 

901 - till hushållsmaskiner, hänförliga till nr 
84.40.100 eller 84.40.310 (725.0.2) 

1Ingår i stat.nr 84.38.903. 
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902 - till maskiner och apparater för tryckning 
av garn, vävnader, stampad filt, läder, 
tapeter, omslagspapper, linoleum e.d. 
(717.1.5) 

909 - till andra maskiner och apparater 
(717.1.5) 

84.41 Symaskiner, möbler, speciellt konstruerade 
för symaskiner härunder inbegripna; syma
skinsnålar (717.3.0): 
symaskiner: 

100 - for sömnad av lädervaror eller skor 
- andra slag: 

801 — huvudsakligen avsedda för hemsömnad 
809 — andra 

delar, möbler härunder inbegripna: 
901 - symaskinsnålar 
909 - andra 

84.42 Maskiner och apparater for beredning eller 
bearbetning av hudar, läder eller skinn 
(även pälsskinn) eller för tillverkning av 
skodon eller andra varor av läder eller 
skinn (även pälsskinn), dock ej symaskiner, 
hänförliga till nr 84.41 (717.2.0): 

100 maskiner och apparater för beredning eller 
bearbetning av hudar, läder eller skinn 

201 skomaskiner 
209 andra maskiner och apparater 

delar: 
901 - till maskiner och apparater för beredning 

eller bearbetning av hudar, läder eller 
skinn 

902 - till skomaskiner 
909 - till andra maskiner och apparater 

84.43 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och 
gjutmaskiner för metallindustrin (715.2.1): 

301 konvertrar 
302 gjutskänkar 

303 götkokiller 
401 kontinuerliga roterande gjutmaskiner 
402 pressgjutmaskiner 
409 andra gjutmaskiner 

delar: 
901 - till kontinuerliga roterande gjutmaskiner 
903 - till götkokiller 
909 - till andra artiklar 

84.44 Valsverk för metallindustrin och valsar 
därtill (715.2.2): 

100 valsverk 
delar: 

901 - obearbetade gjutgodsdetaljer 
902 - valsar 
909 - andra 

84.45 Verktygsmaskiner för bearbetning av metall 
eller hårdmetall ej hänförliga till nr 
84.49 eller 84.50 (715.1.0): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.48 
spånavskiljande maskiner: 

803+804 - kuggskärningsmaskiner 
- andra slag: 

101+104 — automatsvarvar: 
1 numeriskt styrda 
2 andra 

ilngår i stat.nr 84.40.909. - 2Ingår i stat.nr 84.43.303. - 3Ingår i stat.nr 73.40.200 o. 300. 
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106+109 — andra svarvar: 
1 numeriskt styrda 
2 andra 

151+155 — Hyvelmaskiner 
201+205 — borrmaskiner: 

1 numeriskt styrda 
2 andra 

251+255 — f rasmaskiner: 
1 numeriskt styrda 
2 andra 

301+305 — slip- och polermaskiner 
(501)(600) Numren återfinns efter nr 84.45.806 
(803)(804) Numren återfinns före nr 84.45.101 
805+806 — andra maskiner 

andra slag: 
501 - hammare och hejare 
600 - klippmaskiner, stansmaskiner och pressar: 

1 — klippmaskiner 
2 — stansmaskiner 
3 — excenter, knäleds- och finklippressar 
9 — andra pressar 

809 - andra maskiner 
84.46 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, 

keramiska produkter, betong, asbestbetong 
eller liknande mineraliska ämnen eller av 
glas i kallt tillstånd, ej hänförliga till 
nr 84.49 (719.5.1): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.48 

001 maskiner för bearbetning av sten, keramiska 
produkter, betong, asbestbetong eller lik
nande mineraliska ämnen 

002 maskiner för bearbetning av glas i kallt 
tillstånd 

84.47 Verktygsmaskiner, ej hänförliga till nr 
84.49, för bearbetning av trä, kork, ben, 
hårdgummi, styvplast eller liknande hårda 
ämnen (719.5.2): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.48 

100 barkmaskiner 
201 cirkelsågar 
202 ramsågar 
209 andra sågmaskiner 
300 Hyvelmaskiner 
801 svarvar 
802 andra spånavskiljande maskiner 
803 lim- och pressmaskiner 
809 andra maskiner 

84.48 Delar och tillbehör, igenkännliga såsom 
uteslutande eller huvudsakligen avsedda 
för maskiner, hänförliga till nr 84.45-
84.47, härunder inbegripet hållare för 
arbetsstycken eller verktyg, självöppnande 
gänghuvuden samt delningsanordningar och 
liknande anordningar för verktygsmaskiner; 
verktygshållare till alla slags handverktyg 
(719.5.4): 
hållare för verktyg eller arbetsstycken: 

101 - maskinskruvstycken 
102 - chuckar 
109 - andra 
501 andra delar och tillbehör till maskiner, 

hänförliga till nr 84.45 
503 andra delar och tillbehör till maskiner, 

hänförliga till nr 84.46 



B 151 

Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund^ 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

505 andra delar och tillbehör till maskiner, 
hänförliga till nr 84.47 

84.49 Handverktyg, pneumatiska eller kombinerade 
med icke-elektrisk motor (719.5.3): 
pneumatiska handverktyg: 

101 - berRborrmaskiner 
102 - nithammare och andra slående handmaskiner 

samt maskiner för roterande verktyg 
103 - vibratorer 
109 - andra 

handverktyg, kombinerade med icke-elektrisk 
motor: 

201 - bergborrmaskiner 
202 - sågar 
209 - andra 
900 delar: 

1 - till pneumatiska handverktyg 
9 - andra 

84.50 Maskiner och apparater för svetsning, löd
ning (annan än mjuklödning), skärning eller 
ythärdning med gas (715.2.3): 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

84.51 Skrivmaskiner utan räkneverk; checkstämp-
lingsapparater o.d. (714.1.0): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.55 
skrivmaskiner: 

210 - elektriska 
andra slag: 

281 — reseskrivmaskiner 
289 - andra 
300 checkstämplingsapparater o.d. 

84.52 Räknemaskiner; bokföringsmaskiner, kassa
kontroll apparater, frankostamplingsmaskiner, 
biljettmaskiner samt liknande maskiner och 
apparater med räkneverk (714.2.0): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.55 
räknemaskiner: 

300 - automatiska databehandlingsmaskiner 
- elektroniska kalkylmaskiner: 

231 — tryckande 
232 — icke tryckande 

- andra elektriska kalkylmaskiner: 
233 — tryckande 
234 — icke tryckande 

- elektriska additionsmaskiner: 
236 — med direkt multiplikation 
239 — andra 

- icke elektriska räknemaskiner: 
281 — kalkylmaskiner 

- additionsmaskiner: 
286 tryckande 
289 icke tryckande 
(300) Numret återfinns före nr 84.52.231 

bokföringsmaskiner: 
401 - kombinerade med skrivmaskin 
409 - andra 
500 kassakontrollapparater 
600 frankostämplingsmaskiner 
800 andra maskiner och apparater 

84.53.000 Statistikmaskiner och liknande maskiner för 
hålkort (stans-, stanskontroll-, sorterings-
och tabuleringsmaskiner o.d.) (714.3.0) 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.55 
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84.54 Andra maskiner och apparater för kontors
bruk, såsom dupliceringsmaskiner (hektogra-
fer och stencilapparater) , adresserings
maskiner, maskiner för sortering, räkning 
och förpackning av mynt samt pennforme-
ringsapparater, halslag och häftapparater 
(714.9.1): 
Delar och tillbehör hänföres till nr 84.55 

100 dupliceringsmaskiner 
200 adresseringsmaskiner 
800 andra maskiner och apparater 

84.55 Delar och tillbehör (andra än överdrag, 
väskor o.d.), igenkännliga såsom uteslutan
de eller huvudsakligen avsedda för maskiner 
och apparater, hänförliga till nr 84.51-
84.54 (714.9.2): 

100 till maskiner och apparater, hänförliga 
till nr 84.51 
till maskiner och apparater, hänförliga 
till nr 84.52: 

201 - till automatiska databehandlingsmaskiner 
202 - till kalkyl-, additions- och bokförings

maskiner 
203 - till kassakontrollapparater 
209 - andra 
300 till maskiner och apparater, hänförliga 

till nr 84.53 
400 till maskiner och apparater, hänförliga 

till nr 84.54 
84.56 Maskiner och apparater för sortering, sikt-

ning, tvättning, krossning, malning eller 
blandning av jord, sten, malm eller andra 
fasta mineraliska ämnen; maskiner och appa
rater för hoppressning eller formning av 
fasta mineraliska bränslen, keramiska mas
sor, betong, gips eller andra mineraliska 
ämnen i pulver- eller pastaform; maskiner 
för tillverkning av gjutformar av sand 
(718.5.1): 

200 maskiner och apparater för blandning av 
betong eller murbruk 

801 andra maskiner och apparater för sortering, 
siktning, tvättning eller blandning av 
jord, sten, malm eller andra fasta minera
liska ämnen 

802 maskiner och apparater för krossning eller 
malning av jord, sten, malm eller andra 
fasta mineraliska ämnen 

803 maskiner och apparater för hoppressning 
eller formning av fasta mineraliska bräns
len, keramiska massor, betong, gips eller 
andra mineraliska ämnen i pulver- eller 
pastaform 

804 maskiner för tillverkning av gjutformar av 
sand 
delar: 

901 - till maskiner och apparater, hänförliga 
till nr 84.56.802 

909 - andra 
84.57 Maskiner och apparater för tillverkning 

eller bearbetning av glas eller glasvaror 
i varmt tillstånd; maskiner för sammansätt
ning av elektriska glödlampor, elektriska 
lysrör, elektronrör e.d. (718.5.2): 
maskiner och apparater: 
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101 - för tillverkning eller bearbetning av 
glas eller glasvaror i varmt tillstånd 

102 - för sammansättning av elektriska lampor, 
elektronrör e.d. 

900 delar 
84.58 Försäljningsautomater, såsom frimärks-, 

cigarett-, choklad- och livsmedelsautomater 
(719.6.5): 

100 försäljningsautomater 
900 delar 

84.59 Maskiner, mekaniska apparater och mekaniska 
redskap, ej hänförIiga till annat nummer i 
detta kapitel: 
för livsmedelsindustrin (719.8.0): 

101 - för margarinindustrin 
109 - andra slag 
200 för tobaksindustrin (719.8.0) 

för kemiska industrierna (719.8.0): 
331 - för gummiindustrin 
332 - för plastindustrin 
391 - för färg- och lackindustrierna 
392 - för tandsticksindustrin 
399 - andra slag 
400 för metall- och verkstadsindustrierna 

(719.8.0) 
för byggnads- och anläggningsverksamhet 
(719.8.0): 

501 - för vägarbeten 
509 - andra slag 
600 kärnreaktorer (711.7.0) 
801 slagg-granuleringsmaskiner (719.8.0) 
809 andra maskiner, apparater och redskap 

(719.8.0) 
delar till maskiner, apparater och redskap: 

970 - till kärnreaktorer (711.7.0) 
991 - till slagg-granuleringsmaskiner 
992 - för livsmedelsindustrin (719.8.0) 
993 - för tobaksindustrin (719.8.0) 
994 - för kemiska industrierna (719.8.0) 
995 - för metall- och verkstadsindustrin 

(719.8.0) 
996 - för byggnads- och anläggningsverksamhet 

(719.8.0) 
999 - andra (719.8.0) 

84.60 Formflaskor för gjuterier; gjutformar och 
liknande formar för metall (andra än göt-
kokiller), hårdmetall, glas eller andra 
mineraliska ämnen (ker'miska massor, betong 
o.d.), gummi eller piast (719.9.1): 

201 formflaskor för gjuterier 
gjutformar och liknande formar: 

202 - för metall eller hårdmetall 
300 - för glas eller andra mineraliska ämnen 
401 - för gummi 
402 - för plast 

84.61 Kranar, ventiler och liknande artiklar för 
rörledningar, ängpannor, cisterner, kar 
e.d., reducerventiler och termostatreglera-
de ventiler härunder inbegripna (719.9.2): 

301 av gjutjärn 
302 av rost-, syra- eller värmebeständigt järn 

eller stål 
309 av annat järn eller stål 
400 av koppar eller kopparlegeringar 
700 av annan metall 
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801 av plast 
809 av annat material 

84.62 Kul- och rullager (719.7.0): 
100 kul- och rullager 

delar: 
901 - kulor och rullar 
909 - andra 

84.63 Vevaxlar, kamaxlar och andra transmissions
axlar, glidlager, lagerhus, kugghjul (frik
tionshjul härunder inbegripna), kuggväxlar 
och andra växlar för överföring av kraft 
eller rörelse, svänghjul, rem- och linski
vor (blockskivor och block härunder inbe
gripna) samt axelkopplingar (719.9.3): 

100 vevaxlar, kamaxlar och andra transmissions
axlar 

200 glidlager och lagerhus 
300 kugghjul och kuggväxlar 

andra växlar för överföring av kraft eller 
rörelse: 

401 - hydrauliska 
409 - andra 
501 svänghjul 
502 rem- och linskivor 
503 axelkopplingar 

84.64.000 Packningar av metallplåt i förening med 
annat material (t.ex. asbest, stampad filt 
och papp) eller av flera skikt metallfolier; 
satser av packningar av skilda material, 
för maskiner, transportmedel eller rörled
ningar, i påsar, kuvert eller liknande för
packningar (719.9.4) 

84.65 Delar till maskiner, apparater eller meka
niska redskap, icke försedda med elektriska 
kontaktelement, isolatorer, spolar eller 
andra elektriska anordningar och ej hänför
liga till annat nummer i detta kapitel 
(719.9.9): 

100 fartygspropellrar och lösa blad därtill 
901 oljetätningsringar 
909 andra 

85 KAP. ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER SAMT 
ELEKTRISK MATERIEL 

85.01 Elektriska generatorer, motorer, omformare 
(motorgeneratorer härunder inbegripna), 
transformatorer, likriktare och induktans-
spolar (722.1.0): 
generatorer och motorer: 

110 - kugg- och skruwäxelmotorer 
- andra: 

vikt per st: 
— högst 10 kg: 

191 trefasmotorer 
192 andra 
193 — mer än 10 kg men icke mer än 25 kg 
194 — mer än 25 kg men icke mer än 50 kg 
195 — mer än 50 kg men icke mer än 100 kg 
196 — mer än 100 kg men icke mer än 500 kg 
197 — mer än 500 kg men icke mer än 3 000 kg 
198 — mer än 3 000 kg men icke mer än 25 000 kg 
199 — mer än 25 000 kg 
200 generatoraggregat 
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roterande omformare: 
301 - svetsomformare 
309 - andra 

transformatorer: 
401 - transformatorer för tele- och radioteknik 

med en effekt av högst 5 kVA 
402 - nättransformatorer 
403 - svetstransformatorer 

- andra: 
vikt per st: 

405 — högst 10 kg 
406 — mer än 10 kg men icke mer än 100 kg 
407 — mer än 100 kg men icke mer än 3 000 kg 
408 — mer än 3 000 kg men icke mer än 25 000 kg 
409 — mer än 25 000 kg 

statiska omformare och likriktare: 
520 - torrlikriktare 
591 - kvicksilverlikriktare 
599 - andra 
600 induktansspolar 

delar: 
910 - till generatorer, motorer och roterande 

omformare 
990 - till statiska omformare, transformatorer, 

likriktare och induktansspolar 
85.02 Elektromagneter; permanenta magneter, även 

icke magnetiserade; magnetchuckar och andra 
permanentmagnetiska eller elektromagnetiska 
uppspänningsanordningar; elektromagnetiska 
kopplingar och bromsar; elektromagnetiska 
lyftdon (729.9.1): 

100 permanenta magneter, även icke magnetiserade 
800 elektromagneter samt andra apparater och 

anordningar 
900 delar 

85.03 Galvaniska element och batterier (729.1.1): 
400 kvicksilverelement och kvicksilverbatterier 
700 andra element och batterier 

delar: 
901 - zinkbägare 
909 - andra 

85.04 Elektriska ackumulatorer (729.1.2): 
blyackumulatorer: 

110 - startbatterier 
190 - andra 
800 andra ackumulatorer 

delar: 
- ackumulatorplattor: 

911 — till blyackumulatorer 
919 — andra 

- ackumulatorkärl och lock därtill: 
921 — till blyackumulatorer 
929 — andra 
990 - andra 

85.05 Elektromekaniska handverktyg (med inbyggd 
elektrisk motor) (729.6.0): 

100 borrmaskiner 
300 slip- och polermaskiner 
800 andra handverktyg 
900 delar 

85.06 Elektromekaniska hushållsapparater (med in
byggd elektrisk motor) (725.0.3): 

100 dammsugare 
200 golvbonare 

'ingår i stat.nr 40.16.000. 
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300 apparater för bearbetning av födoämnen 
400 fläktar 
800 andra hushållsapparater 

delar: 
910 - till dammsugare 
990 - till andra apparater 

85.07 Elektriska rakapparater och hårklippnings-
maskiner (med inbyggd elektrisk motor) 
(725.0.4): 

100 rakapparater 
200 hårklippningsmaskiner 
900 delar 

85.08 Elektriska apparater och anordningar för 
tandning och start av förbränningsmotorer, 
såsom tändmagneter, tändgeneratorer, tänd-
spolar, startmotorer, tändstift och glöd-
tändstift; generatorer och bakströmsreläer 
för användning tillsammans med förbrännings
motorer (729.4.1): 

300 tändstift och glödtändstift 
400 startmotorer och generatorer 
801 tändmagneter och tändgeneratorer 
802 tändspolar och strömfördelare 
809 andra apparater och anordningar 
900 delar 

85.09 Elektrisk belysnings- och signalutrustning, 
elektriska vindrutetorkare och vindrute-
värmare, för cyklar eller motorfordon 
(729.4.2): 

100 cykelbelysningar; cykelgeneratorer 
600 annan belysningsutrustning samt ljussignal

utrustning 
700 annan signalutrustning 
800 vindrutetorkare och vindrutevärmare 
900 delar 

85.10 Elektriska ficklampor och andra bärbara 
elektriska lampor och lyktor med egen ström
källa (t.ex. torrbatteri eller generator), 
ej hänförliga till nr 85.09 (812.4.3): 

100 lampor och lyktor 
900 delar 

85.11 Elektriska industri- och laboratorieugnar; 
apparater för behandling av material genom 
induktiv eller dielektrisk uppvärmning; 
maskiner och apparater för elektrisk svets
ning, lödning eller skärning (729.9.2): 
ugnar; apparater för behandling av material 
genom induktiv eller dielektrisk uppvärm
ning, andra än svetsmaskiner: 
- för metallurgisk industri, keramisk in

dustri och glasindustri: 
101 — 1jusbågsugnar 
102 — induktionsugnar 
109 — andra 
201 - för bagerier 
209 - andra 

maskiner och apparater för svetsning, löd
ning eller skärning: 

301 - för svetsning eller skärning 
302 - för lödning 

delar: 
901 - till ugnar samt till apparater för be

handling av material genom induktiv eller 
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dielektrisk uppvärmning, andra än svets-
maskiner 

902 - till maskiner och apparater för svets
ning, lödning eller skärning 

85.12 Elektriska varmvattenberedare och doppvär-
mare; elektriska kaminer och andra appara
ter för lokaluppvärmning eller liknande 
uppvärmningsändamål; elektriska värmeappa
rater för hårbehandling, såsom hårtork-
ningsapparater, onduleringsapparater och 
hårtångsvärmare; elektriska stryk- och 
pressjärn; elektriska värmeapparater för 
hushållsbruk; värmemotstånd, ej hänförliga 
till nr 85.24 (725.0.5): 

100 varmvattenberedare och doppvärmare 
200 kaminer och andra apparater för lokalupp

värmning eller liknande uppvärmningsändamål: 
1 - elvärmeradiatorer inkl. elvärmelister och 

paneler 
9 - andra 

300 värmeapparater för hårbehandling 
400 stryk- och pressjärn 

spisar och ugnar: 
501 - bänkspisar 
505 - andra spisar 
507 - ugnar 
600 kokplattor, kompletta (kokhällar) 
701 brödrostar 
709 andra värmeapparater för hushållsbruk 
800 värmemotstånd 

delar, ej hänförliga till nr 85.12.800: 
910 ~ kokplattor till spisar m.m. 
991 - till stryk- och pressjärn 
999 - andra 

85.13 Elektriska apparater för trådtelefoni eller 
trådtelegrafi, bärfrekvensutrustning för 
dylik telefoni eller telegrafi härunder in
begripen (724.9.1): 

100 telefonapparater, alla slag 
200 telefonstationer och telefonväxlar 
300 teleprintrar 
400 bärfrekvensutrustning för trådtelefoni 

eller trådtelegrafi 
800 andra apparater för trådtelefoni eller 

trådtelegrafi 
900 delar: 

1 - av plast 
5 - andra 

85.14 Mikrofoner och stativ därtill; högtalare 
och tonfrekvensförstarkare (724.9.2): 

100 mikrofoner och stativ därtill 
200 högtalare 
300 tonfrekvensförstarkare 

delar: 
901 - till mikrofoner och mikrofonstativ 
909 - andra 

85.15 Apparater för sändning och mottagning av 
radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio 
eller television, radiogrammofoner härunder 
inbegripna; televisionskameror; apparater 
för radionavigering, radiostyrning e.d., 
radarapparater härunder inbegripna: 

101 sändare för radiotelefoni eller radiotele
grafi (724.9.9) 

1Se stat.nr 39.07.9003. 
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102 mottagare för radiotelefoni eller radio
telegrafi (724.9.9) 
rundradiosändare, televisionssändare och 
televisionskameror (724.9.9): 

201 - för industritelevision 
209 - andra 
300 reläapparater (724.9.9) 

rundradiomottagare, även med inbyggd gram
mofon eller bandspelare (724.2.0): 

420 - för batteridrift: 
1 — med importerat chassi 
2 — andra 

450 - andra slag: 
1 — med importerat chassi 
2 — andra 
televisionsmottagare, härunder inbegripet 
s.k. monitorer (724.1.0): 

520 - för tekniskt eller medicinskt bruk, även
som s.k. monitorer 

- andra slag: 
551 — för färgtelevision: 

1 med importerat chassi 
2 andra 

559 — andra: 
1 med importerat chassi 
2 andra 

701 radarapparater (724.9.9) 
709 andra slag, apparater för radionavigering, 

radiostyrning e.d. härunder inbegripna 
(724.9.9) 
delar (724.9.9): 
- till mottagare för radiotelefoni, radio

telegrafi, rundradio eller television: 
901 — höljen och skåp 
902 — andra 
909 - andra 

85.16 Elektriska signal-, säkerhets-, kontroll-
och manöverapparater för järnvägar eller 
andra trafikleder eller för hamnar eller 
flygplatser (729.9.3): 

501 apparater för järnvägar eller spårvägar 
502 apparater för gator eller landsvägar 
503 apparater för andra trafikleder eller för 

hamnar eller flygplatser 
900 delar 

85.17 Elektriska signalapparater, akustiska eller 
optiska (t.ex. ringklockor, nummertavlor, 
sirener samt brand- och tjuvlarmsapparater), 
ej hänförliga till nr 85.09 eller 85.16 
(729.9.4): 
signalapparater: 

101 - akustiska 
102 - optiska 
103 - kombinerade 
900 delar 

85.18 Elektriska kondensatorer, fasta eller 
variabla (729.9.5): 
kondensatorer, vägande högst 250 g per st: 
- fasta: 

101 — elektrolytkondensatorer 
102 — keramiska kondensatorer 
104 — andra 
106 - andra 
108 kondensatorer, vägande mer än 250 g per st 
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delar: 
901 - vägande högst 250 g per st 
909 - andra 

85.19 Apparater och andra artiklar för brytning, 
slutning, avgrening, förbindning eller 
skyddande av elektriska strömkretsar, såsom 
strömställare, reläer, säkerhets- och över
spänningsapparater, vägguttag, kopplings
dosor och glödlampshållare; motstånd (andra 
än värmemotstånd), fasta eller variabla, 
potentiometrar härunder inbegripna; manöver
centraler, såsom manöverpulpeter, manöver
tavlor o.d. (722.2.0): 
strömbrytare och omkopplare, vägande per st 
mer än 500 g, för driftspänning över 600 V: 

101 - effektbrytare 
- andra: 

102 — automatiska 
103 — andra 
104 frånskiljare, vägande per st mer än 500 g 

andra strömställare, tryckkontakter härunder 
inbegripna: 
- handmanövrerade, vikt per st: 

105 — högst 500 g 
106 — mer än 500 g 

- automatiska eller fjärrmanövrerade: 
107 — kontaktorer 
109 — andra 

reläer: 
driftspänning: 

311 - högst 60 V 
312 - mer än 60 V 

smaltsäkringar: 
- av keramiskt material: 

driftspänning: 
- högst 600 V: 

421 proppar av diazedtyp 
422 andra 

- mer än 600 V: 
423 proppar av diazedtyp 
424 andra 

- andra: 
driftspänning: 

425 — högst 600 V 
426 — mer än 600 V 

för smältsäkringar avsedda säkringssocklar, 
propphuvar och passdelar: 
driftspänning: 

431 - högst 600 V 
432 - mer än 600 V 
491 överspänningsavledare 
492 motorskyddsbrytare 
499 andra apparater och artiklar för skyddande 

av elektriska strömkretsar 
Delar, ej upptagna i nr 85.19.431 eller 
432, hänföres till nr 85.19.900 

511+512 glödlampshållare 
517 hållare för gasurladdningslampor 

521+522 vägguttag och andra liknande uttag samt för 
sådana uttag avsedda stickproppar 
andra apparater och artiklar för avgrening 
eller förbindning av elektriska strömkret
sar: 

^ärav från plastfabriker 1968: 891 tkr, 1969: 850 tkr. - 2Därav från plastfabriker 1968: 2 508 tkr, 1969: 2 748 
tkr. - 3DMrav från plastfabriker 1968: 3 168 tkr, 1969: 3 184 tkr. 
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- kabel-, kopplings- och fördelningsskåp 
samt annan dylik kapslad materiel: 
driftspänning: 

591 — högst 600 V 
593 ~ mer än 600 V 
599 - andra 

Delar hänföres till nr 85.19.900 
motstånd: 

631+632 - variabla, potentiometrar härunder inbe
gripna 

691+692 - andra slag 
800 manövercentraler, såsom manöverpulpeter, 

manövertavlor o.d. 
900 delar 

85.20 Elektriska glödlampor och gasurladdnings-
lampor för belysning samt lampor för ultra
violetta eller infraröda strålar; elektris
ka båglampor och blixtlampor (729.2.0): 
metalItrådslampor: 

110 - allmänbrukslampor (t.o.m. 200 watt) 
120 " lampor för motorfordon 
130 - dvärglampor (för cykelbelysning, fick

lampor e.d. ) 
190 - andra 

gasurladdningslampor: 
201 - lysrör (lysämneslampor) 
203 - kvicksilver- och natriumlampor för belys

ningsändamål 
209 - andra: 

1 — neonrör 
3 — neonskyltar 
9 — andra 

300 fotoblixtlampor, ej hänförliga till nr 
85.20.209 

800 andra lampor 
delar: 

910 - socklar till glödlampor 
990 - andra 

85.21 Elektronrör (glödkatod-, kallkatod- och 
fotokatodrör), härunder inbegripet gasfyll-
da rör, katodstrålerör samt rör för tele
visionskameror eller kvicksilverlikriktare; 
fotoelektriska celler; monterade transisto
rer och liknande monterade halvledarkompo-
nenter; monterade piezoelektriska kristal
ler (729.3.0): 
katodstrålerör samt rör för televisions
kameror: 

301 - bildrör för färgtelevisionsmottagare 
302 - bildrör för andra televisionsmottagare 
309 - andra 
501 ventilrör till röntgenapparater 
509 andra elektronrör 
600 monterade transistorer och liknande monte

rade halvledarkomponenter 
700 fotoelektriska celler, monterade piezoelek

triska kristaller 
delar: 

901 - till ventilrör till röntgenapparater 
909 - andra 

85.22 Elektriska maskiner och apparater, ej hän
förliga till annat nummer i detta kapitel: 

200 partikelacceleratorer (729.7.0) 
300 andra maskiner och apparater (729.9.9) 
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delar: 
910 - till partikelacceleratorer (729.7.0) 
990 - andra (729.9.9) 

85.23 För elektriskt ändamål isolerad tråd, led
ning och kabel (lacktråd, anodoxiderad tråd 
samt koaxialkabel härunder inbegripna), 
även med kopplingsanordningar (723.1.0): 
med mantel av bly eller annan metall: 

200 - koaxialkabel 
- andra slag: 
- armerad: 

301 isolerad med papper, även i förening 
med annat material an gummi eller 
plast: 

1 telekabel 
9 annan 

302 isolerad med gummi, även i förening med 
annat material 

303 isolerad med plast, även i förening med 
annat material 

304 med annan isolering 
- icke armerad: 

305 isolerad med papper, även i förening 
med annat material än gummi eller plast: 

1 telekabel 
9 annan 

306 isolerad med gummi, även i förening med 
annat material: 

1 kuhloledning 
9 annan 

307 isolerad med plast, även i förening med 
annat material 

309 med annan isolering 
utan mantel av metall, utan kopplingsanord
ningar: 

401 koaxialkabel 
- andra slag: 

402 — isolerad enbart med lack eller oxidskikt 
403 — isolerad med gummi, även i förening med 

annat material 
- isolerad med plast, även i förening med 

annat material: 
404 armerad eller skärmad 
405 annan 
409 — med annan isolering 
900 till nr 85.23.401-409 hänförliga artiklar 

med kopplingsanordningar 
85.24 Artiklar av kol, även i förening med metall, 

för elektriskt ändamål (såsom kolborstar, 
kol för båglampor, galvaniska element eller 
mikrofoner samt kolelektroder för elektris
ka ugnar eller svetsapparater eller för 
elektrolysörer)(729.9.6): 

100 kolborstar, vägande per styck mindre än 3 kg 
elektroder för ugnar, svetsapparater eller 
elektrolysörer: 
- vägande per styck mindre än 3 kg: 

201 — grafiterade 
204 — andra 

- vägande per styck 3 kg eller däröver: 
205 — grafiterade 

209 ~ andra 

11 —Industri 1969 Del 2 
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andra slag: 
- vägande per styck mindre än 3 kg: 

902 — kolstavar för torrbatterier 
903 — andra 

- vägande per styck 3 kg eller däröver: 
905 — grafiterade 
909 — andra 

85.25 Elektriska isolatorer, oavsett materialet 
(723.2.1): 
av keramiskt material: 

110 - för högspänning (600 V eller däröver) 
190 - andra 
901 av glas 
909 av annat material 

85.26 Isolerdetaljer, ej hänförliga till nr 
85.25, för elektriska maskiner eller appa
rater eller för annat elektriskt ändamål, 
av isoleraaterial, även försedda med i 
massan ingjutna eller inpressade mindre 
metalldelar, avsedda uteslutande för sam-
manfogning (723.2.2): 

100 av keramiskt material 
200 av plast 
900 av annat material 

85.27.000 Isolerrör samt dosor och andra delar där
till, av oädel metall, invändigt isolerade 
(723.2.3) 

85.28.000 Elektriska delar, ej hänförliga till annat 
nummer i detta kapitel, till maskiner eller 
apparater (729.9.8) 
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SJUTTONDE AVDELNINGEN 

TRANSPORTMEDEL 

86 KAP. JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL; TRAFIK-
SIGNALAPPARATER, ICKE ELEKTRISKT MANÖV
RERADE 

86.01.000 Änglok och tendrar därtill (731.1.0) 
86.02 Elektriska lok (för ackumulatordrift eller 

ledningsdrift) (731.2.0): 
001 för ledningsdrift 
002 för ackumulatordrift 
005 för kombinerad lednings- och ackumulator

drift 
86.03 Andra lok (731.3.0): 

100 diesellok 
900 andra 

86.04 Motorvagnar och motordressiner (731.4.0): 
motorvagnar: 

110 - för elektrisk drift 
190 - andra slag 
200 motordressiner 

86.05.000 Personvagnar, resgodsvagnar, postvagnar, 
sjukvagnar, fångvagnar, undersökningsvag
nar och andra dylika specialvagnar för 
järnvägar eller spårvägar (731.5.0) 

86.06.000 Verkstadsvagnar, kranvagnar och andra 
arbetsvagnar för järnvägar eller spårvägar; 
dressiner, andra än motordressiner(731.6.1) 

86.07 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar 
(731.6.2): 
för allmän järnvägs- eller spårvägstrafik: 

101 - värmeisolerade vagnar, kylvagnar, cis
ternvagnar, malmvagnar och liknande spe
cialvagnar 

109 - andra 
900 andra slag 

86.08.000 Behållare (containers) för godstransport, 
även för vätskor eller gaser, oavsett 
transportsättet (731.6.3) 

86.09 Delar till rullande järnvägs- eller spår-
vägsmateriel (731.7.0): 

100 boggier och underreden 
200 axlar och hjul, även monterade, samt delar 

därtill 
300 bromsapparater samt delar därtill 
400 buffertar och koppelanordningar samt delar 

därtill 
900 andra slag 

86.10 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel 
samt delar därtill, härunder inbegripet 
mekaniska signal-, säkerhets-, kontroll-
och manöverapparater, icke elektriskt 
manövrerade, och delar därtill, även för 
andra trafikleder än järnvägar eller spår
vägar (719.6.6): 

001 stationär järnvägs- och spårvägsmateriel 
samt delar därtill, ej hänförliga till nr 
86.10.005 

005 mekaniska signal-, säkerhets-, kontroll-
och manöverapparater för järnvägar och 
andra trafikleder, icke elektriskt manövre
rade, samt delar därtill 
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87 KAP. MOTORFORDON, TRAKTORER, CYKLAR OCH ANDRA 
FORDON 

87.01 Traktorer, även försedda med kraftuttag, 
vinsch e.d. 

200 dragbilar för semi-trailers (732.5.0) 
andra slag (712.5.0): 

601 - bandtraktorer 
609 - andra 

87.02 Bilar för person- eller godsbefordran: 
för personbefordran: 
- personbilar (732.3.0): 

250 — ambulanser och andra specialbilar 
- andra: 

för dieseldrift: 
111 nya 
121 begagnade 

andra: 
119 nya 
129 begagnade 

- bussar (732.2.0): 
210 — för dieseldrift 
220 — andra 
(250) Numret återfinns före nr 87.02.111 

för godsbefordran: 
311 - gränsletruckar (732.3.0) 

- andra (732.3.0): 
- för dieseldrift: 

312 nya 
320 begagnade 

- andra: 
380 nya 
390 begagnade 

omonterade bilar för sammansättning: 
510 - personbilar (732.1.0) 

- andra (732.3.0): 
591 — för dieseldrift 
599 — andra 

underreden med motor och förarhytt för 
bilar för godsbefordran (732.3.0): 

601 - för dieseldrift 
609 - andra 

87.03.000 Bärgningsbilar, brandbilar, stegbilar, 
kranbilar, strålkastarbilar, verkstads
bilar, röntgenbilar, bilar med anordning 
för sopning, snöplogning eller spolning 
och andra dylika bilar för speciella ända
mål, ej hänförliga till nr 87.02 (732.4.0) 

87.04 Underreden med motor, till fordon, hänför-
liga till nr 87.01-87.03: 

200 till personbilar (732.6.0) 
till bussar (732.7.0): 

301 - dieseldrivna 
309 - andra 

till andra bilar (732.7.0): 
901 - dieseldrivna 
905 - andra 
906 till traktorer (732.7.0) 

87.05 Karosserier till fordon, hänförliga till 
nr 87.01-87.03, förarhytter härunder inbe
gripna (732.8.1): 

100 till personbilar 
200 till bussar 
300 till traktorer 

'inkl skipbilar. - DMrav bussar 1968: 698 st och 18 836 tkr; 1969: 630 st och 18 224 tkr. 
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900 till andra fordon: 
1 - förarhytter 
5 - andra slag 

87.06 Delar och tillbehör till fordon, hänförliga 
till nr 87.01-87.03 (732.8.9): 

100 till traktorer 
201-209 andra slag: 

1 - lastflak 
2 - chassiramar 
5 - andra slag 

87.07 Truckar (drag-, staplings- och krantruckar 
härunder inbegripna) för verkstäder, lager, 
järnvägsstationer e.d. samt delar till dyli
ka truckar (719.3.2): 
lyft- och staplingstruckar: 

101 - för elektrisk drift 
109 - andra 

andra truckar: 
801 - för elektrisk drift 
809 - andra 
900 delar 

87.08.000 Stridsvagnar och andra pansrade strids
fordon, även med bestyckning; delar till 
dylika fordon (951.0.1) 

87.09 Motorcyklar (cyklar med hjälpmotor härunder 
inbegripna), även med sidvagn; särskilt in
kommande sidvagnar till motorcyklar eller 
cyklar (732.9.1): 
motorcyklar: 
- med förbränningskolvmotor: 
cylindervolym: 

110 — högst 50 cm3 

120 — mer än 50 cm3 men ej mer än 245 cm3 

131 — mer än 245 cm3 men ej mer än 360 cm3 

139 — mer än 360 cm3 

140 - andra 
200 särskilt inkommande sidvagnar 

87.10.000 Cyklar (trehjuliga transportcyklar härunder 
inbegripna), utan motor (733.1.1) 

87.11.000 Invalidvagnar med mekanisk drivanordning, 
även med motor (733.4.0) 

87.12 Delar och tillbehör till fordon, hänförliga 
till nr 87.09-87.11: 

100 avsedda uteslutande för motorcyklar eller 
sidvagnar (732.9.2) 
andra slag (733.1.2): 

202 - nav och delar därtill 
203 - sadlar 
209 - andra 

87.13 Barnvagnar samt invalid- och sjukvagnar 
utan mekanisk framdrivningsanordning; delar 
till dylika fordon (894.1.0): 

100 barnvagnar och delar därtill: 
1 - barnvagnar 
2 - delar till barnvagnar 

200 invalid- och sjukvagnar samt delar därtill: 
1 - invalid- och sjukvagnar 
2 - delar till invalid- och sjukvagnar 

87.14 Andra fordon (släpfordon härunder inbegrip
na) utan mekanisk framdrivningsanordning 
samt delar därtill (733.3.0): 

310 kampingvagnar 
390 andra släpfordon: 

1 - för lastbilar 
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2 - för traktorer 
9 - andra slag 
andra fordon: 

401 - fordon, som drages eller skjutes för hand 
409 - andra slag 
900 delar: 

1 - vagnshjul 
5 - andra delar till fordon hänförliga till 

nr 87.14 

88 KAP. LUFTFARTYG M. M. 
88.01.000 Ballonger och luftskepp (734.9.1) 
88.02 Flygmaskiner, segelflygplan och drakar; 

s.k. rotochutes (734.1.0): 
flygmaskiner: 

101+109 - nya 
201+209 - begagnade 

900 andra slag 
88.03.000 Delar till luftfartyg, hänförliga till nr 

88.01-88.02 (734.9.2) 
88.04.000 Fallskärmar samt delar och tillbehör där

till (899.9.8) 
88.05.000 Katapulter och liknande startanordningar 

för luftfartyg samt markträningsapparater 
för flygutbildning; delar till dylika an
ordningar eller apparater (899.9.9) 

89 KAP. FARTYG OCH BÅTAR2 

89.01 Fartyg och båtar, ej hänförliga till annat 
nummer i detta kapitel: 

100 krigsfartyg och skrov därtill (735.1.0) 
andra fartyg, med en bruttodräktighet av 
100 ton eller däröver (735.3.0): 
— nybyggda: 
— handelsfartyg, maskindrivna: 

230 tankfartyg 

250 kyl- och frysfartyg 

bulkfartyg: 

281 malmtankfartyg 

282 bulk- och tankfartyg (0B0-fartyg) 

283 andra bulkfartyg 

289 andra torrlastfartyg 

290 passagerarfartyg och färjor 

300 — fiske- och fångstfartyg 

— lustfartyg och skrov därtill: 

351 av trä 

352 av annat material 

359 — andra fartyg 

400 — skrov till andra fartyg än lustfartyg 
530-659 - begagnade 

andra fartyg, med en bruttodräktighet av 
'Exkl motorer och »ärskild utrustning. - 2Uppgifterna avser levererade fartyg. Värdet av under året utförda arbeten 
meddelas i textavdelningen. 
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mindre än 100 ton (735.3.0): 
701+709 - handelsfartyg, maskindrivna 

750 - fiskefartyg 

801-803 - lustfartyg och skrov därtill: 
— segelbåtar: 

1 av trä 
2 av plast 
3 av annat material 
— motorbåtar: 

4 av trä 
5 av plast 
6 av lättmetall 
8 av annat material 
— roddbåtar och paddelkanoter: 

804 — av järn 
805 — av plast 
806 — av trä 
807 -- av annat material: 

1 av lättmetall 
5 av annat material 

808+809 - andra fartyg och båtar 
901+909 - skrov 

89.02.001 
+009 Bogserbåtar (735.9.1) 

89.03 Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, alla 
slag, pontonkranar och andra fartyg, i 
fråga om vilka förflyttningen är av under
ordnad betydelse i förhållande till deras 
huvuduppgift, ävensom flytdockor (735.9.2): 

100 mudderverk och sandsugare 
900 andra slag 

89.04.000 Fartyg och båtar, avsedda att upphuggas 
(735.8.0) 

89.05 Annan flytande materiel, såsom kasuner, 
förtöjningsbojar och andra bojar samt sjö
märken (735.9.3): 

001 av metall 
009 av annat material 
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ADERTONDE AVDELNINGEN 

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH 
KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR 
MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH 
KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; 
MUSIKINSTRUMENT SAMT APPARATER FÖR UPPTAG
NING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD ELLER FÖR 
UPPTAGNING ELLER ÅTERGIVNING PÅ MAGNETISK 
VÄG AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION 

90 KAP. OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH 
KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR 
MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH 
KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER 

90.01 Linser, prismor, speglar och andra optiska 
element, oavsett materialet, omonterade, 
med undantag av dylika element av glas, 
icke optiskt bearbetade; polariserande ski
vor och plattor (861.1.1): 

100 glasögonlinser och kontaktlinser 
900 andra slag 

90.02 Linser, prismor, speglar och andra optiska 
element, oavsett materialet, monterade, av
sedda för instrument och apparater, med 
undantag av dylika element av glas, icke 
bearbetade för optiskt bruk (861.1.2): 

001 kameraobjektiv, vägande per styck mer än 
3 kg; ävensom optiska sökare till kameror 
andra slag: 

002 - för foto- eller kinoapparater 
009 - andra 

90.03.000 Infattningar till glasögon, pincenéer, 
lornjetter e.d. samt delar till sädana in
fattningar (861.2.1): 

1 - av plast 
9 - av annat material 

90.04 Glasögon, pincenéer, lornjetter o.d., här
under inbegripet skyddsglasögon, solglas
ögon och liknande varor (861.2.2): 
solglasögon: 

201 - helt av plast 
209 - andra 
900 andra slag 

90.05.000 Kikare (861.3.1) 
90.06.000 Astronomiska instrument, såsom teleskop, 

astronomiska tuber, meridiancirklar och 
ekvatorialer samt stativ därtill, med 
undantag av radioastronomiska instrument 
(861.3.2) 

90.07 Stillbildskameror; bl ixt l jusapparater 
(861.4.0): 

101+109 stillbildskameror 
200 blixtljusapparater 

901+903 delar till stillbildskameror 
905 delar till blixtljusapparater 

90.08 Kinoapparater, såsom kinokameror och ljud
upptagningsapparater, även kombinerade, 
samt kinoprojektorer, även med anordningar 
för återgivande av ljud (861.5.0): 
kinokameror, även kombinerade med ljudupp
tagningsapparater: 

101+102 - smalfilmskameror 
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106+107 - andra 
200 kinoprojektorer, även för ljudåtergivning 
800 andra apparater 

901+903 delar till kinokameror 
909 delar till kinoprojektorer och andra appa

rater 
90.09 Stillbildsprojektorer; fotografiska för

storings- och förminskningsapparater 
(861.6.1): 

100 stillbildsprojektorer 

200 förstorings- och förminskningsapparater 
90.10 Apparater och annan utrustning for foto-

eller kinolaboratorier, ej hänförliga till 
annat nummer i detta kapitel; kopierings
apparater och kopieringsramar för kontakt
kopiering; filmspolar; projektionsdukar och 
projektionsskärmar (861.6.9): 

002 kontaktkopieringsapparater 
009 andra slag: 

1 - av plast 
9 - av annat material 

90.11.000 Elektron- och protonmikroskop; elektron-
och diffraktionskameror (861.3.3) 

90.12.000 Andra mikroskop, även med anordningar för 
fotografering, filmning eller projicering 
(861.3.4) 

90.13. Optiska instrument och apparater, ej hän
förliga till annat nummer i detta kapitel, 
strålkastare härunder inbegripna (861.3.9): 

100 strålkastare 
900 andra slag (t.ex. förstoringsglas, lupper, 

kikarsikten, stereoskop) 
90.14 Instrument och apparater för geodesi, topo

grafi, lantmäteri, avvägning, fotogrammetri, 
hydrografi, navigation, meteorologi, hydro-
logi eller geofysik; kompasser och avstånds
mätare (861.9.1): 

100 navigationsinstrument (t.ex. skeppskompas
ser, sextanter, loggar, instrument för 
flygnavi gering) 

900 andra slag 
90.15.000 Vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre, 

även med vikter (861.9.2) 
90.16 Ritinstrument, räkneinstrument och rits

instrument (pantografer, ritbestick, räkne-
stickor, räkneskivor o.d.); instrument och 
apparater för mätning eller kontroll, ej 
hänförliga till annat nummer i detta kapitel 
(balanseringsapparater, planimetrar, mikro
metrar, skjutmått, tolkar, mätband, mät
stockar o.d.); profilprojektorer (861.9.3): 

100 ritapparater 
251 ritbestick 
252 andra ritinstrument samt ritsinstrument: 

1 - av plast 
9 - av annat material 

400 räkneinstrument 
500 mikrometrar, skjutmått, tolkar o.d. preci-

sionsmätdon 
901 balanseringsapparater och provbänkar 
902 profilprojektorer 
909 andra instrument och apparater för mätning 

eller kontroll (t.ex. mätband, mätstockar, 
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linjaler med skala för skol- eller kontors
bruk) 

90.17 Medicinska och kirurgiska instrument och 
apparater (även för tandläkar- eller vete
rinärbruk) , elektroroedicinska apparater 
samt instrument för ögonundersökning här
under inbegripna: 
elektromedicinska instrument och apparater 
(726.1.0): 

110 - registrerande diagnostikapparater 
120 - apparater för infraröd eller ultraviolett 

strålning 
190 - andra 
900 andra slag (861.7.1) 

90.18 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; 
apparater för psykoteknik; apparater för 
konstgjord andning, ozon-, syre- eller in-
halationsterapi samt liknande apparater; 
respiratorer, gasmasker härunder inbegripna 
(861.7.2): 

001 för medicinskt bruk 
009 andra slag: 

1 - gasmasker 
5 - andra slag 

90.19 Ortopediska artiklar, härunder inbegripet 
medicinskkirurgiska gördlar, brockband o.d.; 
konstgjorda lemmar, tänder och ögon samt 
andra proteser; hörapparater för lomhörda; 
spjälor och liknande artiklar för behand
ling av frakturer: 

100 konstgjorda tänder (899.6.2) 
200 hörapparater för lomhörda (899.6.1) 

900 andra slag (899.6.2): 
1 - av plast 
9 - av annat material 

90.20 Röntgenapparater (även för fotografering) 
samt apparater för utnyttjande av strålning 
från radioaktiva ämnen, härunder inbegripet 
röntgenrör, högspänningsgeneratorer, manö
verbord, röntgenskärmar samt bord, stolar 
o.d. tör röntgenundersökning eller röntgen
behandling (726.2.0): 

100 röntgenapparater 
200 apparater för utnyttjande av strålning från 

radioaktiva ämnen 
300 röntgenrör 
400 andra apparater för alstring av röntgen

strålar; röntgenskärmar, röntgenhögspän-
ningsgeneratorer, manövertavlor och manö
verbord samt bord, stolar o.d. för röntgen
undersökning eller röntgenbehandling 

90.21.000 Instrument, apparater och modeller för 
demonstrationsändamål (t.ex. vid undervis
ning eller på utställningar), icke använd
bara för andra ändamål (861.9.A) 

90.22.000 Maskiner och apparater för mekanisk mate
rialprovning (undersökning av hållfasthet, 
hårdhet, elasticitet eller liknande egen
skaper hos metaller, trä, textilvaror, 
papper, plaster e.d.) (861.9.5) 

90.23 Areometrar och liknande instrument; termo
metrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar 
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och psykrometrar, även registrerande, samt 
kombinationer av dessa instrument (861.9.6): 
Delar och tillbehör hänföras till nr 
90.29.009 

151 febertermometrar 

159 andra termometrar samt termografer 
901 barometrar 
909 andra slag 

90.24 Instrument och apparater för mätning, kon
troll eller automatisk reglering av gasers 
eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. 
eller för automatisk reglering av tempera
tur (t.ex. manometrar, termostater, nivå
mätare, dragregulatorer, genomströmnings
mätare och värmemängdsmätare), ej hänför
liga till nr 90.14 (861.9.7): 
Delar och tillbehör hänföras till nr 
90.29.009 

100 manometrar och vakuummetrar 
200 temperaturregulatorer (termostater) 

andra slag: 
901 - instrument och apparater för mätning, 

kontroll eller reglering av genomström
ning 

902 - instrument och apparater för mätning, 
kontroll eller reglering av tryck eller 
nivå 

909 - andra 
90.25.000 Instrument och apparater för fysikalisk 

eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, 
refraktometrar, spektrometrar och gasana-
lysapparater), för mätning eller kontroll 
av viskositet, porositet, dilatation, yt
spänning e.d. eller för kalorimetriska, 
fotometriska eller akustiska mätningar, 
exponeringsmätare härunder inbegripna; 
mikrotomer (861.9.8) 

90.26 Förbruknings- och produktionsmätare för 
gaser, vätskor och elektricitet samt kon
troll- och kalibreringsmätare för dylika 
instrument: 
Delar och tillbehör hänföras till nr 
90.29.001 eller 009 

100 gasmätare (861.8.1) 
200 vätskemätare (861.8.1) 

elektricitetsmätare (729.5.1): 
301 - enkeltariffmätare 
309 - andra 

90.27 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, 
vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmä
tare och takometrar (även magnetiska), ej 
hänförliga till nr 90.14; stroboskop 
(861.8.2): 
Delar och tillbehör hänföras till nr 
90.29.009 

100 taxametrar 
200 hastighetsmätare och takometrar 
900 andra slag 

90.28 Elektriska instrument och apparater för 
mätning, kontroll, analys eller automatisk 
reglering (729.5.2): 
Delar och tillbehör hänföras till nr 
90.29.002 eller 003 

100 instrument och apparater för mätning eller 
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kontroll av elektriska storheter (såsom 
ampere-, volt-, ohm-, watt-metrar, oscillo-
grafer) 

200 instrument för lödning 
911 andra navigationsinstrument 

andra slag: 
- instrument och apparater, vilkas icke
elektriska motsvarigheter hänföras till: 

— nr 90.16 (instrument och apparater för 
mätning eller kontroll, ej hänförliga 
till annat nummer i detta kapitel): 

901 balanseringsapparater och provbänkar 
902 andra 
903 — nr 90.22 (maskiner och apparater för 

materialprovning) 
904 — nr 90.23 (t.ex. termometrar, pyrometrar) 
905 — nr 90.24 (t.ex. manometrar, termostater, 

nivåmätare) 
906 — nr 90.25 (t.ex. pH- och rH-mätare, gas-

analysapparater, exponeringsmätare) 
907 — nr 90.14 (med undantag av navigations

instrument), 90.15 eller 90.27 
908 - automatiska spänningsregulatorer 
909 - instrument och apparater för påvisande 

eller mätning av radioaktiv strålning, 
röntgenstrålning, kosmisk strålning e.d. 
(t.ex. geigerräknare) 

90.29 Delar och tillbehör, igenkännliga såsom 
uteslutande eller huvudsakligen avsedda för 
en eller flera till nr 90.23, 90.24 eller 
90.26-90.28 hänförliga artiklar (861.9.9): 

001 till elektricitetsmätare 
002 till instrument och apparater för mätning 

eller kontroll av elektriska storheter 
003 till andra elektriska instrument och appa

rater för mätning, kontroll, analys eller 
automatisk reglering 

009 andra 

91 KAP. UR 
91.01.001 Fickur, armbandsur och liknande ur, stoppur 

+009 härunder inbegripna (864.1.1) 
91.02 Vägg- och bordsur med fickursverk, ej hän

förliga till nr 91.03 (864.1.2): 
001 väckarur 
009 andra slag 

91.03.000 Ur till instrumentbräden och liknande ur, 
för fartyg, luftfartyg, bilar eller andra 
fordon (864.2.1) 

91.04 Andra ur (864.2.2): 
100 väckarur, även elektriska 
901 huvudur, med eller utan signalprogramverk 
902 sekundärur och synkronur 
903 skeppskronometrar 
909 andra slag 

91.05 Tidkontrollur, tidstämpelur och liknande 
med urverk eller synkronmotor försedda appa
rater för tidkontroll eller tidmätning 
(864.2.3): 

001 tidkontrollur 
002 tidstämplar 
009 andra slag 

91.06.000 Tidströmställare och andra tidutlösare med 
urverk eller synkronmotor (864.2.4) 
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91.07.000 Verk till fick- eller armbandsur, samman
satta (864.1.3) 

91.08.001 
-003 Andra urverk, sammansatta (864.2.5) 

91.09.000 Boetter till ur, hänförliga till nr 91.01, 
delar till sådana boetter samt ämnen där
till (864.1.4) 

91.10.000 Urfoder och delar därtill (864.2.6) 
91.11.000 Andra urdelar (864.2.9) 

92 KAP. MUSIKINSTRUMENT; APPARATER FÖR UPPTAGNING 

ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD-, APPARATER FÖR 

UPPTAGNING ELLER ÅTERGIVNING PA MAGNETISK 

VÄG AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION; 

DELAR OCH TILLBEHÖR TILL DYLIKA INSTRUMENT 

OCH APPARATER 

92.01 Pianon (även mekaniska, med eller utan 
klaviatur); cembalor och andra strängin-
strument med klaviatur; harpor, andra än 
eolsharpor (891.4.1): 

100 flyglar 
200 andra pianon 
900 andra slag 

92.02 Andra stränginstrument (891.4.2): 
100 stråkinstrument 
900 andra 

92.03 Orglar, orgelharmonier o.d. (891.8.1): 
100 piporglar 
900 andra slag 

92.04 Dragspel och munspel (891.8.2): 
100 dragspel 
200 munspel 

92.05 Andra blåsinstrument (891.8.3): 
100 s.k. träblåsinstrument 
900 andra 

92.06.000 Slaginstrument (trummor, xylofoner, cymba
ler, kastanjetter o.d.) (891.8.4) 

92.07.002 Elektromagnetiska, elektrostatiska, elektro-
+009 niska och liknande musikinstrument (pianon, 

orglar, dragspel m.f1.)(891.8.5) 
92.08.000 Musikinstrument, ej hänförliga till annat 

nummer i detta kapitel (t.ex. orkestrion, 
positiv, speldosor, mekaniska sångfåglar 
och musiksågar); visselpipor, lockpipor och 
liknande ljudsignalredskap (891.8.9) 

92.09.000 Strängar till musikinstrument (891.4.3) 
92.10 Delar och tillbehör till musikinstrument 

(andra än strängar), härunder inbegripet 
papper och papp, perforerade, för mekaniska 
spelapparater ävensom mekanismer till spel
dosor; metronomer, stämgafflar och stämpipor 
(891.9.0): 
delar och tillbehör till instrument, hänför
liga till nr 92.01: 

001 - höljen och stomryggar till pianon samt 
delar därtill 

002 - andra: 
1 — pianoklaviaturer 
9 — andra 

003 delar och tillbehör till stråkinstrument 
samt delar och tillbehör till instrument, 
hänförliga till nr 92.05 

004 delar och tillbehör till stränginstrument, 
hänförliga till nr 92.02.900 
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delar och tillbehör till orglar, orgel
harmonier o.d. : 

005 - klaviaturer och delar därtill; tonbord 
till orgelharmonier och delar därtill 

006 - andra 
delar och tillbehör till instrument, hän
förliga till nr 92.07: 

007 - klaviaturer och delar därtill 
008 - andra 
009 andra slag 

92.11 Grammofoner, dikteringsapparater och andra 
apparater för upptagning eller återgivning 
av ljud, härunder inbegripet skivspelare, 
bandspelare o.d., med eller utan ljuddosa; 
apparater för upptagning eller återgivning 
på magnetisk väg av bilder och ljud för 
television (891.1.1): 

101 grammofonautomater 
103 grammofoner, skivspelare och skiwäxlare 

dikteringsapparater: 
201 - för band 
202 - andra 
209 andra band- och trådspelare 
900 andra slag 

92.12 Grammofonskivor och liknande artiklar 
(såsom rullar, band och tråd) för ljudupp
tagning eller liknande upptagning, pre
parerade eller inspelade; matriser för 
tillverkning av grammofonskivor (891.2.0): 

201 grammofonskivor för språkundervisning 
209 andra grammofonskivor (även enbart prepare

rade) 
300 matriser 

andra slag: 
400 - inspelade 
900 - andra 

92.13 Andra delar och tillbehör till apparater, 
hänförliga till nr 92.11 (891.1.2): 

100 till grammofoner, skivspelare, skiwäxlare 
och grammofonautomater 

900 andra slag 

ingår i stat.nr 92.11.103. - 2Ingår i stat.nr 92.12.209. 
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NITTONDE AVDELNINGEN 

VAPEN OCH AMMUNITION 

93 KAP. VAPEN OCH AMMUNITION 
93.01.000 Sablar, värjor, bajonetter och liknande 

vapen samt delar därtill; slidor och baljor 
till hithörande vapen (951.0.4) 

93.02.000 Revolvrar och pistoler, utgörande eldvapen 
(951.0.5) 

93.03.001 Vapen för militärt bruk, ej hänförliga till 
-009 nr 93.01 eller 93.02 (951.0.2) 

93.04 Eldvapen, ej hänförliga till nr 93.02 eller 
93.03, härunder inbegripet liknande appara
ter, vilkas funktion bygger på förbränning 
av en explosiv laddning, såsom signalpisto
ler samt revolvrar och pistoler för lösa 
skott, linkastningsapparater o.d. (894.3.1): 
gevär: 

201+202 - rafflade 
300 - oräfflade 
900 andra slag 

93.05.000 Andra vapen, härunder inbegripet gevär och 
pistoler för komprimerad luft eller gas 
samt fjäderbössor och fjäderpistoler(894.3.2) 

93.06.100 Delar till vapen, ej hänförliga till nr 
-909 93.01, härunder inbegripet ämnen till 

gevärsstockar och till eldrör för eldvapen 
(894.3.3 och 951.0.3) 

93.07 Ammunition, härunder inbegripet bomber, 
torpeder, minor och robotprojektiler; delar 
till ammunition, härunder inbegripet hagel 
och förladdningar: 
ammunition och delar därtill för jakt- och 
sportvapen, ej hänförliga till nr 93.07.801: 

301+302 - patroner 
303 - Patronhylsor 
304 - hagel och kulor 
309 - andra slag 
801 ammunition och delar därtill för revolvrar 

och pistoler, hänförliga till nr 93.02 
ammunition och delar därtill för militärt 
bruk, ej hänförliga till nr 93.07.801: 

802+803 - patroner 
804 - Patronhylsor samt delar därtill 
805 - tändmedel för projektiler, ej hänförliga 

till nr 36.04 
806-807 - projektiler samt delar därtill 

808 - andra slag 
809 annan ammunition och delar därtill 
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TJUGONDE AVDELNINGEN 

DIVERSE VAROR 

94 KAP. MÖBLER, MADRASSER, SÄNGTÄCKEN, KUDDAR 0. D. 
94.01 Sittmöbler, ej hänförliga till nr 94.02, 

bäddsoffor o.d. härunder inbegripna, samt 
delar därtill (821.0.1): 
av trä: 

110 - försedda med överklädnad eller stoppning: 
1 — på stommar av egen tillverkning 
2 — på inköpta stommar 
- andra slag: 

191 — stolar: 
1 kompletta 
2 träfärdiga för stoppning eller överkläd-

ning vid annan anläggning 
3 delar 

199 — andra: 
1 kompletta 
2 träfärdiga för stoppning eller över-

klädning vid annan anläggning 
3 — delar 

210+290 av metall 
910+990 av annat material 

94.02.000 Möbler för medicinskt eller kirurgiskt bruk 
(även för tandläkar- eller veterinärbruk), 
såsom operationsbord, undersökningsbord och 
liknande bord samt sjukhussängar med meka
niska anordningar; tandläkarstolar och lik
nande stolar med mekanisk anordning för 
vridning och höjning; delar till dylika 
artiklar (821.0.2) 

94.03 Andra möbler samt delar därtill (821.0.9): 
100 av trä 
200 av metall 
900 av annat material 

94.04 Resårbottnar till sängar; sängkläder och 
liknande artiklar, försedda med resårer, 
stoppning eller inlägg eller tillverkade 
av poröst gummi eller porös plast, med 
eller utan överdrag, såsom madrasser, säng
täcken och kuddar (821.0.3): 
med överdrag av textilvara, utan fjädrar, 
ramar eller andra väsentliga delar av metall 
eller trä: 

201+202 - madrasser 
(203) Numret återfinnes omedelbart efter nr 

94.04.915 
901 +902 - sängtäcken 
903+904 - kuddar 
905+906 - andra 

908 elektriska värmedynor 
andra slag: 
av metall eller trä: 

911 — utan överdrag 
915 — andra 

- av poröst gummi, utan överdrag: 
203 — madrasser 
916 — andra 
919 - andra 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund^ 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

95 KAP. VAROR AV SNIDNINGSMATER1AL M. M. 
95.01.001 Sköldpadd, bearbetad, samt varor av sköld-

+009 padd (899.1.1) 
95.02.001 Pärlemor, bearbetad, samt varor av pärlemor 

+009 (899.1.2) 
95.03.001 Elfenben, bearbetat, samt varor av elfenben 

+009 (899.1.3) 
95.04.001 

+009 Ben, bearbetat, samt varor av ben (899.1.4) 
95.05.001 Horn, korall, även rekonstruerad, och andra 

+009 animaliska snidningsmaterial, bearbetade, 
samt varor av dessa material (899.1.5) 

95.06.001 Stennöt och andra vegetabiliska snidnings-
+009 material, bearbetade, samt varor av dessa 

material (899.1.6) 
95.07.001 Bärnsten och sjöskum, även rekonstruerade, 

+009 samt gagat (jet) och liknande mineraliska 
material, bearbetade, ävensom varor av 
dessa material (899.1.7) 

95.08.000 Varor, gjutna eller genom snidning eller på 
annat sätt formade av vax (animaliskt, vege
tabiliskt, mineraliskt eller konstgjort), 
paraffin eller stearin, av gummi arabicum 
eller dylika naturliga gummiarter, av natur
liga hartser (kolofonium, kopal o.d.) eller 
av modelleringsmassa; andra gjutna eller 
genom snidning eller på annat sätt formade 
varor, ej hänförliga till annat nummer; 
icke härdat gelatin, bearbetat (ej hänför-
ligt till nr 35.03), samt varor därav 
(899.1.8) 

96 KAP. BORSTBINDERIARBETEN; DAMMVIPPOR OCH PUDER-
VIPPOR; HANDSIKTAR OCH HANDSÄLL 

96.01.000 Kvastar, borstar och viskor av endast hop
bundna kvistar eller fibrer, med eller utan 
skaft (899.2.3) 

96.02 Andra borstbinderiarbeten (borstar, penslar 
o.d.), maskinborstar härunder inbegripna; 
målningsrullar; moppar, avtorkare o.d. av 
gummi, filt eller dylikt mjukt material 
(899.2.4): 

101+109 maskinborstar 
201+209 penslar och andra målarborstar; målnings

rullar 
400 tandborstar 

901+903 andra toalettborstar 
907+909 andra slag 

96.03.000 Bindlar för borstfabrikation (899.2.5) 
96.04.000 Dammvippor av fjädrar (899.2.6) 
96.05.000 Pudervippor och liknande varor, oavsett 

materialet (899.5.1) 
96.06.000 Handsiktar och handsåll, oavsett materialet 

(899.2.7) 

97 KAP. LEKSAKER, SPEL, SPORTARTIKLAR 0. D. 
97.01.000 Barncyklar, sparkcyklar, cykelhästar, 

crampbilar och dylika leksaksfordon 
ävensom dockvagnar ( 894.2.1): 

1 - av trä 
2 - av metall 
9 - av annat material 

97.02 Dockor (894.2.2): 
100 av plast 

12 — Industri 1969 Del 2 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund^ 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

900 av annat material 
97.03 Andra leksaker; modellbåtar, modellflyg

plan o.d. för förströelse (894.2.3): 
101+109 av plast 

901 av trä 
903 av metall 

av gummi: 
905 - bollar 
907 - andra 
909 av annat material 

97.04 Inomhusspel, härunder inbegripet spelauto
mater och andra spelapparater för nöjesfält 
e.d., bordtennisspel samt biljardbord och 
andra för spel speciellt konstruerade möb
ler (894.2.4): 

100 spelautomater och andra spelapparater för 
nöjesfält e.d. 

910 spelkort, ävensom målade eller tryckta ark, 
avsedda att sönderskäras till spelkort 

990 andra slag 
97.05 Karnevals-, trolleri- och skämtartiklar; 

julgransprydnader samt andra julprydnader 
(t.ex. konstgjorda julgranar samt julkrub-
bor och figurer därtill) (894.2.5): 

100 karnevals-, trolleri- och skämtartiklar 
200 julgransprydnader samt andra julprydnader 

97.06 Redskap och annan utrustning för utomhus-
spel, gymnastik, sport eller idrott, ej 
hänförliga till nr 97.04 (894.4.2): 

101-109 skidor, skidstavar; skidbindningar, stål
kanter och andra skidbeslag: 

1 - skidor 
2 - skidstavar 
9 - andra 

200 skridskor och rullskridskor, av metall 
310 tennisracketar och ramar därtill, av trä 

andra racketar och ramar därtill, av trä 
eller plast: 

391 - av trä 
399 " av plast 
410 fotbollar, handbollar och andra bollar, 

av läder 
420 tennisbollar 
430 badmintonbollar 
492 andra bollar av plast 
494 andra bollar av gummi 

andra slag: 
901 - av trä: 

1 — bandy- och hockeyklubbor 
2 — sportkälkar 
5 — andra 

905 - av läder eller metall 
909 - av annat material 

97.07 Fiskkrokar; landningshåvar och fjärils-
håvar; redskap för fiske med krok; lock
fåglar och dylika artiklar för jakt 
(894.4.1): 

001 fiskkrokar 
002 spinn- och flugspön 
003 spinn- och flugrullar 
004 drag, spinnare och liknande konstgjorda 

beten 
005 andra fiskredskap 
009 andra slag 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

97.08.000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan 
utrustning för nöjesfält e.d.; ambulerande 
cirkusar, menagerier och teatrar (894.5.0) 

98 KAP. DIVERSE 
98.01 Knappar (tryckknappar, kragknappar, man

schettknappar och liknande artiklar härun
der inbegripna); knappämnen och knappfor
mar; delar till knappar (899.5.2): 

200 knappar av plast 
andra knappar; knappämnen och knappformar; 
delar till knappar: 

300 - av metall 
900 - av annat material 

98.02 Blixtlås och delar därtill (899.5.3): 
100 av metall 
900 av annat material 

98.03 Reservoarpennor, stiftpennor, pennskaft, 
pennförlängare o.d.; delar och tillbehör 
därtill (säsom pennskydd och pennhållare), 
ej hänförliga till nr 98.04 eller 98.05 
(895.2.1): 

100 reservoarpennor: 
200 kulspetspennor 
300 patroner till kulspetspennor 
400 stiftpennor och stifthållare 
900 andra slag; andra delar och tillbehör 

98.04.001 Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar 
+009 därtill (895.2.2) 

98.05 Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, 
anilin-och färgstift, grifflar, ritkol samt 
pastell-, skol-, rit-, skräddar- och bil
jardkrita (895.2.3): 

100 blyerts-, anilin- och färgpennor 
200 blyerts-, anilin- och färgstift 
900 andra slag 

98.06.000 Skrivtavlor, även försedda med ram 
(895.9.2) 

98.07.000 Sigillstämplar, pagineringsstämplar, datum
stämplar och dylika handstämplar; handverk
tyg för tryckning eller prägling av etiket
ter; s.k. typtryckerier (895.9.3) 

98.08 Färgband för skrivmaskiner och liknande 
färgband, även på spolar; färgdynor, med 
eller utan ask (895.9.4): 

100 färgband 
200 färgdynor 

98.09.000 Sigill- och buteljlack i form av stänger, 
plattor e.d.; hektograf- och valsmassa samt 
liknande produkter på basis av gelatin, 
även på underlag av papper eller textilvara 
(895.9.5) 

98.10.001 Cigarrettändare, gaständare och liknande 
+009 tändare, även elektriska eller kemiska, 

samt delar därtill, andra än tändstenar och 
vekar (899.3.4) 

98.11 Rökpipor samt huvuden, skaft och andra delar 
därtill, ämnen härunder inbegripna; cigarr-
och cigarrettmunstycken samt delar därtill 
(899.3.5): 

100 ämnen och icke färdigbearbetade huvuden av 
trä 

200 rökpipor 
901-909 cigarr- och cigarrettmunstycken 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund^ 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

98.12 Kammar, hårspännen o.d. (899.5.4): 
001 av plast 
009 av annat material 

98.13.000 Planschetter, och andra korsettfjädrar samt 
andra dylika artiklar för klädespersedlar 
eller tillbehör till klädespersedlar 
(899.5.5) 

98.14.000 Monterade rafräschissörer samt beslag till 

rafräschissörer (899.5.6) 
98.15.000 Termosflaskor och liknande värmeisolerande 

behållare samt delar därtill (andra än lösa 
glas) (899.9.7) 

98.16 Skyltdockor, provdockor o.d.; rörliga skylt-
figurer och skyltställ (899.5.7): 

001 av plast 
009 av annat material 

'Summan inkluderar delvis reservglas. 
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TJUGOFÖRSTA AVDELNINGEN 

KONSTVERK, FÖREMAL FÖR SAMLINGAR SAMT 
ANTIKVITETER 

99 KAP. KONSTVERK, FÖREMAL FÖR SAMLINGAR SAMT 
ANTIKVITETER 

99.01.000 Målningar och teckningar, utförda helt för 
hand (andra än teckningar, hänförliga till 
nr 49.06, samt handdekorerade föremål) 
(896.0.1) 

99.02.000 Konstgrafiska originalblad, såsom etsning
ar, gravyrer, träsnitt och litografier 
(896.0.2) 

99.03.000 Originalskulpturer, oavsett materialet 
(896.0.3) 

99.04.000 Frimärken (helsaker härunder inbegripna), 
beläggningsstämplar o.d., makulerade ävenson 
omakulerade men icke gångbara här i landet 
och icke avsedda att här utges (896.0.4) 

99.05.000 Föremål för zoologiska, botaniska, minera
logiska eller anatomiska samlingar; föremål 
av historiskt, arkeologiskt, paleontolo-
giskt, etnografiskt eller numismatiskt 
värde (896.0.5) 

99.06.000 Antikviteter med en ålder av över 100 år 
(896.0.6) 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

APPENDIX TILL TAB. 2 

02 Styckade varor, köttfärs o.d. 
Slakt åt utomstående 
Rökning av köttvaror åt utomstående 

03 Beredning av fisk åt utomstående 
09 Packning av kryddor 
11 Malning av spannmål åt utomstående 
14 Beredning av växtfibrer 
26 Torkning och malning av inköpta malmer 
28 Krossning av kiselkarbid 
32 Förmalningar av diverse kemikalier m.m, 
40 Gummireparationer 
41 Beredning av läder 
42 Bilsadelmakeriarbeten åt utomstående 
43 Pälssömnad åt utomstående 

Reparationer av pälsvaror 
44 Sågning mot lön av plankor och bräder 

Hyvling mot lön 
Svarvning mot lön 
Tillverkning mot lön av fanér 
Impregnering av stolpar, sliprar o.d.: 
- av eget gods 
- av inlämnat gods 

47 Bearbetning av inköpt massa 
48 Pappersvaruarbeten åt utomstående 
49 Sätteri- och stereotypiproduktion för avsalu 

Kopieringsarbeten 
Keraigrafiska arbeten 
Bindning, häftning, blockning, skärning, 
bigning etc. åt utomstående av: 
- böcker, broschyrer o.d.: 
- för privatpersoner, bibliotek och insti

tutioner 
- förlagsböcker 
- andra böcker, broschyrer o.d. (ej reklam

tryck) 
- tidningar och tidskrifter 
- bilder-, rit- och målarböcker för barn 
- andra tryckalster: 
- reklamtryck (affärskataloger, prislistor, 

reklambroschyrer o.d.) 
- blanketter, fakturor, bokföringskort o.d. 
- ej specificerade 

50/57 Tvinning, blekning, fargning, tryckning, 
appretering och mercerisering av inköpt 
textilgods: 
- garner 
- vävnader 
- annat gods 
Bearbetning av inlämnat textilgods: 
- karbonisering 
- kamning av ull och korta konstgjorda fibrer 
- spinning 
- rivning av vadd, schoddy o.d. 
- vävning 
- trikåstickning 
- impregnering 
- matelassering 
- blekning, fargning, tryckning, appretering 
och mercerisering 

- kemisk tvättning 
- annan tvättning och strykning 

1Bruttoersättning. 
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Stat nr Avdelningar, kapitel och varuposter Kvan
titets
grund 

1968 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

1969 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

- annan beredning eller bearbetning 
53 Beredning av tagel åt utomstående 
59 Reparationer av fisknät 
60/62 Sömnadsarbeten mot lön åt andra än sömnads

industriföretag: 
överkläder för män eller gossar: 
- ulstrar, paletåer, kappor och Överrockar 
- jackor 
- sällskapsdräkter (frackar, smokingar o.d.) 
- kostymer (inkl. sport- och skidkostymer) 
- udda kavajer 
- udda västar 
- långbyxor (inkl. arbets-, sport- och skid-
byxor) 

- militära och civila uniformer: 
- uniformskappor 
- kompletta uniformer 
- uniformsrockar 
- uniformsbyxor 
- skydds- och överdragskläder (overaller, 

skydds- och städrockar, blåblusar, blå
byxor o.d.) 

- badkappor och morgonrockar 
- shorts, gymnastik-, lek- och stranddräkter 
överkläder för kvinnor, flickor eller småbarn: 
- ulstrar och kappor 
- jackor 
- långbyxor 
- dräkter (inkl. sport- och skiddräkter) 
- klänningar 
- kjolar 
- blusar 
- skydds- och överdragskläder (overaller, 

skydds- och städrockar, förkläden o.d.) 
- badkappor och morgonrockar 
- shorts, gymnastik-, lek- och stranddräktcr 
- överkläder för småbarn 
underkläder för män eller gossar: 
- skjortor 
- nattkläder 
underkläder för kvinnor, flickor och småbarn: 
- nattkläder 
själar, scarfar, halsdukar, slöjor o.d. 
sänglinne och artiklar för rumsinredning: 
- lakan, påslakan o.d. 
- Örngott och örngottsvar 
- andra slag 
hattar och mössor: 
- uniformsmössor, militära och civila 
Erhållen bruttoersättning för ovanstående 
sömnadsarbeten 
Erhållen bruttoersättning för sömnadsarbeten 
åt sömnadsindustriföretag (underleveranser) 

64 Skoreparationer åt utomstående 
Tillverkning mot lön av skor samt delar 
därtill 

65 Reparationer och ompressning av hattar och 
mössor 

68 Inskriptioner, uppmonteringar m.m. av sten 
69 Dekorering av inköpt porslin m.m. 
71 Förgyllning och försilvring åt utomstående 

Reparationer av guldsmedsarbeten m.m. 
Gravering 

^ruttoersättning. 
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73 Valsning, dragning m.m, av inlämnat gods 
vid järn- och stålverk 
Galvanisering o.d. ytbehandling: 
- av inköpta fabrikat (försäljningsvärde) 
- av inlämnat gods (förädlingslön) 
Härdning av järn och stål åt utomstående 
Bearbetning av armeringsstål 
Malning av inköpta ferrolegeringar 

76 Eloxering o.d. 
83 Slipning, smärgling o.d. åt utomstående 

Reparationer av metallvaror 
84 Reparationer av maskiner och apparater 
85 Reparationer av elektriska apparater 

Montering och installation åt utomstående 
av elektrisk materiel och utrustning 

86 Reparationer av järnvägs- och spårvägsma-
teriel 

87 Reparationer av andra fordon 
88 Reparationer av flygplan 
89 Reparationer av fartyg och båtar: 

- svenska, över 100 ton 
- svenska, under 100 ton 
- utländska, över 100 ton 
- utländska, under 100 ton 

90 Reparationer av instrument 
91 Reparationer av ur 
94 Reparationer av möbler m.m. 
98 Blixtlås och delar därtill 

Reparationer av stämplar 
Reparationer av rökpipor 
Montering och installationer 
Forskningsarbeten o.d. (åt utomstående) 
Ej specificerade lönearbeten 

'Bruttoersättning. - 2Stoppning och klädsel av inköpta stommar redovisas under stat.nr 94.01.1102. 
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Huvudavdelningar och avdelningar 
enligt SITC (Register) 

Sections and divisions according to the SITC 
(Register) 

0 Livsmedel och levande djur 

00 Levande djur 
01 Kött och köttvaror 
02 Mjölk och mejeriprodukter samt ägg 
03 Fisk, kräftdjur och blötdjur samt varor därav 
04 Spannmål och varor därav 
05 Frukter och köksväxter 
06 Socker och sockervaror 
07 Kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav 
08 Fodermedel för djur (utom omalen spannmål) 
09 Diverse livsmedel 

1 Drycker och tobak 

11 Drycker 
12 Tobak och tobaksvaror 

2 Råvaror, icke ätbara, utom bränslen 

21 Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda 
22 Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor 
23 Naturgummi, syntetiskt gummi och gummiregenerat 
24 Trävaror och kork 
25 Pappersmassa och pappersavfall 
26 Textilfibrer samt avfall därav 
27 Naturliga gödselmedel och obearbetade mineraliska ämnen 

utom stenkol, mineraloljor och ädelstenar 
28 Malmer och skrot av metaller 
29 Andra animaliska och vegetabiliska råmaterial, icke 

ätbara 

3 Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillations
produkter därav samt elektrisk ström 

32 Stenkol, brunkol och torv samt koks och briketter därav 
33 Mineraloljor och produkter därav 
34 Petroleumgaser, kolgas o d 
35 Elektrisk ström 

4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 

41 Animaliska oljor och fetter 
42 Vegetabiliska oljor och fetter 
43 Beredda oljor och fetter samt vaxer av animaliskt eller 

vegetabiliskt ursprung 

5 Produkter av kemiska och närstående industrier 

51 Kemiska grundämnen och kemiska föreningar 
52 Mineraltjära och kemiska råvaror ur stenkol, mineralolja 

eller naturgas 
53 Färgämnen och garvämnen 
54 Medicinska och farmaceutiska produkter 
55 Flyktiga oljor och luktämnen; toalett-, poler- och ren

göringsmedel 
56 Gödselmedel, tillverkade 

57 Sprängämnen 
58 Plaster, obearbetade och bearbetade, cellulosaregenerat 

och konsthartser 
59 Diverse kemiska produkter 

6 Bearbetade varor, grupperade i huvudsak efter material 

61 Läder, lädervaror och beredda pälsskinn 
62 Gummivaror 
63 Varor av trä och kork (utom möbler) 
64 Papper, papp och varor därav 
65 Garn, vävnader och konfektionerade artiklar utom kläder 
66 Varor av mineraliska ämnen utom metaller 
67 Järn och stål 
68 Metaller utom järn och stål 
69 Arbeten av metall 

7 Maskiner och apparater samt transportmedel 

71 Maskiner och apparater, andra än elektriska 
72 Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel 
73 Transportmedel 

8 Diverse färdiga varor 

81 Sanitets-, rörlednings-, värme- och belysningsinstalla-
tionsmateriel 

82 Möbler 
83 Reseffekter, handväskor och liknande artiklar 
84 Kläder 
85 Skor 
86 Instrument för yrkesmässig verksamhet, för vetenskapligt 

ändamål och för kontroll; varor för fotografiskt eller 
optiskt bruk; ur 

89 Andra färdiga varor 

9 Övriga varor 

95 Vapen och ammunition 
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Tabell 2 

Produktion, införsel och utförsel av varor år 1969 med fördelning enligt SITC-Revised 
Production, imports and exports by commodities in 1969 grouped according to the SITC-Revised 

Produktionsuppgifterna är erhållna genom aggregering av data 
i tabell 1. Siffrorna inom parentes anger motsvarande nummer 
enligt Brysselnomenklaturen. Uppgifterna rörande införsel 
och utförsel är hämtade från "Utrikeshandel 1969". 

I tabellen anges för varje varupost ett beräknat värde av 
summa produktion och införsel minus utförsel. De ingående 
komponenterna är inte alltid fullt jämförbara, bland annat 
redovisas produktionsuppgifterna fritt fabrik, införsel och 
utförsel som cif- resp fob-värden. (Se textavdelningen). 

Hela årstillverkningen betecknas med £_, därav avsett för av-
salu med a. Om inget särskilt anges, är hela årstillverkning
en avsedd för avsalu utan ytterligare bearbetning vid fram
ställningsverket. 

Kvantitetsgrunden är ton om annat ej anges. 

Rubriker i SITC, som avser varor av vilka ingen svensk till
verkning i regel förekommer, har utelämnats i tabellen. 

SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 
Sections, divisions, groups, 
subgroups and items 

Kvanti
tets
grund 
Unit 

Produktion 
Production 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
tkr 

Införsel 
Imports 
Kvantitet 
Quantity 

Värde 
Value 
tkr 

Utförsel 
Exports 
Kvantitet 
Quantity 

Värde 
Value 
tkr 

Prod + 
inf - utf 
Prod + 
imp - exp 
tkr 

HUVUDAVD. 0. LIVSMEDEL OCH 
LEVANDE DJUR 

AVD. 01. KÖTT OCH KÖTTVAROR 

011 Kött, färskt, kylt eller fryst 
(från kontrollslakterier) 

011.1 Kött av nötkreatur (oxkött, 
kalvkött) färskt, kylt eller t 
fryst (02.01.21-35) a 

011.2 Kött av får eller getter, 
färskt, kylt eller fryst t 
(02.01.70) a 

011.3 Fläsk, färskt, kylt eller t 
fryst (02.01.40) a 

011.4 Slaktat fjäderfä och ätbara 
delar därav, färska, kylda 
eller frysta (02.02) 

011.5 Hästkött, färskt, kylt eller t 
fryst (02.01.10) a 

011.6 Andra ätbara delar av djur, 
hänförliga till 011.1, 011.2, 
011,3, 011.5, färska, kylda t 
eller frysta (02.01.90) a 

011.8 Annat kött och andra ätbara 
djurdelar, färska, kylda 
eller frysta: 

011.8.1 Lever av fjäderfä, färsk, kyld 
eller saltad (02.03) 

011.8.9 Annat kött och andra ätbara 
djurdelar, färska, kylda eller 
frysta (02.04) 

'inkl 011.8.9. - 2Ingår i 011.2. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Varde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Varde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

012 Kött, saltat, torkat eller 
rökt 

012.1 Fläsk, saltat, torkat eller 
rökt (02.06.30) 

012.9 Annat kött, saltat, torkat 
eller rökt (02.06.40-90) 

013 Köttkonserver och andra kött
varor 

013.3 Köttextrakt och köttsaft 
(16.03) 

013.4 Korv, även konserverad (16.01) 
013.8 Andra köttkonserver och kött

varor (16.02): 
köttkonserver (16.02.110-199) 
färdiglagad mat (ej konserv) 
andra slag 

AVD. 02. MJÖLK, MEJERIPRODUK
TER SAMT ÄGG 

022 Mjölk och grädde 

022.1 Mjölk och grädde, inkl. kärn-
mjölk, skummjölk och vassla 
konserverad, koncentrerad el
ler sötad, annan än i fast 
form (04.02.20-30): 
vassle för utfodring och mes
massa 
andra slag 

022.2 Mjölk och grädde inkl. kärn-
mjölk, skumnjölk och vassla i 
fast form (block eller pulver) t 
(04.02.50-60) a 

022.3 Mjölk och grädde, inkl. kärn-
mjölk, skummjölk, surmjölk, 
surgrädde och vassla icke kon
serverad, koncentrerad eller 
sötad (04.01): 
mjölk, oskummad 
mjölk, standardiserad 
grädde 
skummjölk och kärnmjölk 

023 Smör (04.03) 

024 Ost och ostmassa (04.04) 

025 Xgg (04.05) 

AVD. 03. FISK, KRÄFTDJUR OCH 
BLÖTDJUR SAMT VAROR DÄRAV 

031 Fisk, färsk eller fryst, rökt 
o.d. 

031.1 Fisk, färsk, kyld eller fryst 
(03.01): 
filéad (för avsalu) eller 
fryst 

031.2 Fisk, saltad, torkad eller 
rökt men icke vidare bearbetad 
(03.02) 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti-
tets-
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införael 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

031.3 Kräftdjur, blötdjur, färska, 
kylda eller frysta, saltade 
eller torkade. Kräftdjur med 
skal, kokta (03.03) 

032 Fiskkonserver och andra varor 
av fisk, inkl. kräftdjur och 
blötdjur 

032.0.1 Fisk inkl. kaviar och kaviar
ersättning, beredd eller kon
serverad (16.04) 

032.0.2 Kräftdjur och blötdjur, bered
da eller konserverade (16.05) 

AVD. 04. SPANNMÅL OCH VAROR 
DÄRAV 

046 Mjöl och gryn av vete 

046.0.1 Vetemjöl (11.01,10,20) 
046.0.2 Vetegryn (11.02.10) 

047 Mjöl och gryn av spannmil, 
utom vete 

047.0.1 Mjöl av spannmål utom vete 
(11.01.30-90) 

047.0.2 Gryn av spannmål utom vete 
(11.02.20,80) (ej gröpe) 

048 Varor av spannmål, mjöl eller 
stärkelse 

048.1.1 Gryn och groddar av spannmil, 
valsade, pressade, skalade 
e.d. (11.02.30-50,90) 

048.1.2 Majsflingor, rostat ris och 
liknande varor (19.05) 

048.2 Malt, inkl. mjöl av malt 
(11.07) 

048.3 Makaroner, spagetti och lik
nande produkter (19.03) 

048.4 Bakverk (bröd, skorpor, kakor 
o.d.): 

048.4.1 Matbröd, skeppsskorpor o.d. 
(19.07) 

048.4.2 Finare bakverk, käx, kakor 
o.d. (19.08) 

048.8 Andra varor av spannmål, mjöl 
eller stärkelse, avsedda till 
människoföda: 

048.8.1 Maltextrakt (19.01) 
048.8.2 Näringamedel, beredda av mjöl, 

stärkelse eller maltextrakt, 
för barn, för dietiskt bruk 
eller för matlagningsändamål 
(19.02) 

048.8.3 Sigilloblater, nattvardsbröd 
o.d. (19.06) 

AVD. 05. FRUKTER OCH KÖKS-
VÄXTER 

051 Frukter, färska och icke olje-
haltiga nötter, färska eller 
torkade 

1 Inkl gryn av havre och korn. - 2Exkl gryn av havre och korn. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvant i-
tets-
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

052 Torkade frukter 

053 Frukter, beredda eller konser
verade 

053.2 Frukter, fruktskal och andra 
växtdelar, kanderade, glasera
de eller på liknande sätt be
redda med socker (20.04) 

053.3 Sylter, marmelader, fruktmos, 
fruktgeléer o. fruktpastor 
(20.05) 

053.5 Saft av frukter eller köksväx
ter, även med tillsats av soc
ker men icke innehållande 
alkohol (20.07) 

053.6 Frukter tillfälligt konserve
rade: 

053.6.1 Frukter, frysta, utan tillsats 
av socker (08.10) 

053.6.2 Frukter, frysta, med tillsats 
av socker (20.03) 

053.6.3 Frukter tillfälligt konserve
rade i saltvatten eller andra 
lösningar (08.11) 

053.6.4 Skal av citrusfrukter eller 
melon, färska, frysta eller 
torkade eller tillfälligt kon
serverade (08.13) 

053.9 Frukter, beredda eller konser
verade på annat sätt (20.06) 

054 Köksväxter, färska, frysta el
ler torkade, inkl. rötter, 
stam- o. rotknölar 

055 Köksväxter, beredda eller kon
serverade 

055.1 Köksväxter, torkade, även sön
derdelade i stycken eller 
krossade eller pulveriserade, 
men icke på annat sätt beredda 
(07.04) 

055.4 Mjöl, gryn och flingor av po
tatis, frukter, köksväxter 
eller andra vegetabiliska pro
dukter inkl. sago, tapioka och 
annan stärkelse, beredd för 
användning till människoföda: 

055.4.1 Mjöl av baljväxtfrön, hänför
liga till 054.2 (11.03) 

055.4.2 Mjöl av frukter, hänförliga 
till varugrupp 051 (11.04) 

055.4.3 Mjöl och flingor av potatis 
(11.05) 

055.4.4 Mjöl och rötter, stam- eller 
rotknölar, hänförliga till 
054.8.1 (11.06) 

055.4.5 Gryn och flingor, framställda 
av tapioka-, sago-, potatis-
eller annan stärkelse (19.04) 

055.5 Köksväxter, beredda eller kon
serverade: 

055.5.1 Köksväxter och frukter, inlag-

frysta köksväxter samt skalad potatis. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet VXrde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

da i ättika eller ättiksyra, 
även med tillsats av socker 
(20.01) 

055.5.2 Köksväxter, beredda eller kon
serverade på annat sätt än ge
nom inläggning i ättika eller 
ättiksyra (20.02) 

AVD. 06. SOCKER OCH SOCKER
VAROR 

061 Socker och honung 

061.1 Bet- och rörsocker, råsocker 
(17.01.10) 

061.2 Bet- och rörsocker, andra slag 
(17.01.90) 

061.5 Melass (17.03) 
061.9 Annat socker; sirap och andra 

sockerlösningar; konstgjord 
honung samt blandningar av 
konstgjord o. naturlig honung; 
sockerkulör (17.02) 

062 Sockerkonfektyrer och andra 
sockervaror 

062.0.1 Sockerkonfektyrer icke inne
hållande kakao (17.04) 

062.0.2 Socker, sirap och andra 
sockerlösningar samt melass 
försatta med smakämne eller 
färg, ej hänförliga till 
fruktsafter (17.05) 

AVD. 07. KAFFE, TE, KAKAO, 
KRYDDOR OCH VAROR DÄRAV 

071 Kaffe 

071.1 Kaffe, orostat eller rostat 
samt kaffesurrogat med till
sats av kaffe (09.01.10-30): 
orostat 
rostat: egen vara 

främmande vara (lön) 
071.3 Kaffeextrakter, kaffeessenser 

och liknande preparat av kaffe 
(21.02.10) 

072 Kakao 

072.1 Kakaobönor, även rostade(18.01) 
072.2 Kakaopulver, icke sötat(18.05) 
072.3 Kakaomassa och kakaosmör: 
072.3.1 Kakaomassa (18.03) 

072.3.2 Kakaosmör (kakaofett) (18.04) 

073 Choklad, chokladvaror samt 
andra födoämnen, innehållande 
kakao (18.06) 

075 Kryddor (09.04-10): 
omalda 
malda: egen vara 

främmande vara (lön) 

'Glass 18.06.902 ingår i 099.0.9. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

AVD. 08. FODERMEDEL FÖR DJUR 
UTOM OMALEN SPANNMÅL 

081 Fodermedel för djur, utom 
omalen spannmål 

081.1 Vegetabiliska produkter för 
foderändamål: 

081.1.1 Halm och agnar av spannmål, 
obearbetade eller enbart hac
kade (12.09) 

081.1.2 Foderrotfrukter, hö, klöver, 
luzern och liknande foderväx
ter (12.10) 

081.1.9 Andra vegetabiliska produkter 
för foderändamål (23.06) 

081.2 Kli och andra återstoder, er
hållna vid siktning, malning 
eller annan bearbetning av 
spannmål eller baljväxtfrön 
(23.02): 
kli (inkl. gröpe)(11.02.4001) 

081.3 Oljekakor och andra ätersto-
der från utvinning av vegeta
biliska oljor (23.04) 

081.4 Köttmjöl och fiskmjöl (23.01) 
081.9 Annat avfall av livsmedel och 

andra beredda fodermedel: 
081.9.1 Skal och hinnor av kaffe 

(09.01.40) 
081.9.2 Kakaoskal o. kakaoavfall 

(18.02) 
081.9.3 Betmassa och annat avfall från 

sockerframställning, brygge
rier och brännerier (23.03): 
betmassa 
andra slag 

081.9.9 Fodermedel med tillsats av 
melass eller socker; andra 
beredda fodermedel (23.07) 

AVD. 09. DIVERSE LIVSMEDEL 

091 Margarin och annat matfett 

091.3 Ister och annat fett av svin 
eller fjäderfä, utsmält eller 
utpressat (15.01) 

091.4 Margarin, konstister och an
nat berett ätbart fett (15.13) 

099 Andra livsmedel 

099.0.1 Rostade kaffesurrogat (21.01) 
099.0.2 Extrakter, essenser och kon

centrat av te eller matte 
(21.02.90) 

099.0.3 Senapspulver och beredd senap 
(21.03) 

099.0.4 Såser och andra för smaksätt
ning avsedda preparat (21.04) 

099.0.5 Soppor och buljonger (21.05): 
konserverade 
torkade 

099.0.6 Jäst, torrjäst och bakpulver 
(21.06) 

S192 lU6- och klövermjöl. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvant i-
tets-
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

099.0.7 Vinäger och vinägerersättning
ar (22.10) 

099.0.9 Andra beredda näringsmedel 
(21.07): 
glass 
andra slag 

'inkl glass 18.06.902. 

13 — Industri 1969 Del 2 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

HUVUDAVD. 1. DRYCKER OCH TOBAK 

AVD. 11. DRYCKER 

111 Alkoholfria drycker utom 
frukt- och köksväxtsaft 

111.0.1 Vatten, mineralvatten, kol-
syrat vatten, is och snö 
(22.01): 
distribuerat vatten (genom 
vattenverk)1 

mineralvatten m.m. 
111.0.2 Lemonader, aromatiserat mine

ralvatten och andra alkohol
fria drycker, utom frukt- och 
köksväxtsaft, hänförlig till 
053.5 (22.02) 

112 Alkoholhaltiga drycker 

112.1 Vin och vinmust: 
112.1.1 Druvmust i jäsning, ävensom 

druvmust, vars jäsning avbru
tits pl annat sätt än genom 
tillsats av alkohol (22.04) 

112.1.2 Vin av färska druvor; druv
must, vars jäsning avbrutits 
genom tillsats av alkohol 
(22.05) 

112.1.3 Vermut och annat vin av färska 
druvor, berett med aromatiska 
ämnen (22.06) 

112.2 Andra jästa drycker (cider 
m.m.) (22.07) 

112.3 Maltdrycker (22.03)2 
112.A Destillerade alkoholhaltiga 

drycker (22.09): 
färdiga drycker 
beredningar 

AVD. 12. TOBAK OCH TOBAKSVAROR 

122 Tobaksvaror 4 

122.1 Cigarrer och cigariller 
(24.02,11,12) 

122.2 Cigarretter (24.02.20) 
122.3 Andra tobaksvaror 

(24.02.30-60) 

'Avser vattenverk son levererat minst 1 milj m vatten under året. - 2Samtliga bryggerier. - 3å 50 Z. - Exkl tobaksskatt. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

HUVUDAVD. 2. RÅVAROR, ICKE ÄT
BARA, UTOM BRÄNSLEN 

AVD. 21. HUDAR, SKINN OCH 
PÄLSSKINN, OBEREDDA 

211 Hudar och skinn, utom päls
skinn, oberedda1 

211.1 Hudar av nötkreatur utom kalv, 
samt av hästdjur, oberedda 
(41.01.10,31-39) 

211.2 Kalvskinn, oberedda (41.01.20) 
211.4 Getskinn och killingskinn, 

oberedda (41.01.60) 
211.6 Fårskinn och lammskinn, obe

redda, för pälsändamål 
(41.01.51) 

211.7 Andra fårskinn och Lammskinn, 
oberedda (41.01.59) 

211.8 Avklipp och annat avfall av 
läder (41.09) 

211.9 Andra hudar och skinn, obered
da (41.01.90) 

212 Pälsskinn, oberedda (43.01) 

AVD. 22. OLJEFRÖN, OLJEHAL-
TIGA NÖTTER OCH KÄRNOR 

221 Oljefrön, oljehaltiga nötter 
och kärnor 

221.1-8 Oljehaltiga frön och frukter, 
även sönderdelade (12.01) 

221.9 Mjöl av oljehaltiga frön och 
frukter, icke avfettat (12.02) 

AVD. 23. NATURGUMMI, SYNTE
TISKT GUMMI OCH GUMMIREGENERAT 

231 Naturgummi, syntetiskt gummi 
och gummiregenerat 

231.2 Syntetiskt gummi och faktis 
(40.02) 

231.3 Guramiregenerat (40.03) 
231.4 Avfall och skrot av annat 

gummi än hårdgummi (40.04) 

AVD. 24. TRÄVAROR OCH KORK 

241 Brännved och träkol 

241.1 Brännved och träavfall, inkl. 
sågspån och bränsleflis 
(44.01) 

241.2 Träkol, inkl. kol av nötskal, 
även i form av briketter 
(44.02) 

243 Sågade och hyvlade trävaror 

243.1 Järnvägs- och spårvägssliprar 
av trä (44.07) 

Från kontrollslakterier. - 2L«veranser under året. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

243.2 Sågade och hyvlade trävaror av 
barrträ: 

243.2.1 Sågade trävaror av barrträ 
(44.05.10) 

243.2.2 Hyvlade trävaror av barrträ 
(44.13.20-30) 

243.3 Sågade och hyvlade trävaror av 
lövträ: 

243.3.1 Sågade trävaror av lövträ 
(44.05.41-99) 

243.3.2 Hyvlade trävaror av lövträ 
(44.13.10,90)3 

244 Kork, obearbetad; korkavfall 

244.0 Kork, obearbetad, inkl. natur
kork i block eller skivor, 
samt korkavfall: 

244.0.1 Kork, obearbetad, krossad, 
granulerad eller malen samt 
korkavfall (45.01) 

244.0.2 Naturkork i block, plattor, 
skivor o.d. (45.02) 

AVD. 25. PAPPERSMASSA OCH PAP
PERSAVFALL 

251 Pappersmassa och pappersavfall 
(torrtänkt vikt) 

251.1 Pappersavfall och pappersmaku-
latur (47.02) 

251.2 Slipmassa av trä (47.01.10) 
(torrtänkt vikt) 

251.5 Kemisk pappersmassa av annat 
material än trä (47.01.90) 
(torrtänkt vikt) 

251.6 Dissolvingmassa (47.01.41,61) 
(torrtänkt vikt) 

251.7 Sulfatmassa, annan än dissol
vingmassa (torrtänkt vikt): 

251.7.1 Sulfatmassa, oblekt (47.01.30) 
(torrtänkt vikt) 

251.7.2 Sulfatmassa, blekt (47.01.49) 
(torrtänkt vikt) 

251.8 Sulfitmassa, annan än dissol
vingmassa (torrtänkt vikt): 

251.8.1 Sulfitmassa, oblekt (47.01.50) 
(torrtänkt vikt) 

251.8.2 Sulfitmassa, blekt (47.01.69) 
(torrtänkt vikt) 

251.9 Halvkemisk massa (47.01.20) 
(torrtänkt vikt) 

AVD. 26. TEXTILFIBRER SAMT AV
FALL 

261 Natursilke 

261.2 Avfall av natursilke (50.03) 

262 Ull och andra djurhår 

262.1 Ull av får, otvättad eller en
dast fårtvättad (53.01.10) 

262.2 Ull av får, tvättad, även 
blekt eller färgad (53.01.90) 

'Leveranser under året. - 2Leveranser under året. Innefattar även lovträ. - 3Ingår i 243.2.2. - '•Inkl inköpt pulvriserad massa. 
- ^Garveriull. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

UtfBrsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

262.3 Andra fina djurhår, okardade 
okammade (53.02.10) 

262.5 Tagel och andra grova djurhår, 
avfall av tagel (05.03) 
(53.02.30) 

262.6 Rivna varor av fårull eller 
andra djurhår (för avsalu) 
(53.04) 

262.7 Fårull och andra djurhår, kar
dade eller kammade utom tops 
(55.05.90) 

262.8 Tops av fårull eller andra 
djurhår (53.05.101 

262.9 Avfall av fårull eller andra 
djurhår, icke rivet (för avsa-
lul (53.03) 

263 Bomull 

263.3 Avfall av bomull, inkl. rivna 
varor, okardat och okamroat 
(55.03): 
avfall och maskintrassel 
rivna varor 

263.4 Bomull, kardad eller kammad 
(55.04) 

264 Jute samt blånor och avfall av 
jute (57.03) 

265 Vegetabiliska textilfibrer 
andra än bomull och jute 

265.1 Lin samt blånor och avfall av 
lin (54.01) 

265.2 Mjuk hampa samt blånor och 
avfall av mjuk hampa (57.01) 

265.3 Rami samt blånor och avfall av 
rami (54.02) 

265.4 Sisal och andra agavefibrer 
samt avfall därav (57.04.30) 

265.5 Manillafibrer samt blånor och 
avfall av manilla (57.02) 

265.8 Andra vegetabiliska textil
fibrer och avfall därav 
(57.04.10,90) 

266 Syntetiska och konstgjorda 
textilfibrer 

266.2 Syntetiska fibrer, lämpade för 
spinning: 

266.2.1 Korta syntetiska fibrer, okar
dade och okammade (56.01.10) 

266.2.2 Fiberknippen för framställ
ning av korta syntetiska fib
rer (56.02.10) 

266.2.3 Korta syntetiska fibrer och 
avfall av syntetiska fibrer 
kardade eller kammade 
(56.04.10) 

266.3 Konstgjorda fibrer, lämpade 
för spinning: 

266.3.1 Korta konstgjorda fibrer, 
okardade och okammade 
(56.01.20) 
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266.3.2 Fiberknippen för framställ
ning av korta konstgjorda 
fibrer (56.02.20) 

266.3.3 Korta konstgjorda fibrer och 
avfall av konstgjorda fibrer, 
kardade eller kammade 
(56.04.20) 

266.4 Avfall av syntetiska eller 
konstgjorda fibrer, okardat 
och okammat för avsalu (56.03) 

267 Lump samt avklipp och liknande 
avfall av textilvaror 

267.0.2 Lump samt avklipp och liknande 
avfall av textilvaror (63.02) 

AVD. 27. NATURLIGA GÖDSELMEDEL 
OCH OBEARBETADE MINERALISKA 
ÄMNEN UTOM STENKOL, MINERAL
OLJOR OCH ÄDELSTENAR 

2 73 Sten, sand och grus 

273.1 Byggnads- och monumentsten, 
icke bearbetad: 

273.1.1 Skiffer (25.14) 
2 73.1.2 Marmor och annan monument-

eller byggnadskalksten (25.15) 
273.1.3 Granit, porfyr, sandsten och 

annan monument- eller bygg
nadssten (25.16) 

273.2 Gipssten, bränd gips och kalk
sten med huvudsaklig använd
ning för framställning av kalk 
eller cement: 

273.2.1 Gipssten och bränd gips(25.20) 
273.2.2 Kalksten med huvudsaklig an

vändning för framställning av 
kalk eller cement (25.21) 

273.3 Sand (25.05) 
273.4 Grus och krossad sten (inkl. 

tjärmakadam) (25.17) 

2 74 Svavel och orostad svavelkis 

274.1 Svavel, annat än sublimerat, 
fällt eller kolloidalt svavel 
(25.03) 

274.2 Järnsulfider, orostade (25.02) 

275 Naturliga slipmedel, inkl. in
dustriädelstenar 

275.1 Industriädelstenar (71.02.10) 
275.2 Naturliga slipmedel: 
275.2.1 Stoft och pulver av naturliga 

eller syntetiska ädelstenar 
eller halvädelstenar (71.04) 

275.2.2 Infusoriejord och andra lik
nande kiseldioxidhaltiga jord
arter (25.12) 
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275.2.3 Pimsten, smärgel, naturlig 
korund och andra naturliga 
slipmedel (25.13) 

276 Andra obearbetade mineraliska 
ämnen 

276.2 Lera (inkl. chamotte- och di-
naslera) och andra eldfasta 
mineral: 

276.2.1 Lera (inkl. chamotte- och di-
naslera) (25.07) 

276.2.2 Naturlig grafit (25.04) 

276.2.3 Dolomit (25.18) 
276.2.4 Magnesit (25.19) 
276.5 Kvarts, glimmer, fältspat, 

flusspat, kryolit och chiolit: 

276.5.1 Kvarts och kvartsit (25.06) 
276.5.2 Glimmer, även kluven; glimmer-

avfall (25.26) 
276.5.3 Kryolit och chiolit (25.28) 
276.5.4 Fältspat, flusspat o.d. 

(25.31) 
276.6 Slagg, glödspån och liknande 

avfall: 
276.6.1 Slagg, glödspån och annat av

fall från järn- och ståltill
verkning (26.02) 

276.6.2 Annan slagg och aska, aska av 
havstång härunder inbegripen 
(26.04) 

2 76.9 Andra obearbetade mineraliska 
ämnen: 

276.9.1 Krita (25.08) 
276.9.2 Jordpigment (25.09) 
276.9.3 Naturligt bariumsulfat (tung-

spat); naturligt bariumkarbo-
nat (witherit) (25.11) 

276.9.5 Naturlig steatit, talk (25.27) 
276.9.6 Naturliga arseniksulfider 

(25.29) 
276.9.7 Naturliga, råa borater (25.30) 
276.9.9 Andra mineraliska ämnen 

(25.32) 

AVD. 28. MALMER OCH SKROT AV 
METALLER 

281 Järnmalm och järnmalmsslig 

281.3 Järnmalmer (utom svavelkis) 
samt sinter därav: 
styckemalm och slig 
(26.&..10) 
sinter och briketter 
(26.01.10) 

281.4 Rostad svavelkis (26.01.20) 

282 Järn- och stålskrot (73.03) 

283 Malmer och slig av oädla me
taller utom järn 
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283.1 Kopparmalmer, inkl. koppar-
skärsten: 

283.1.1 Kopparmalmer (26.01.25) 
283.1.2 Kopparskärsten (74.01.10) 
283.2 Nickelraalmer, inkl. nickel-

skärsten (26.01.30, 75.01.10) 
283.3 Aluminiummalmer (26.01.35) 
283.4 Blymalmer (26.01.40): 

anrikningsmalm (för avsalu) 
slig 

283.5 Zinkmalmer (26.01.45) 
283.6 Tennmalmer (26.01.50) 
283.7 Manganmalmer (26.01.71,79) 
283.9 Malmer av andra oädla metal

ler: 
283.9.1 Krommalmer (26.01.60) 
283.9.2 Volframmalmer (26.01.55) 
283.9.3 Malmer av titan, vanadin, 

molybden, tantal, zirkonium 
(26.01.92,991) 

283.9.9 Malmer av andra oädla metaller 
(26.01.999) 

284 Skrot av oädla metaller utom 
järn (26.03, 74.01.601+603, 
75.01.601,602, 76.01.30, 
77.01.20, 78.01.30, 79.01.30, 
79.03.30, 80.01.30) 

285 Silver- och platinamalmer 

286 Uran- och toriummalmer 

AVD. 29. ANDRA ANIMALISKA OCH 
VEGETABILISKA RÅMATERIAL ICKE 
ÄTBARA 

291 Andra animaliska råmaterial, 
icke ätbara 

291.1 Ben, elfenben, horn, hovar, 
klor och liknande produkter: 

291.1.1 Ben och kvicke samt avfall 
därav (05.08) 

291.1.2 Horn, hjorthorn, valbarder och 
liknande varor samt avfall 
därav (05.09) 

291.1.5 Korall och skal av blötdjur 
samt avfall därav (05.12) 

291.9 Andra varor av animaliskt ur
sprung: 

291.9.1 Människohår, obearbetat; av
fall av människohår (05.01) 

291.9.2 Djurhår till borstbinderiarbe-
ten och avfall därav (05.02) 

291.9.3 Tarmar och liknande varor av 
andra djur än fiskar (05.04) 

291.9.4 Fiskavfall (05.05) 
291.9.5 Avfall av oberedda hudar och 

skinn (05.06) 
291.9.6 Fjäder och dun (05.07) 
291.9.8 Ambra, sibet, mysk o.d.(05.14) 

Enbart guldsmedssopor. 
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291.9.9 Andra animali ska produkter 
(05.15) 

292 Andra vegetabiliska råma
terial, icke ätbara (inkl. 
preparerade växter) 
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HUVUDAVD. 3. MINERALISKA 
BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH 
DESTILLATIONSPRODUKTER DÄRAV 
SAMT ELEKTRISK STRÖM 

AVD. 32. STENKOL, BRUNKOL OCH 
TORV SAMT KOKS OCH BRIKETTER 
DÄRAV 

321 Stenkol, brunkol och torv samt 
koks och briketter därav 

321.4 Stenkol (antracit, bitumen) 
(27.01.11-20) 

321.5 Stenkolsbriketter (27.01.30) 
321.6 Brunkol och brunkolsbriketter 

(27.02) 
321.7 Torv och torvbriketter, inkl. 

torvströ (27.03) 
321.8 Koks av stenkol, brunkol eller 

torv (27.04) 

AVD. 33. MINERALOLJOR OCH 
PRODUKTER DÄRAV 

332 Mineraloljeprodukter 

332.1 Bensin (27.10.21-29) 
332.2 Fotogen och mineralterpentin 

(nafta) (27.10.30-49) 
332.3 Motorbrännoljor och tunna eld

ningsoljor (27.10.511, 512) 
332.4 Tjocka eldningsoljor 

(27.10.551-557) 
332.5 Smörjoljor, smörjfetter o.d. 

inkl. blandningar med anima-
liska och vegetabiliska smörj
medel: 

332.5.1 Produkter innehållande minst 
70 Z petroleum (27.10.601-800) 

332.5.2 Produkter innehållande mindre 
än 70 Z petroleum (34.03) 

332.6 Mineralväxer, inkl. vaselin: 
332.6.1 Vaselin (27.12) 
332.6.2 Petroleumvax och andra mine-

ralvaxer (27.13) 
332.9 Beck, petroleumasfalt, petro

leumkoks och andra biproduk
ter från stenkol, brunkol, 
mineralolja och oljeskiffer 
(inkl. blandningar med asfalt) 
utom rena kemikalier: 

332.9.1 Andra oljor än smörjoljor 
(27.10.901-909) 

332.9.2 Mineraltjärbeck (27.08.100) 
332.9.3 Koks av mineraltjärbeck 

(27.08.300) 
332.9.4 Petroleumkoks (27.14.20) 
332.9.5 Petroleumbitumen och andra ur 

petroleum eller skifferolja 
erhållna återstoder 
(27.14.10, 90) 

332.9.6 Bituminösa blandningar på ba
sis av asfalt, petroleumbitu
men e.d. (27.16) 



B 203 

SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

AVD. 34. PETROLEUMGASER, KOL
GAS O. D. 

341 Gas, naturlig och tillverkad 

341.1 Petroleumgaser och andra gas
formiga kolväten (27.11) 

341.2 Kolgas, vattengas, generator
gas o.d. (27.05.50): 

stadsgas 

annan 

AVD. 35. ELEKTRISK STRÖM 

351 Elektrisk ström (27.17) 
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HUVUDAVD. 4. ANIMALISKA OCH 
VEGETABILISKA OLJOR OCH FETTER 

AVD. 41. ANIMALISKA OLJOR OCH 
FETTER 

411 Animaliska oljor och fetter 

411.1 Fetter och oljor av fisk eller 
havsdäggdjur (15.04) 

411.3 Animaliska oljor och fetter 
utom utsmält ister: 

411.3.1 Fett av svin eller fjäderfä, 
obearbetat (02.05) 

411.3.2 Talg av nötkreatur, får eller 
getter: 
råtalg (15.02.10) 

talg, utsmält (15.02.90) 
411.3.3 Solarstearin, isterolja o.d. 

(15.03) 
411.3.4 Ullfett o.d. (inkl. lanolin) 

(15.05) 
411.3.5 Garvfett (degras) (15.09) 
411.3.9 Andra animaliska oljor och 

fetter (15.06) 

AVD. 42. VEGETABILISKA OLJOR 
OCH FETTER 

421 Vegetabiliska oljor och fet
ter, mjuka 

421.2 Sojabönolja: 
rå (15.07.10) 
renad eller raffinerad 
(15.07.10) 

421.3 Bomullsfröolja (15.07.15) 
421.4 Jordnötsolja: 

rå (15.07.20) 
renad eller raffinerad 
(15.07.20) 

421.5 Olivolja och bomolja(15.07.25) 

421.6 Solrosolja (15.07.30) 
421.7 Raps-, senaps- och rovolja: 

rå (15.07.35) 
renad eller raffinerad 
(15.07.35) 

422 Andra vegetabiliska oljor och 
fetter 

422.1 Linolja: 

oblekt (15.07.50) 

blekt (15.07.50) 

422.2 Palmolja (15.07.55) 
422.3 Kokosolja: 

rå (15.07.60) 
renad eller raffinerad 
(15.07.60) 
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422.4 Palmkärnolja: 
rå (15.07.65) 
renad eller raffinerad 
(15.07.65) 

422.5 Ricinolja (15.07.70) 
422.9 Andra vegetabiliska feta 

oljor: 
råa (15.07.80) 
renade eller raffinerade 
(15.07.80) 

AVD. 43. BEREDDA OLJOR OCH 
FETTER SAMT VAXER 

431 Beredda oljor och fetter samt 
växer av animaliskt eller 
vegetabiliskt ursprung 

431.1 Animaliska och vegetabiliska 
oljor, kokta, oxiderade, de-
hydratiserade, faktiserade, 
blåsta, polymeriserade eller 
på annat sätt modifierade 
(15.08) 

431.2 Härdade animaliska och vegeta
biliska oljor och fetter 
(15.12) 

431.3 Fettsyror; sura oljor från 
raffinering samt återstoder 
från bearbetning av fetter 
eller feta oljor: 

431.3.1 Fettsyror samt sura oljor 
från raffinering(15.10.10-50) 

431.3.2 Återstoder från bearbetning av 
fetter eller feta oljor 
(15.17) 

431.4 Växer av animaliskt eller 
vegetabiliskt ursprung 
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HUVUDAVD. 5. PRODUKTER AV 
KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE IN-
DUSTRIER 

AVD. 51. KEMISKA GRUNDÄMNEN 
OCH KEMISKA FÖRENINGAR 

512 Organiska kemiska föreningar 

512.1 Kolväten samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitroso-
derivat därav: 

512.1.1 Styrener (styroler) (29.01.56) 
512.1.2 Andra kolväten (29.01.11-53, 

60) 
512.1.3 Halogenderivat av kolväten 

(29.02) 
512.1.4 Andra derivat av kolväten 

(29.03) 
512.2 Alkoholer, fenoler och fenol

alkoholer samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitroso-
derivat därav; fettalkoholer 
och glycerol: 

512.2.1 Metylalkohol (metanol) 
(29.04.10) 

512.2.2 Acykliska alkoholer och deri
vat därav (29.04.20-90) 

512.2.3 Cykliska alkoholer och derivat 
därav (29.05) 

512.2.4 Alkohol (etylalkohol) (22.08): 
potatisbrännvin (normalstyr
ka) 
sulfitsprit a 100 X 

512.2.5 Fettalkoholer (15.10.60) 
512.2.6 Glycerol (glycerin) och glyce-

rollut: 

rå (15.11.201) 
annan (15.11.202.300) 

512.2.7 Fenoler och fenolalkoholer 
(29.06) 

512.2.8 Derivat av fenoler och fenol
alkoholer (29.07) 

512.3 Etrar, epoxider och acetaler 
samt halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat därav 
(29.08-10) 

512.4 Föreningar med aldehyd-, 
keton- eller kinonfunktion 
(29.11-13) 

512.5 Syror och deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och 
peroxisyror samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitroso
derivat därav (29.14,15,16): 

syror och deras anhydrider1 

andra föreningar2 
512.6 Estrar av oorganiska syror och 

deras Salter samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitroso
derivat därav (29.17-21) 

512.7 Föreningar med nitrogenfunk-
tion (29.22-30) 

'29.14.11-19, 29.15.11-19, 29.16.11-29. - 229.14.20-90, 29.15.31-90, 29.16.30-90. 
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512.8 Metallorganiska och icke-
metallorganiska föreningar 
samt heterocykliska föreningar 
(29.31-37) 

512.9 Andra organiska föreningar 
(29.40, 43, 45) 

513 Kemiska grundämnen; oorganiska 
syror, oxider och halogen
sal ter 

513.1 Oxygen (syre), nitrogen 
(kväve), hydrogen (väte) och 
ädelgaser: 

513.1.1 Oxygen (syre) (28.04.30) 
513.1.2 Nitrogen (kväve) (28.04.50) 
513.1.3 Hydrogen (väte) och ädelgaser 

(28.04.10-20) 
513.2 Andra kemiska grundämnen: 

513.2.1 Klor (28.01.20) 
513.2.2 Andra halogener (28.01.90) 
513.2.3 Svavel, sublimerat eller 

fällt: kolloidalt svavel 
(28.02) 

513.2.4 Andra ickemetaller (28.04.60-
90) 

513.2.5 Kvicksilver (28.05.20) 
513.2.6 Alkalimetaller, alkaliska 

jordartsmetaller och sällsynta 
jordartsmetaller (28.05.90) 

513.2.7 Kol (kimrök, "carbon black" 
o.d.) (28.03) 

513.2.8 Retortkol (27.05.00) 
513.3 Oorganiska syror och oxider av 

ickemetaller: 
513.3.1 Saltsyra och klorsulfonsyra 

(28.06) 
513.3.2 Svaveldioxid (28.07) (för av-

salu) 

513.3.3 Svavelsyra; oleum (28.08) 
513.3.4 Salpetersyra; blandningar av 

svavelsyra och salpetersyra 
(28.09) 

513.3.5 Fosforpentoxid och fosforsyror 
(28.10) 

513.3.6 Arseniktrioxid, arsenikpen-
toxid och arseniksyra (28.11) 

513.3.7 Bortrioxid och borsyra (28.12) 
513.3.9 Andra oorganiska syror och 

andra oxider av ickemetaller 
(28.13) 

513.4 Halogen- och svavelföreningar 
av ickemetaller (28.14,15) 

513.5 Metalloxider med huvudsaklig 
användning för målning (28.19, 
22,23,24,25,27) 

513.6 Andra oorganiska baser och 
metalloxider (28.16, 28.17, 
28.18, 28.20, 28.21, 28.26, 
28.28) 

514 Andra oorganiska kemiska för
eningar 
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514.1 Metallsalter och peroxisalter 
av oorganiska syror: 

514.1.1 Fluorider, fluorsilikater, 
fluorborater o.d. (28.29) 

514.1.2 Klorider och oxidklorider 
(28.30) 

514.1.3 Kloriter och hypokloriter 
(28.31) 

514.1.4 Klorater och perklorater 
(28.32) 

514.1.5 Broraider, oxidbromider, bro-
mater och perbromater samt 
hypobromiter (28.33) 

514.1.6 Jodider, oxidjodider, jodater 
och perjodater (28.34) 

514.2 Andra metallsalter och per
oxisalter av oorganiska syror 
(I): 

514.2.1 Sulfider, inkl. polysulfider 
(28.35) 

514.2.2 Ditoniter, inkl. sulfoxylater 
(28.36) 

514.2.3 Sulfiter och tiosulfäter 
(28.37) 

514.2.4 Sulfater, inkl. alunarter och 
peroxisulfater (28.38) 

514.2.5 Nitriter och nitrater (28.39) 
514.2.6 Fosfiter, hypofosfiter och 

fosfater (28.40) 
514.2.7 Arseniter och arsenater 

(28.41) 
514.2.8 Natriumkarbonat (soda) (28.42, 

20) 
514.2.9 Andra karbonater och peroxi-

karbonater (28.42.10, 30-90) 
514.3 Andra metallsalter och peroxi

salter av oorganiska syror 
(II) (28.43-49) 

514.9 Andra oorganiska kemiska pro
dukter: 

514.9.1 Flytande luft (28.53) 
514.9.2 Hydrogenperoxid (väteperoxid) 

(28.54) 
514.9.3 Fosfider (28.55) 
514.9.4 Kalciumkarbid (28.56.20) 
514.9.5 Andra karbider (28.56.10, 90) 
514.9.6 Hydrider, nitrider, azider, 

silicider och borider (28.57) 
514.9.9 Andra oorganiska föreningar 

(28.58) 

515 Radioaktiva och närbesläktade 
material (28.50-52) 

AVD. 52. MINERALTJÄRA OCH KE
MISKA RÅVAROR UR STENKOL, 
MINERALOLJA ELLER NATURGAS 

521 Mineraltjära och kemiska rå
varor ur stenkol, mineralolja 
eller naturgas 

521.1 Mineraltjära (27.06): 
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521.3 Gasvatten och använd gasre
ningsmassa (38.04) 

521.4 Oljor och andra produkter, er
hållna genom destination av 
Stenkolstjära (27.07): 

AVD. 53. FÄRGÄMNEN OCH GARV
ÄMNEN 

531 Stenkolstjärfärgämnen och 
naturlig indigo 

531.0 Syntetiska organiska färgämnen 
och naturlig indigo; substrat-
pigment: 

531.0.1 Syntetiska organiska färgämnen 
och naturlig indigo (32.05) 

531.0.2 Substratpigment (32.06) 

5 32 Färgämnes- och garvämnesex-
trakter och syntetiska garv
ämnen 

532.1 Färgämnesextrakter (vegetabi
liska och animaliska) (32.04) 

532.3 Syntetiska garvämnen (32.03) 
532.4 Vegetabiliska garvämnesextrak-

ter (32.01) 
532.5 Garvsyror och derivat därav 

(32.02) 

533 Pigment, färger, lacker och 
liknande material 

533.1 Andra färgämnen (32.07) 
533.2 Tryckfärger (32.13.11,19) 
533.3 Färdigberedda färger, lacker, 

konstnärsfärger, sickativ och 
kitt: 

533.3.1 Beredda porslins-, glas- och 
emalj färger o.d. (32.08) 

533.3.2 Fernissor, lacker, målnings
färger, kallvattenfärger, 
brons- och färgfolier; lösliga 
färgämnen i detaljhandelsför
packningar (32.09) 

533.3.3 Konstnärsfärger o.d. (32.10) 
533.3.4 Beredda sickativ (32.11) 
533.3.5 Kitt, spackelfärger o.d. 

(32.12) 

AVD. 54. MEDICINSKA OCH FARMA
CEUTISKA PRODUKTER 

541 Medicinska och farmaceutiska 
produkter 

541.1 Provitaminer och vitaminer 
(29.38) 

541.3 Penicillin, streptomycin, 
tyrocydin och andra antibio
tika (29.44) 

541.4 Växtalkaloider samt derivat 
därav (29.42) 

541.5 Hormoner (29.39) 
541.6 Glykosider; körtlar och ex

trakt av körtlar; sera och 

14 
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vacciner (29.41, 30.01-02) 
541.7 Läkemedel (30.03) 
541.9 Andra farmaceutiska artiklar: 
541.9.1 Vadd, bindor och liknande ar

tiklar, impregnerade eller 
överdragna med farmaceutiska 
preparat eller i detaljhan-
delsförpackningar (30.04) 

541.9.9 Andra farmaceutiska artiklar 
(30.05) 

AVD. 55. FLYKTIGA OLJOR OCH 
LUKTÄMNEN; TOALETT-, POLER-
OCH RENGÖRINGSMEDEL 

551 Flyktiga oljor och luktämnen 

551.1 Flyktiga vegetabiliska oljor 
samt resinoider (33.01) 

551.2 Syntetiska luktämnen och kon
centrat därav, koncentrat av 
flyktiga vegetabiliska oljor 
(erhållna genom enfleurage) 
samt blandningar av alkoholer 
och flyktiga oljor: 

551.2.1 Terpenhaltiga biprodukter ur 
flyktiga vegetabiliska oljor 
(33.02) 

551.2.2 Koncentrat av flyktiga vegeta
biliska oljor i fett, icke 
flyktig olja, vax e.d. (33.03) 

551.2.3 Blandningar av luktämnen för 
industriellt ändamål (33.04) 

551.2.4 Vatten frän destination av 
flyktiga vegetabiliska oljor 
och vattenlösningar av dylika 
oljor (33.05) 

553 Parfymer och kosmetiska pre
parat 

553.0 Parfymer, kosmetiska preparat, 
tandkräm och andra toalettme
del utom tvål (33.06) 

554 Tvålar, rengörings- och tvätt
medel 

554.1 Tvål och såpa (34.01) 
554.2 Ytaktiva preparat samt tvätt-

och rengöringsmedel (34.02): 

organiska ytaktiva ämnen 
tvätt- och diskmedel 

554.3 Växer, polermedel, pastor, 
pulver och liknande preparat 
för polering och skydd av lä
der, metall, trä, glas eller 
andra material (34.05) 

AVD. 56. GÖDSELMEDEL, TILL
VERKADE 

561 Gödselmedel, tillverkade 

561.1 Kvävegödselmedel, andra än na
turliga (31.02.19-90) 
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561.2 Fosforgödselmedel, andra än 
naturliga, inkl. superfosfater 
och thomasfosfat: 

561.2.1 Thomasslagg (thomasfosfat) 
(31.03.10) 

561.2.9 Andra fosforgödselmedel 
(31.03.20-90) 

561.3 Kaligödselmedel, utom råa 
kaliumsalter (31.04.20-90) 

561.9 Andra gödselmedel, inkl. 
blandningar av gödselmedel 
(31.05) 

AVD. 57. SPRÄNGÄMNEN 

571 Sprängämnen 

571.1.1 Krut (36.01) 
571.1.2 Beredda sprängämnen (36.02) 
571.2 Stubin, tändhattar och andra 

tändmedel: 
571.2.1 Stubin, detonerande stubin 

härunder inbegripen (36.03) 
571.2.2 Tändhattar, rivtändare, 

sprängkapslar och liknande 
tändmedel (36.04) 

571.3 Pyrotekniska artiklar (36.05) 
571.4 Ammunition för jakt- och 

sportvapen (93.07.301-309) 

AVD. 58. PLASTER, CELLULOSA
REGENERAT OCH KONSTHARTSER 

581 Plaster, cellulosaregenerat 
och konsthartser 

581.1 Kondensations-, polykondensa-
tions- och polyadditionspro-
dukter (t.ex. fenoplaster, 
aminoplaster, alkyder, poly-
allylestrar och andra omättade 
polyestrar, silikoner)(39.01): 

obearbetade (10-60) 
halvfabrikat (70-90) 

581.2 Polymerisationsprodukter 
(t.ex. polyeten, polystyren 
och polyvinylderivat) (39.02): 

obearbetade (10-60) 

halvfabrikat (70-90)' 
581.3 Cellulosaregenerat; kemiska 

cellulosaderivat; vulkanfiber: 
581.3.1 Vulkanfiber (39.03.90) 
581.3.2 Cellulosaregenerat: kemiska 

cellulosaderivat (39.03.10-80) 
581.9 Andra konsthartser och plast

material: 
581.9.1 Härdade proteiner (39.04) 
581.9.2 Modifierade naturhartser, 

hartsestrar o.d. (39.05) 
581.9.9 Andra konsthartser och plaster 

(39.06) 

'Här t i l l kommer skärning eller tryckning av inköpt plastfol ie , 738 ton, 7 833 tkr. 
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AVD. 59. DIVERSE KEMISKA PRO
DUKTER 

599 Diverse kemiska produkter 

599.2 Desinfektionsmedel, insekts-
och svampbekämpningsmedel o.d. 
(38.11) 

599.5 Stärkelse, proteiner, lim och 
klister: 

599.5.1 Stärkelse och inulin (11.08) 
599.5.2 Gluten och glutenmjöl (11.09) 
599.5.3 Kasein, kaseinater o.d. (35.011 
599.5.4 Albuminer, albuminater o.d. 

(35.02) 
599.5.5 Gelatin, gelatinderivat o.d. 

(35.03) 
599.5.6 Andra proteiner samt derivat 

därav (35.04) 
599.5.7 Dextrin: löslig stärkelse och 

rostad stärkelse; stärkelse-
klister (35.05) 

599.5.9 Annat lim och klister (35.06) 
599.6 Kemiska produkter av trä eller 

harts: 

599.6.1 Tallolja (38.05) 

599.6.2 Sulfitlut, indunstad (38.06) 
599.6.3 Terpentinolja, terpentin o.d. 

(38.07) 
599.6.4 Kolofonium och hartssyror 

(38.08) 
599.6.5 Trätjära; trätjäroljor o.d. 

(38.09) 
599.6.6 Vegetabiliskt beck o.d. 

(38.10) 
599.7 Andra organiska kemiska pro

dukter: 
599.7.1 Konstgjorda växer; beredda 

växer, icke emulgerade och 
icke innehållande lösnings
medel (34.04) 

599.7.2 Konstgjord grafit; kolloidal 
grafit (38.01) 

599.7.3 Djurkol (38.02) 
599.7.4 Beredda glatt-, appretur- och 

betmedel (38.12) 
599.7.5 Preparat för motverkande av 

knackning o.d. (38.14) 
599.7.6 Beredda vulkningsacceleratorer 

(38.15) 
599.7.7 Beredda närsubstrat för odling 

av mikrober (38.16) 
599.7.8 Preparat och laddningar för 

brandsläckningsapparater 
(38.17) 

599.9 Andra kemiska produkter: 
599.9.1 Modelleringsmassor, dentalvax 

o.d. (34.07) 
599.9.2 Aktiverat kol och aktiverade 

naturliga mineraliska ämnen 
(38.03) 

599.9.3 Järncerium och andra pyrofora 
legeringar (36.07) 

1Exkl väglut. 
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599.9.4 Betmedel för metalliska ytor 
svetsmedel o.d. (38.13) 

599.9.5 Lösnings- och spädningsmedel 
för lacker e.d., utgörande 
blandningar (38.18) 

599.9.9 Andra kemiska produkter 
(38.19.10-30, 92-99): 
murbrukj fabriksblandad be
tong 

elektrodmassa 
andra slag 
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HUVUDAVD. 6. BEARBETADE VAROR, 
GRUPPERADE I HUVUDSAK EFTER 
MATERIAL 

AVD. 61. LÄDER, LÄDERVAROR OCH 
BEREDDA PÄLSSKINN 

611 Läder och konstläder 

611.2 Konstläder, innehållande läder 
eller läderfibrer, i plattor 
eller rullar (41.10) 

611.3 Kalvskinn (41.02.20,40) 
611.4 Annat läder av nötkreatur samt 

läder av hästdjur (41.02.11-14, 
50-90) 
rem-, platt- och randläder, 
sul- och bindsulläder 

annat läder av nötkreatur och 
häst 

611.9 Annat läder: 
611.9.1 Läder av får (41.03) 
611.9.2 Läder av get (41.04) 
611.9.3 Sämskläder (41.06) 
611.9.4 Pergament (41.07) 
611.9.5 Lackläder samt metalliserat 

läder (41.08) 
611.9.9 Annat läder (41.05) 

612 Varor av läder eller konst
läder 

612.1 Maskinremmar och andra läder
varor för tekniskt bruk 
(42.04) 

612.2 Sadelmakeriarbeten av alla 
slags material (42.01) 

612.3 Delar till skodon av annat 
material än metall (64.05) 

612.9 Andra varor av läder eller 
konstläder (42.05) 

613 Pälsskinn, beredda (43.02): 

egen vara 
löntillverkning 

AVD. 62. GUMMIVAROR 

621 Halvfabrikat av gummi (t.ex. 
plattor, duk, stänger, tråd, 
rör, lösningar och disper-
sioner) 

621.0.1 Plattor, duk och band av ovul-
kat naturgummi eller ovulkat 
syntetiskt gummi (40.05) 

621.0.2 Ovulkat naturgummi eller ovul
kat syntetiskt gummi i andra 
former eller tillstånd (40.06) 

621.0.3 Tråd och rep av mjukgummi 
(40.07) 

621.0.4 Plattor, duk och band samt 
stänger och strängar, även 
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profilerade, av mjukgummi 
(40.08) 

621.0.5 Rör och slangar av mjukgummi(40.09) 
621.0.6 Hårdgurani, obearbetat; plat

tor, band, stänger och rör 
samt avfall, skrot och pulver 
av hårdgurani (40.15) 

629 Andra gummivaror 

629.1 Däck och slangar av mjukgummi 
för alla slags hjul (40.11) 

629.3 Hygieniska och farmaceutiska 
artiklar av mjukgummi (40.12) 

629.4 Driv- och transportremmar av 
mjukgummi (40.10) 

629.9 Andra gummivaror: 
629.9.8 Andra varor av mjukgummi 

(40.14) 
629.9.9 Andra varor av hårdgummi 

(40.16) 

AVD. 63. VAROR AV TRÄ OCH KORK 
UTOM MÖBLER 

631 Faner, kryssfaner (plywood) 
och konstgjort trä samt annat 
trä, enkelt bearbetat 

631.1 Faner med en tjocklek av högst 
5 mm (44.14) 

631.2 Kryssfaner (plywood) och fane-
rat trä:' 

631.2.1 Fanerat trä, kryssfaner och 
annat skiktträ (44.15)1 

631.2.2 Lamellplattor av trä, icke 
massiva (cellplattor) (44.16) 

631.4 Specialbehandlat trä och 
konstgjort trä: 

631.4.1 Specialbehandlat trä i skivor, 
block e.d. (44.17) 

631.4.2 Konstgjort trä i skivor, block 
e.d. (44.18) 

631.8 Annat trä: 
631.8.1 Kubbar av trä för gatubelägg-

ning (44.06) 
631.8.2 Ämnen av trä till tunnstav 

(44.08) 
631.8.3 Tunnbandsvidjor av trä, trä-

spån o.d. (44.09): 
cellulosaflis 
andra slag 

631.8.4 Ämnen av trä till verktygs
handtag o.d. (44.10) 

631.8.5 Trätråd samt tändsticksämnen 
och skopligg av trä (44.11) 

631.8.6 Träull och trämjöl (44.12) 
631.8.7 Ram- och möbellister av trä 

(44.19) 

632 Andra varor av trä 

632.1 Lådor, häckar o.d. av trä, 
sammansatta eller i delar 
(44.21) 

'Exkl lamellgolv. 
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632.2 Tunnbinderiarbeten (44.22) 
632.4 Byggnadssnickerier inkl. mon

teringsfärdiga trähus och sam
mansatt parkettstav (44.23): 
monteringsfärdiga hus 
andra slag 

632.7 Hushålls-, belysnings- och 
prydnadsartiklar m.m. av trä: 

632.7.1 Ramar av trä för tavlor, foto
grafier, speglar a.d. (44.20) 

632.7.2 Hushållsartiklar av trä 
(44.24) 

632.7.3 Belysningsartiklar, prydnads
artiklar m.m. av trä (44.27) 

632.8 Andra artiklar av trä: 
632.8.1 Verktyg och redskap av trä] 

handtag, skoläster o.d. 
(44.25) 

632.8.2 Bobiner, spolpipor, trådrullar 
och liknande artiklar, svarva
de, av trä (44.26) 

632.8.9 Andra varor av trä (44.28) 

633 Varor av kork: 

633.0.1 Varor av naturkork (45.03) 
633.0.2 Presskork och varor därav 

(45.04) 

AVD. 64. PAPPER, PAPP OCH 
VAROR DÄRAV 

641 Papper och papp 

641.1 Tidningspapper (48.01.11) 
641.2 Annat tryck- och skrivpapper, 

maskingjort, i rullar eller 
ark: 

641.2.1 Tryck- och skrivpapper utan 
överdrag eller impregnering 
(48.01.17, 19-21) 

641.2.2 Tryck- och skrivpapper krite-
rade (48.07.310) 

641.3 Kraftpapper och kraftpapp 
(48.01.412-442, 492-499) 

641.4 Cigarrettpapper i rullar eller 
ark (48.01.22) 

641.5 Annat papper och annan papp, 
maskingjorda, ej vidare be
arbetade, i rullar eller ark 
(48.01.250-360, 491, 801-900) 

641.6 Byggnadsplattor av pappersmas
sa, träfibrer eller andra 
vegetabiliska fibrer (48.09): 
ej vidare bearbetade 
bearbetade inköpta plattor 

641.7 Papper och papp, handgjorda 
(48.02) 

641.9 Annat papper och annan papp i 
rullar eller ark: 

641.9.1 Pergamentpapper och smörpap
per (48.03) 
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641.9.2 Papper och papp i två eller 
flera skikt (48.04) 

641.9.3 Papper och papp, vågade, kräp-
pade e.d. (48.05) 

641.9.4 Papper och papp, linjerade 
eller rutade (48.06): 
från pappersbruk 
från andra industrigrupper 

641.9.5 Papper och papp med överdrag 
eller impregnering, annat än 
tryckpapper och skrivpapper 
(48.07.11-20, 391, 399, 
40-90): 

från pappersbruk 
från andra fabriker 

641.9.6 Filterplattor av pappersmassa 
(48.08) 

641.9.7 Tapeter (inkl. linkrustatape-
ter (48.11) 

642 Varor av pappersmassa, papper 
eller papp 

642.1 Förpackningar, förvaringskar-
tonger o.d. av papper eller 
papp: 

642.1.1 Förpackningar av papper eller 
papp (48.16) (här inkl. 
48.05.100 1) 

642.1.2 Förvaringskartonger och lik
nande artiklar av papper eller 
papp (48.17) 

642.2 Kuvert, brevpapper i block 
samt andra pappersvaror för 
korrespondens (48.14) 

642.3 Kontorsböcker, skriv- och an
teckningsböcker, orderböcker, 
samlingspärmar, album och lik
nande varor av papper eller 
papp (48.18) 

642.9 Andra varor av pappersmassa, 
papper eller papp: 

642.9.1 Cigarrettpapper, tillskuret 
(48.10) 

642.9.2 Karbonpapper o.d. (48.13) 
642.9.3 Annat papper och annan papp, 

tillskurna för bestämt ändamål 
(48.15) 

642.9.4 Bobiner, spolpipor o.d. 
(48.20) 

642.9.9 Andra varor av pappersmassa, 
papper, papp eller cellulosa
vadd (48.21) 

AVD. 65. GARN, VÄVNADER OCH 
K0NFEKTI0NERADE ARTIKLAR UTOM 
KLÄDER 

651 Garn2och tråd 

651.1 Tvinnat natursilke samt annat 
garn och annan tråd av natur-

Wågat papper (wellpapp) ingår i 642.1.1. - ?Särskild redovisning av garner i detaljhandelsuppläggningar lämnas icke 
duktionsstatistiken. Härför avsedda nurmier har därför inte medtagits i tabellen. 
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silke (inkl. schappe- och 
bourettesilke) 

651.2 Garn av fårull eller andra 
dj urhår: 

651.2.1 Kardgarn av fårull (53.06) 

651.2.2 Kamgarn av fårull (53.07) 

651.2.3 Gam av fina djurhår (53.08) 
651.2.4 Garn av tagel eller andra 

grova djurhår (53.09) 
651.3 Garn (och tråd) av bomull, 

oblekt, ej merceriserat 
(55.05.001-20) 

651.4 Garn (och tråd) av bomull, 
blekt, färgat eller mercerise
rat (55.05.50) 

651.5 Garn (och tråd) av lin, hampa 
eller rami: 

651.5.1 Garn av lin eller rami (54.03) 

651.5.3 Garn av hampa (57.05) 
651.6 Garn (och tråd) av syntetiska 

fibrer: 
651.6.1 Garn av ändlösa syntetiska 

fibrer (51.01.10) 
651.6.2 Enfibertråd (51.02.10) 
651.6.4 Garn av korta syntetiska fib

rer (56.05.001-30) 
651.7 Garn (och tråd) av konstgjorda 

fibrer: 
651.7.1 Garn av ändlösa konstgjorda 

fibrer (51.01.50) 
651.7.2 Enfibertråd o. d.av konstgjor

da fibrer (51.02.70) 
651.7.4 Garn av korta konstgjorda fib

rer (56.05.50-70) 
651.8 Garn av glasfibrer (70.20.20) 
651.9 Garn av andra textilfibrer, 

inkl pappersgarn: 
651.9.1 Garn av textilfibrer i före

ning med metalltråd (52.01) 

651.9.2 Garn av jute (57.06) 
651.9.3 Garn av andra vegetabiliska 

textilfibrer (57.07) 

651.9.4 Pappersgarn (57.08) 

652 Vävnader av bomull, utom band 
och specialvävnader 

652.1 Vävnader av bomull, oblekta, 
ofärgade (55.09.50) 

652.2 Vävnader av bomull, blekta, 
färgade, merceriserade, tryck
ta eller på annat sätt färdig-
behandlade (55.07, 55.08, 
55.09.001-002, 60-90, 
58.04.50) 

653 Andra vävnader än bomullsväv-
nåder, utom band och special
vävnader 

^xkl 55.09.10. - 2Inkl 55.09.10. 
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653.1 Vävnader av natursilke (50.09) 
653.2 Vävnader av fårull eller fina 

djurhår: 
653.2.1 Vävnader av fårull eller fina 

djurhår, andra än sammets-, 
plysch-, ögle- och sniljväv-
nader (53.11) 

653.2.2 Sammets-, plysch-, ögle- och 
sniljvävnader av fårull eller 
fina djurhår (58.04.30) 

653.3 Vävnader av lin, mjuk hampa 
eller rami: 

653.3.1 Vävnader av lin eller rami 
(54.05) 

653.3.2 Vävnader av mjuk hampa (57.09) 

653.4 Vävnader av jute (57.10) 
653.5 Vävnader av syntetiska fibrer: 
653.5.1 Vävnader av ändlösa syntetiska 

fibrer, andra än sammets-, 
plysch-, ögle- och sniljvävna
der (51.04.10,40) 

653.5.2 Vävnader av korta syntetiska 
fibrer, andra än sammets-, 
plysch-, ögle- och sniljvävna
der (56.07.001,002,10-40) 

653.5.3 Sammets-, plysch-, ögle- och 
sniljvävnader av syntetiska 
fibrer 

653.6 Vävnader av konstgjorda fib
rer: 

653.6.1 Vävnader av ändlösa konstgjor
da fibrer, andra än sammets-, 
plysch-, ögle- och sniljvävna
der (51.04.50,90) 

653.6.2 Vävnader av korta konstgjorda 
fibrer, andra än sammets-, 
plysch-, ögle- och sniljvävna
der (56.07.006,007,70,90) 

653.6.3 Sammets-, plysch-, ögle- och 
sniljvävnader av konstgjorda 
fibrer (58.04.25) 

653.7 Trikåväv, icke innehållande 
gummi (60.01) 

653.8 Vävnader av glasfibrer 
(70.20.30) 

653.9 Andra vävnader, inkl. vävnader 
av grova djurhår eller av pap
persgarn: 

653.9.1 Vävnader av textilfibrer i 
förening med metalltråd 
(52.02) 

653.9.2 Vävnader av grova djurhår, 
andra än tagel (53.12) 

653.9.3 Vävnader av tagel (53.13) 
653.9.4 Vävnader av andra vegetabilis

ka fibrer (57.11) 
653.9.5 Vävnader av pappersgarn 

(57.12) 
653.9.6 Andra sammets-, plysch-, ögle-

och sniljvävnader (58.04.90) 
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654 Tyll, spetsar, broderier, 
band, garneringar och andra 
liknande varor 

654.0 Tyll, spetsar, broderier, 
band, garneringar o.d.: 

654.0.1 Band, ej hänförliga till 
654.0.2 (58.05) 

654.0.2 Etiketter och märkband, vävda 
(58.06) 

654.0.3 Sniljgarn och sniljer; över-
spunnet garn; snörmakeriarbe-
ten o.d. (58.07) 

654.0.4 Tyll, trådgardinsvävnad och 
nätknytningar, omönstrade 
(58.08) 

654.0.5 Tyll, trådgardinsvävnad och 
nätknytningar, mönstrade; 
spetsar och spetsvävnader som 
längdvara eller i form av s.k. 
motiv (58.09) 

654.0.6 Broderier som längdvara i form 
av s.k. motiv (58.10) 

655 Specialvävnader och special
produkter av textilfibrer 

655.1 Stampad filt samt varor av 
stampad filt, även med impreg-
nering eller överdrag (59.02) 

655.4 Andra vävnader med impregne-
ring eller överdrag: 

655.4.1 Fiberduk bestående av textil
fibrer, sammanhållna på annat 
sätt än genom filtning, samt 
varor därav (59.03) 

655.4.2 Vävnader, överdragna med gummi 
arabicum eller med stärkelse-
klister o.d. (59.07) 

655.4.3 Vävnader, impregnerade eller 
överdragna med cellulosaderi
vat eller andra plaster 
(59.08) 

655.4.4 Vävnader, impregnerade eller 
överdragna med olja e.d. 
(59.09) 

655.4.5 Vävnader, impregnerade, över
dragna eller laminerade med 
gummi, andra än trikåväv 
(59.11) 

655.4.6 Vävnader med annan impregne-
ring eller annat överdrag 
(59.12) 

655.5 Elastiska vävnader, utom 
trikåväv, av textilmaterial 
i förening med gummitråd 
(59.13) 

655.6 Tågvirke, linor, bind- och 
segelgarn samt varor därav 
(fisknät, repslagerivaror): 

655.6.1 Bind- och segelgarn samt tåg
virke och 1inor, även flätade 
(59.04) 
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655.6.2 Nät av material, upptaget i 
655.6.1 (59.05): 
som längdvara 
avpassade stycken och färdiga 
fisknät 

655.6.3 Andra varor av garn, tågvirke 
o.d. (59.06) 

655.7 Hattstumpar: 
655.7.1 Hattstumpar av hårfilt eller 

ullfilt (65.01) 
655.7.2 Andra hattstumpar (65.02) 
655.8 Vadd, vekar och andra textil

varor för tekniskt bruk: 
655.8.1 Vadd samt varor av vadd 

(59.01): 

vadd 
varor av vadd 

655.8.2 Vekar av textilmaterial för 
lampor, glödstrumpor o.d. 
(59.14) 

655.8.3 Andra textilvaror för tekniskt 
bruk (59.17) 

655.9 Andra produkter av textilma
terial : 

655.9.1 Brandslangar av textilmaterial 
(59.15) 

655.9.2 Driv- och transportremmar av 
textilmaterial (59.16) 

656 Andra färdiga varor helt eller 
huvudsakligen av textilmater 
rial utom kläder och skor 

656.1 Säckar och påsar för förpack
ning av varor (62.03) 

656.2 Presenningar, segel, markiser, 
tält och kampingartiklar 
(62.04) 

656.6 Res- och sängfiltar (62.01.40 
-90) 

656.9 Andra konfektionerade textil
varor: 

656.9.1 Sänglinne och artiklar för 
rumsinredning (62.02) 

656.9.2 Andra konfektionerade textil
varor (62.05) 

657 Mattor och gobelänger 

657.4 Linoleummattor o.d.: 
657.4.1 Mattor av papper eller papp 

(48.12) 
657.4.2 Linoleummattor och mattor med 

botten av textilmaterial och 
överdrag av annan massa 
(59.10) 

657.5 Mattor, knutna (58.01) 
657.6 Andra mattor (58.02) 
657.7 Gobelänger m.m. (58.03) 
657.8 Vävnader, mattor o.d. av flät-

ningsmaterial (46.02) (även av 
plast) 
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AVD. 66. VAROR AV MINERALISKA 
ÄMNEN UTOM METALLER 

661 Kalk och cement samt byggnads
material av mineraliska ämnen 
utom metaller, lera eller 
glas 

661.1 Kalk (25.22) 
661.2 Cement (25.23) 
661.3 Varor av monument- eller bygg

nadssten: 
661.3.1 Trottoarsten, gatsten och 

kantsten (68.01) 
661.3.2 Andra varor av monument- eller 

byggnadssten (68.02) 
661.3.3 Bearbetad skiffer (68.03) 
661.8 Byggnadsmaterial av asbest

betong eller obränd icke-me-
tallisk mineral: 

661.8.1 Varor av asfalt o.d. (68.08) 
661.8.2 Plattor o.d. av vegetabiliska 

ämnen, agglomererade med mine-
raliskt bindemedel (68.09) 

661.8.3 Varor av asbestbetong o.d. 
(68.12) 

662 Lergods- och eldfast material 
för byggnads- och anläggnings
ändamål 

662.3 Värmeisolerande och eldfasta 
produkter för byggnadsändamål: 

662.3.1 Värmeisolerande produkter av 
infusoriejord, kiselgur eller 
liknande kiseldioxidhaltiga 
jordarter (69.01) 

662.3.2 Eldfasta produkter, ej hänför
liga till 662.3.1 (69.02) 

662.3.3 Eldfast murbruk (38.19.51) 
662.4 Murtegel, tegelpannor, rör och 

liknande produkter: 
662.4.1 Murtegel (69.04): 

av syrafast material 
av annat material 

662.4.2 Takpannor, byggnadsornament 
och andra varor för byggnads-
ändamål (69.05) 

662.4.3 Rör och rännor samt delar där
till (69.06) 

662.4.4 Golvplattor, trottoarplattor, 
väggplattor och andra bekläd
nadsplattor, oglaserade 
(69.07) 

662.4.5 Golvplattor, trottoarplattor, 
väggplattor och andra bekläd
nadsplattor, glaserade (69.08) 

663 Varor av mineraliska ämnen 
utom metaller, lera eller glas 

663.1 Kvarn-, slip- och polerstenar 
samt polerskivor o.d.: 

663.1.1 Kvarn-, slip- och polerstenar 
o.-d. (68.04): 
av naturlig sten 
andra slag 
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663.1.2 Brynstenar, polerskivor och 
liknande handverktyg (68.05) 

663.2 Slipmedel, anbragta på vävnad, 
papper eller annat underlag 
(68.06) 

663.4 Bearbetad glimmer och varor av 
glimmer (68.15) 

663.5 Värme- och ljudisolerande mi-
neraliska ämnen (68.07): 

slaggull, stenull o.d. 
varor av slaggull, stenull 
o.d. 

663.6 Andra varor av mineraliska 
ämnen, utom keramiska produk
ter: 

663.6.1 Varor av gips (68.10) 
663.6.2 Varor av betong eller konst

gjord sten (68.11): 
av ånghärdad lättbetong 
av annan betong 

663.6.3 Andra varor av mineraliska 
ämnen, utom keramiska produk
ter (68.16) 

663.7 Eldfasta produkter, andra än 
eldfasta byggnadsmaterial 
(t.ex. retorter, deglar, muff-
lar, munstycken, stoppare, 
stöd, skålar, rör och stänger) 
(69.03) 

663.8 Varor av asbest; friktions-
element: 

663.8.1 Varor av asbest, andra än 
friktionselement (68.13) 

663.8.2 Friktionselement av asbest 
eller andra mineraliska ämnen 
eller av pappersmassa (68.14) 

663.9 Andra varor av keramiskt mate
rial: 

663.9.1 Apparater och andra artiklar 
för kemiskt eller annat tek
niskt bruk o.d. (69.09) 

663.9.2 Andra varor av keramiskt mate
rial (69.14) 

664 Glas 

664.1 Glasmassa, glasstänger och 
glasrör; glasavfall: 

664.1.1 Glasmassa (med undantag av 
optiskt glas); glasavfall 
(70.01) 

664.1.2 Glasyr- och emaljmassa (70.02) 
664.1.3 Stänger, stavar, rör och mas

siva kulor av glas (med undan
tag av optiskt glas), icke 
bearbetade (70.03) 

664.2 Optiskt glas samt artiklar av 
optiskt glas, icke optiskt be
arbetade; ämnen till glasögon
linser (70.18) 
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66A.3 Planglas, draget eller blåst, 
obearbetat (70.05) 

664.4 Planglas, slipat eller polerat 
men icke vidare bearbetat 
(70.06) 

664.5 Planglas, gjutet eller valsat 
men icke vidare bearbetat 
(70.04) 

664.6 Plattor, block och andra 
artiklar för byggnadsändamål 
av gjutet eller pressat glas 
(70.16) 

664.7 Säkerhetsrutor av glas, härda
de eller laminerade (70.08) 

664.8 Metallbelagt glas; speglar av 
glas (70.09) 

664.9 Glas i annan form: 
664.9.1 Planglas, skuret till annan 

form än kvadratisk eller rek
tangulär eller böjt eller på 
annat sätt bearbetat (70.07) 

664.9.2 Öppna glaskolvar och glasrör, 
utan montering, till elek
triska glödlampor o.d. (70.11) 

664.9.3 Glas till ur o.d. (70.15) 
664.9.4 Glasull och andra glasfibrer 

samt varor därav, utom garn 
och vävnader (70.20.10, 40-90) 

glasull 
varor därav 

665 Glasvaror 

665.1 Buteljer, flaskor och andra 
behållare samt proppar och 
lock av glas: 

665.1.1 Kärl av glas för förpackning 
eller transport av varor samt 
tillslutningsanordningar av 
glas (70.10) 

665.1.2 Glas till värmeisolerande be
hållare (70.12) 

665.2 Bordsartiklar och andra artik
lar av glas för hushåll, 
hotell och restauranger 
(70.13) 

665.8 Andra varor av glas: 
665.8.1 Laboratorieartiklar samt 

hygieniska och farmaceutiska 
artiklar av glas (70.17) 

665.8.2 Glaspärlor och liknande smärre 
artiklar av glas samt pryd
nadsartiklar av glas (70.19) 

665.8.9 Andra varor av glas (70.21) 

666 Porslin och keramik 

666.4 Hushållsartiklar av porslin 
(69.11) 

666.5 Hushållsartiklar av andra 
keramiska material (69.12) 

666.6 Prydnadsföremål och inred
ningsartiklar av porslin eller 
andra keramiska material 
(69.13) 
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667 Ädelstenar, smycken och pär
lor, obearbetade eller bearbe
tade 

AVD. 67. JÄRN OCH STÅL 

671 Tackjärn, Spegeljärn, järn
svamp, pulveriserat järn och 
stål samt ferrolegeringar 

671.1 Spegeljärn (73.01.50) 

671.2 Tackjärn (73.01.10) 
671.3 Pulveriserat eller granulerat 

järn och stål; järnsvamp: 
671.3.1 Granulerat järn och stål 

(73.04) 
671.3.2 Pulveriserat järn och stål 

(73.05.10) 

671.3.3 Järnsvamp (73.05.50) 

671.4 Ferromangan (73.02.10) 
671.5 Andra ferrolegeringar 

(73.02.20-90) 

672 Göt och ämnen, inkl. hålade 
rörämnen 

672.1 Smältstycken, råskenor och 
formlösa stycken av järn eller 
stål (73.06.70) 

672.3 Göt: 
672.3.1 av annat än kolrikt eller 

legerat stål (73.06.60) 
672.3.2 av olegerat kolrikt stål 

(73.15.11) 

672.3.3 av legerat stål (73.15.13) 
672.5 Blooms, billets, slabs och 

platiner av järn eller stål 
(73.07) (För avsalu) 

672.7 Plåtämnen av järn eller stål, 
i ringar eller rullar 
(73.08) 

672.9 Hålade rörämnen av järn eller 
stål (73.18.10) 

673 Stång, inkl. profilstång, av 
järn eller stål; spontpålar 

673.1 Valstråd av järn eller stål 
(73.10.11) 

673.2 Stång, utom profilstång, av 
järn eller stål, med undantag 
av valstråd: 
ej överdragen: 
varmbearbetad (73.10, 
12-29)1 

kallbearbetad (73.10.30)! 

överdragen (73.10.90)1 

673.4 Profilstång, höjd 80 mm eller 
däröver, och spontpålar, av 
järn eller stål (73.11.11-19) 

673.5 Profilstång, höjd mindre än 80 
ton, av jVrn eller stål: 

Inkl motsvarande nr av 73.15. 
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ej överdragen: 

varmbearbetad (73.11.25) 
kallbearbetad (73.11.30) 
överdragen (73.11.90) 

674 Universaljärn och universal
stål samt plåt av järn eller 
stål 

674.1 Universalstål; plåt, tjocklek 
4,76 nan eller däröver, av järn 
eller stål, icke överdragna 
med tenn: 

674.1.1-3 Plåt, tjocklek 4,76 mm eller 
däröver (73.13.11) 1 

674.1.4 Universaljärn och universal
stål (73.09) 

674.2-3 Plåt, tjocklek mindre än 4,76 
mm av järn eller stål, icke 
överdragen med tenn: 

varmbearbetad (73.13.13-19)1 

kallbearbetad (73.13.31-39) ] 

674.7 Plåt av järn eller stål, över
dragen med tenn (73.13.60) 

674.8 Plåt, tjocklek mindre än 3 mm, 
av järn eller stål, överdragen 
med annan metall än tenn 
(73.13, 71-79, 91+95) 

675 Band av järn eller stål (73.12 
+73.15.61-66): 

icke överdraget: 

varmvalsat 

kallvalsat 
överdraget 

676 Banbyggnadsmaterial av järn 
eller stål 

676.1 Räler av järn eller stål för 
järnvägar eller spårvägar 
(73.16.10) 

676.2 Sliprar av järn eller stål 
samt annan banbyggnadsmateriel 
av järn eller stål (73.16.90) 

677 Tråd av järn och stål utom 
valstråd (73.14,73.15.91-93) 

678 Rör och rördelar av järn eller 
stål, även gjutna 

678.1 Rör av gjutjärn (73.17) 
678.2 Rör av järn eller stål, söm

lösa (73.18.20): 
primärproduktion 
leveransfärdiga rör: 
endast varmvalsade 

kallvalsade 
678.3 Rör av järn eller stål, svet

sande, nitade e.d. (73.18.50,90): 

Înkl motsvarande nr av 73.15. 
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av egen eller inköpt råvara 
678.4 Högtrycksrör av stål för elek

triska vattenkraftstationer 
(73.19) 

678.5 Rördelar av järn eller stål 
(73.20) 

679 Gjutna och smidda varor av 
järn och stål obearbetade 
(73.40.20-40) 

679.1 Gjutjärnsgods, obearbetat 

679.2 Stålgjutgods, obearbetat 
679.3 Smidda varor av järn eller 

stål, ej vidare bearbetade 

AVD. 68. METALLER UTOM JÄRN 
OCH STÅL 

681 Silver, platina och platina
metaller 

681.1 Silver, obearbetat eller del
vis bearbetat: 

681.1.1 Silver, obearbetat eller del
vis bearbetat, utom oädel 
metall med plätering av sil
ver: 
obearbetat (71.05.10) 
halvfabrikat (71.05.90) 

681.1.2 Oädel metall med plätering av 
silver, obearbetad eller del
vis bearbetad (71.06) 

681.2 Platina och andra platiname
taller, obearbetade eller del
vis bearbetade (71.09,10,20, 
71.10) 

682 Koppar 

682.1 Koppar och kopparlegeringar, 
oraffinerade och raffinerade, 
obearbetade: 

682.1.1 Oraffinerad koppar (74.01.15) 
682.1.2 Raffinerad koppar (74.01.21, 

30): 
framställd genom elektrolys: 
av egen råvara 
av inlämnad råvara 
framställd ur omsmält skrot: 

av egen råvara 
av inlämnad råvara 

682.1.3 Koppartillsatslegeringar 
(74.02) 

682.2 Koppar och kopparlegeringar, 
bearbetade: 

682.2.1 Stång och tråd av koppar 
(74.03): 

s.k. valstråd (74.03.10, 50) 

annan tråd (74.03.20, 60) 
stång och profilstång 
(74.03.30, 70) 

Av valstråd har endast produktion för avsalu medräknats. 
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Kvanti
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6882.2.2 Plåt och band av koppar 
(74.04) 

682.2.3 Folier av koppar (74.05) 
682.2.4 Pulver och fjäll av koppar 

(74.06) 
682.2.5 Rör (inkl. hålade rörämnen och 

ihålig stång) av koppar 
(74.07) 

682.2.6 Rördelar av koppar (74.08) 

683 Nickel 

683.1 Nickel och nickellegeringar, 
obearbetade (75.01.20.30) 

683.2 Nickel och nickellegeringar, 
bearbetade: 

683.2.1 Stång och tråd av nickel 
(75.02) 

683.2.2 Plåt, band och folier av 
nickel; pulver och fjäll av 
nickel (75.03) 

683.2.3 Rör (inkl. hålade rörämnen 
och ihålig stång) samt rör
delar av nickel (75.04) 

683.2.4 Anoder för förnickling, gjut
na, valsade eller framställda 
på elektrolytisk väg (75.05) 

684 Aluminium 

684.1 Aluminium och aluminiumlege-
ringar, obearbetade (76.01.10» 
20): 
olegerade: 
framställda genom elektro-
lys 
framställda genom omsmält
ning 
legerade: 

framställda genom elektrolys 
framställda genom omsmält
ning: 

av egen råvara 
684.2 Aluminium och aluminiumlege

ringar, bearbetade: 

684.2.1 Stång och tråd av aluminium: 

valstråd (76.02.100) 

annan tråd (76.02.200) 
stång och profilstång 
(76.02.300) 

684.2.2 Plåt och band av aluminium 
(76.03) 

684.2.3 Folier av aluminium (76.04) 
684.2.4 Pulver och fjäll av aluminium 

(76.05) 
684.2.5 Rör (inkl. hålade rörämnen och 

ihålig stång) av aluminium 
(76.06) 

684.2.6 Röcdelar av aluminium (76.07) 

Ingår i stat nr 682.2.2. - 2Exkl valstråd för vidare bearbetning. 
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Kvanti
tets
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Kvantitet Värde 

tkr 
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685 Bly 

685.1 Bly och blylegeringar, obear
betade (78.01.10-29): 
olegerade: 

raffinadbly 
bly ur omsmält blyskrot 

legerade 
685.2 Bly och blylegeringar, bearbe

tade: 
685.2.1 Stång och tråd av bly (78.02) 
685.2.2 Plåt och band av bly (78.03) 
685.2.3 Folier av bly; pulver och 

fjäll av bly (78.04) 
685.2.4 Rör (inkl. hålade rörämnen 

och ihålig stång) samt rörde
lar av bly (78.05) 

686 Zink 

686.1 Zink och zinklegeringar, obe
arbetade (79.01.10,20) 

686.2 Zink och zinklegeringar, be
arbetade (79.02-04) 

687 Tenn 

687.1 Tenn och tennlegeringar, obe
arbetade (80.01.10-29) 

687.2 Tenn och tennlegeringar, be
arbetade: 

687.2.1 Stång och tråd av tenn (80.02) 
687.2.2 Plåt och band av tenn (80.03) 
687.2.3 Folier av tenn; pulver och 

fjäll av tenn (80.04) 
687.2.4 Rör (inkl. hålade rörämnen och 

ihålig stång) samt rördelar av 
tenn (80.05) 

688 Uran och thorium samt lege
ringar därav (81.04.40) 

689 Övriga oädla metaller 

689.3 Magnesium och beryllium 
689.4 Volfram, molybden och tantal 

(81.01-03): 
obearbetat 
bearbetat 

689.5 Andra oädla metaller 
(81.04.50-80) 

AVD. 69. ARBETEN AV METALL 

691 Metallkonstruktioner och delar 
därtill 

691.1 Järn- och stålkonstruktioner 
samt delar därtill (73.21): 
byggnadsdetaljer av plåt 
byggnadssmide 
andra 

691.2 Aluminiumkonstruktioner samt 
delar därtill (76.08) 

691.3 Byggnadsartiklar av zink 
(79.05) 
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tets
grund 
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692 Cisterner, fat och tryckbehål
lare för transport eller lag
ring 

692.1 Cisterner, kar och liknande 
behållare: 

692.1.1 Cisterner, kar och liknande 
behållare, av järn eller stål 
(73.22) 

692.1.2 Cisterner, kar och liknande 
behållare, av koppar (74.09) 

692.1.3 Cisterner, kar och liknande 
behållare, av aluminium 
(76.09) 

692.2 Fat, burkar, askar och andra 
behållare för transport eller 
förpackning av varor: 

692.2.1 Fat, burkar, askar och andra 
behållare för transport eller 
förpackning av varor, av järn 
eller stål (73.23): 
konservburkar o.d. (73.23.30) 
andra slag (73.23.10,90) 

692.2.2 Fat, burkar, askar och andra 
behållare för transport eller 
förpackning av varor, av alu
minium: 
förpackningstuber (76.10.10) 
andra slag (76.10.20,90) 

692.3 Cylindrar för förtätade gaser 
(73.24, 76.11) 

693 Linor, kablar (ej elektriska), 
duk o.d. av metall 

693.1 Linor, kablar o.d. utan elek
trisk isolering: 

693.1.1 av järn eller stål (73.25) 
693.1.2 av koppar (74.10) 
693.1.3 av aluminium (76.12) 
693.2 Stängseltråd av järn eller 

stål (73.26) 
693.3 Duk, nät och galler: 
693.3.1 av järn- eller ståltråd1 

(73.27) 
693.3.2 av koppartråd (74.11) 
693.3.3 av aluminiumtråd (76.13) 
693.4 Klippnät av metall (73.28, 

74.12, 76.14) 

694 Spik, stift, skruvar, bultar 
o.d. 

694.1 Spik, stift, märlor o.d.: 
694.1.1 av järn eller stål (73.31) 
694.1.2 av koppar (74.14) 
694.2 Muttrar, bultar, skruvar, 

skruvöglor o.d.: 
694.2.1 av järn eller stål (73.32) 
694.2.2 av koppar (74.15) 

695 Handverktyg och maskinverktyg 

695.1 Handverktyg och handredskap 
fär lantbruk, trädgårdsskötsel 
eller skogsbruk (82.01) 

1Inkl armeringsmattor o d. Siffrorna innefattar även svetsade armeringsringar. 
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Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

UtfSrsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

695.2 Andra handverktyg och maskin
verktyg: 

695.2.1 Handsågar och sågblad (82.02) 
695.2.2 Tänger, pincetter, skruvnyck

lar, plåtsaxar, filar, raspar 
o.d. (82.03) 

695.2.3 Andra handverktyg m.m. (82.04) 
695.2.4 Verktyg (utbytbara) för maski

ner eller för mekaniska eller 
icke mekaniska handverktyg 
(82.05) 

695.2.5 Knivar och skärstål för maski
ner (82.06) 

695.2.6 Plattor, stavar, spetsar och 
liknande omonterade delar till 
verktyg, av hårdmetall (82.07) 

696 Knivar, saxar och bestick 

696.0.1 Knivar (82.09) 
696.0.2 Blad till knivar (82.10) 
696.0.3 Rakknivar samt blad därtill 

(82.11): 
färdiga 
rakbladsämnen 

696.0.4 Saxar och skär därtill (82.12) 
696.0.5 Andra skär- och klippverktyg 

(82.13) 
696.0.6 Skedar, gafflar o.d. (82.14) 
696.0.7 Handtag och skaft av oädel 

metall till skärverktyg o.d. 
(82.15) 

697 Metallvaror för hushållen 

697.1 Kaminer, spisar, kokapparater 
o.d., icke elektriska, för 
hushållsbruk: 

697.1.1 av järn eller stål (73.36) 
697.1.2 av koppar (74.17) 
697.2 Hushållsartiklar av oädel 

metall: 
697.2.1 av jäm eller stål (73.38.11 

-49) 
697.2.2 av koppar (74.18) 
697.2.3 av aluminium (76.15) 
697.9 Andra varor för hushållen, av 

oädel metall: 
697.9.1 Stålull; putsbollar och lik

nande artiklar av järn eller 
stål (73.39) 

697.9.2 Prydnadsartiklar av oädel me
tall, för användning inomhus 
(83.06) 

697.9.3 Tavelramar o.d., av oädel me
tall (83.12) 

698 Andra bearbetade varor av 
oädla metaller 

698.1 Lås, beslag o.d.: 
698.1.1 Lås och nycklar därtill, av 

oädel metall (83.01) 
698.1.2 Gångjärn till möbler, dörrar 

o.d., av oädel metall (83.02) 
698.2 Kassaskåp o.d., av oädel me

tall (83.03) 
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Kvanti
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grund^ 
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Kvantitet Saluvärde 
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Införsel 
Kvantitet Värde 
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Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
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tkr 

698.3 Kättingar och kedjor samt 
delar därtill, av järn eller 
stål (73.29) 

698.4 Ankare och draggar samt delar 
därtill, av järn eller stål 
(73.30) 

698.5 Knappnålar och synålar o.d., 
av järn eller stål; spännen, 
hyskor, hakar o.d. av oädel 
metall: 

698.5.1 Synålar, virknålar o.d. av 
järn eller stål (73.33) 

698.5.2 Knappnålar, säkerhetsnålar, 
hårklämmor o.d., av järn eller 
stål (73.34) 

698.5.3 Spännen, hyskor, hakar o.d., 
av oädel metall (83.09) 

698.6 Fjädrar och blad därtill av 
järn, stål eller koppar: 

698.6.1 av järn eller stål (73.35): 
skruvfjädrar (spiralfjädrar) 
(73.35.20) 
andra slag (73.35.10, 30-90) 

698.6.2 av koppar (74.16) 
698.8 Diverse varor av oädel metall: 
698.8.1 Kedjor och delar därtill av 

koppar (74.13) 
698.8.2 Slangar och rör, böjliga, av 

oädel metall (83.08) 
698.8.3 Pärlor och paljetter av oädel 

metall (83.10) 
698.8.4 Ringklockor, icke elektriska, 

och gonggonger, av oädel me
tall (83.11) 

698.8.5 Proppar, kronkorkar, kapsyler 
o.d., av oädel metall (83.13) 

698.8.6 Namnplåtar, reklamskyltar 
o.d., av oädel metall (83.14) 

698.8.7 Tråd, stavar o.d., för svets
ning eller lödning av oädel 
metall eller hårdmetall 
(83.15) 

698.9 Andra varor av oädel metall: 
698.9.1 Andra varor av järn eller stål 

(ej gjutgods) (73.40.90): 
stålinredningar för lagerlo
kaler etc. 
andra slag 

698.9.2 Andra varor av koppar (74.19): 

gjutgods 
andra slag 

698.9.3 Andra varor av nickel (75.06) 
698.9.4 Andra varor av aluminium 

(76.16): 

gjutgods 
spik, stift, bultar, muttrar 
etc. 
andra slag 

698.9.5 Andra varor av magnesium 
(77.03): 

gjutgods 
andra slag 
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698.9.6 Andra varor av bly (78.06) 
698.9.7 Andra varor av zink (79:06): 

ämnen gjutna eller smidda 
spik, bultar, muttrar, skru
var etc. 
andra slag 

698.9.8 Andra varor av tenn (80.06) 
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HUVUDAVD. 7. MASKINER OCH 
APPARATER SAMT TRANSPORTMEDEL 

AVD. 71. MASKINER OCH APPARA
TER, ANDRA ÄN ELEKTRISKA 

711 Kraftalstrande maskiner, andra 
än elektriska 

711.1 Ångpannor (84.01): 
kompletta 
delar 

711.2 Hjälpapparater för ångpannor, 
såsom förvärmare, överhettare, 
kondensorer, sotningsapparater 
o.d. (84.02) 

711.3 Ångmaskiner utan ångpanna; 
lokomobiler o.d.: 

711.3.1 Lokomobiler och andra ångmaski
ner med ångpanna (84.04) 

711.3.2 Ångmaskiner ej sammanbyggda 
med ångpanna (84.05): 
komoletta 
delar 

711.4 Flygmaskinsmotorer, inkl. jet
motorer: 

711.4.1 Förbränningskolvmotorer för 
flygplan (84.06.15,91): 
kompletta 
delar 

711.4.2 Jetmotorer och gasturbiner för 
flygplan (84.08.11,19,91): 
kompletta 
delar 

711.5 Förbränningskolvmotorer, andra 
än flygmaskinsmotorer: 

kompletta (84.06.21-80) 
delar (84.06.95,99) 

711.6 Gasturbiner, utom för flygplan 
(84.08.81,93): 
kompletta 
delar 

711.7 Atomreaktorer och delar 
(84.59.60,97) 

711.8 Andra motorer (vindmotorer, 
varmluftsmotorer, Vattenturbi
ner): 

711.8.1 Vattenturbiner och andra 
hydrauliska motorer: 
kompletta (84.07.50) 
regulatorer och delar 
(84.07.90) 

711.8.9 Andra motorer (84.08.89,99) 

712 Lantbruksmaskiner och lant
bruksredskap 

712.1 Maskiner och redskap för jor
dens beredning eller odling: 
kompletta (84.24.10-80) 
delar (84.24.91+99) 

712.2 Maskiner och redskap för 
skörd, slätter, tröskning 
eller sortering: 
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kompletta (84.25.10-80) 
delar (84.25.90) 

712.3 Mjölkningsmaskiner, mjölksepa
ratorer och annan mejeriut
rustning: 

712.3.1 Mjölkseparatorer: 

kompletta (84.18.20) 
delar (84.18.93) 

712.3.9 Mjölkningsmaskiner samt maski
ner och apparater för mejeri
hanteringen: 
mjölkningsmaskiner: 
kompletta (84.26.10) 
delar (84.26.91) 

maskiner för mejerihantering
en: 
kompletta (84.26.20) 
delar (84.26.95) 

712.5 Traktorer (87.01.60) 
712.9 Andra lantbruksmaskiner och 

lantbruksredskap (84.27, 
84.28) 

714 Kontorsmaskiner 

714.1 Skrivmaskiner; checkstämp-
lingsapparater o.d. (84.51) 

714.2 Räknemaskiner, bokförings
maskiner, kassakontrollappara-
ter o.d.: 
automatiska datamaskiner 
(84.52.30) 
andra slag (84.52.23-80) 

714.3 Statistikmaskiner och liknande 
maskiner för hålkort (84.53) 

714.9 Andra kontorsmaskiner: 
714.9.1 Dupliceringsmaskiner, adresse

ringsmaskiner o.d. (84.54) 
714.9.2 Delar och tillbehör till kon

torsmaskiner (84.55) 

715 Metallbearbetningsmaskiner 

715.1 Verktygsmaskiner för bearbet
ning av metall (84.45) 

715.2 Metallbearbetningsmaskiner, 
andra än verktygsmaskiner: 

715.2.1 Konvertrar, götkokiller och 
gjutmaskiner (84.43) 

715.2.2 Valsverk och valsar därtill 
(84.44) 

715.2.3 Maskiner och apparater för 
svetsning, skärning e.d. med 
gas (84.50) 

717 Maskiner för textil- och 
läderindustri, symaskiner 

717.1 Textilmaskiner: 
717.1.1 Maskiner och apparater för 

framställning av syntetiska 
eller konstgjorda fibrer samt 
för spinning o.d. (84.36) 

717.1.2 Vävstolar, trikåmaskiner o.d. 
(84.37) 

]Siffran beräknad. 
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717.1.3 Hjälpmaskiner och hjälpappara-
ter till vävstolar, trikåma-
skiner o.d. (84.38) 

717.1.4 Maskiner och apparater för 
tillverkning eller efterbe-
handling av stampad filt 
(84.39) 

717.1.5 Maskiner och apparater för 
blekning, tvättning, apprete
ring, fargning o.d. av textil
varor, utom tvättmaskiner for 
hushållsbruk: 
kompletta (84.40.20, 39-80) 
delar (84.40.902,909) 

717.2 Maskiner och apparater för be
arbetning av läder o.d. eller 
för tillverkning av skodon 
m.m. : 
kompletta (84.42,10-20) 
delar (84.42.90) 

717.3 Symaskiner ( 8 4 . 4 1 ) : 
kompletta 
delar 

718 Maskiner för särskilt nämnda 
industrier 

718.1 Maskiner och apparater för 
tillverkning eller bearbetning 
av pappersmassa, papper eller 
papp: 

718.1.1 Maskiner och apparater för 
tillverkning av pappersmassa, 
papper eller papp (84.31) 

718.1.2 Maskiner och apparater för 
bearbetning av pappersmassa, 
papper eller papp (84.33) 

718. 2 Tryck- och bokbinderimaskiner: 
718.2.1 Bokbinderimaskiner och bokbin-

deriapparater (84.32) 
718.2.2 Maskiner och apparater för 

typgjutning och sättning, 
trycktyper, klichéer m.m. 
(84.34): 
kompletta maskiner 
klichéer 
trycktyper m.m. och delar 

718.2.9 Andra tryckmaskiner (84.35): 
kompletta 
delar 

718.3 Maskiner och apparater för 
vissa 1ivsmedeIsindustrier: 

718.3.1 Maskiner och apparater för 
kvarnindustrin (84.29) 

718.3.9 Andra maskiner och apparater 
för livsmedelsindustrier 
(84.30) 

718.4 Maskiner och apparater för 
jord- eller bergarbete: 

718.4.1 Vägvältar, maskindrivna 
(84.09) 
delar 
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718.4.2 Maskiner och apparater för 
grävning, schaktning, borr
ning och annat jord- eller 
bergarbete (84.23): 
kompletta 
delar 

718.5 Maskiner och apparater för 
krossning, sortering m.m. av 
mineraliska ämnen, maskiner 
och apparater för tillverkning 
eller bearbetning av glas: 

718.5.1 Maskiner och apparater för 
krossning, sortering m.m. av 
mineraliska ämnen (84.56): 
kompletta 
delar 

718.5.2 Maskiner och apparater för 
tillverkning eller bearbetning 
av glas (84.57): 
kompletta 
delar 

719 Andra icke elektriska maskiner 
och apparater 

719.1 Apparater för uppvärmning 
eller avkylning, andra än för 
hushållsbruk: 

719.1.1 Gasgeneratorer (84.03) 
719.1.2 Luftkonditioneringsapparater 

(84.12) 
719.1.3 Brännare till eldstäder; meka

niska eldningsapparater 
(84.13) 

719.1.4 Industri- och laboratorieug
nar, icke elektriska (84.14) 

719.1.5 Kylskåp, kylapparater o.d., 
andra än för hushållsbruk 
(84.15.20,40,80,91-99) 

719.1.9 Andra maskiner och apparater 
för uppvärmning, kokning, av
kylning o.d. (84.17): 
mej erimaskiner 
maskiner och apparater för 
framställning av massa 
andra maskiner och apparater 
delar 

719.2 Pumpar och centrifuger: 
719.2.1 Vätskepumpar (84.10): 

kompletta 
delar 

719.2.2 Luftpumpar, kompressorer o.d. 
(84.11): kompletta 

delar 
719.2.3 Centrifuger, andra än mjölk

separatorer; apparater för 
filtrering eller rening av 
vätskor eller gaser (84.18.11, 
19, 30-60, 94, 99): 
kompletta 
delar 

719.3 Maskiner och apparater för 
mekanisk hantering av mate
rial: 

Unkl 719.4.3. 



B 238 
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varuposter 

Kvanti-
tets-
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 
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Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

719.3.1 Maskiner och apparater för 
lyftning, lastning, lossning 
eller transport (84.22): 
kompletta 
delar 

719.3.2 Truckar för verkstäder, lager 
o.d. (87.07): 
kompletta 
delar 

719.4 Hushållsapparater, icke elek
triska: 

719.4.1 Apparater och redskap med 
huvudsaklig användning i hus
håll för beredning av matvaror 
(82.08) 

719.4.2 Kylskåp för hushållsbruk, icke 
elektriska (84.15.18) 

719.4.3 Varmvattenberedare för hus
hållsbruk, icke elektriska 
(del av 84.17.31) 

719.5 Andra verktygsmaskiner: 
719.5.1 Verktygsmaskiner för bearbet

ning av mineraliska ämnen 
(84.46) 

719.5.2 Verktygsmaskiner för bearbet
ning av trä, plast o.d. 
(84.47) 

719.5.3 Handverktyg, pneumatiska eller 
kombinerade med icke-elektrisk 
motor (84.49): 
pneumatiska: kompletta (10) 

delar (900 1) 
andra slag: kompletta (20) 

delar (900 9) 
719.5.4 Delar och tillbehör avsedda 

för verktygsmaskiner (84.48) 
719.6 Andra icke-elektriska maski

ner: 
719.6.1 Kalandrar och liknande maski

ner samt valsar därtill 
(84.16) 

719.6.2 Maskiner och apparater för 
rengöring eller påfyllning av 
flaskor eller andra kärl, för 
förpackning av varor samt 
diskmaskiner (84.19): 
kompletta 
delar 

719.6.3 Vågar; vikter för vågar 
(84.20) 

719.6.4 Apparater för spridning av 
flytande eller pulverformade 
ämnen (84.21) 

719.6.5 Försäljningsautomater (84.58) 
719.6.6 Stationär järnvägs- och spår-

vägsmateriel (86.10) 
719.7 Kul- och rullager (84.62) 
719.8 Andra maskiner, mekaniska 

apparater och mekaniska red
skap, icke elektriska 
(84.59.10-50,80,99): 
kompletta 
delar 

Ingår i 719.1.9. 
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Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
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tkr 

719.9 Andra delar och tillbehör, 
icke elektriska, till maskiner 
och apparater: 

719.9.1 Fonnflaskor, gjutformar o.d., 
utom götkokiller (84.60) 

719.9.2 Kranar, ventiler o.d. (84.61) 
719.9.3 Vevaxlar, kuggväxlar, remski

vor o.d. (84.63) 
719.9.4 Packningar av metallplåt i 

förening med annat material 
(84.64) 

719.9.9 Andra delar, icke elektriska, 
till maskiner, apparater eller 
mekaniska redskap (84.65) 

AVD. 72. ELEKTRISKA MASKINER 
OCH APPARATER SAMT ELEKTRISKT 
MATERIEL 

722 Elektriska generatorer och 
motorer; elektrisk installa-
tionsmateriel m.m. 

722.1 Elektriska generatorer, moto
rer, omformare, transformato
rer o.d. (85.01): 
kompletta (11-69) 
delar (90) 

722.2 Apparater för brytning, slut-
ning eller skyddande av elek
triska strömkretsar (85.19) 

723 Tråd, kablar, isolatorer o.d. 
för eldistribution 

723.1 För elektriskt ändamål isole
rad tråd och kabel (85.23) 

723.2 Utrustning för elektrisk iso
lering: 

723.2.1 Elektriska isolatorer (85.25) 
723.2.2 Andra isolerdetaljer (85.26) 
723.2.3 Isolerrör (85.27) 

724 Apparater för telefoni, tele
grafi, radio eller television; 
radarapparater o.d. 

724.1 Televisionsmottagare, även 
kombinerade med rundradiomot
tagare eller grammofon 
(85.15.55) 

724.2 Rundradiomottagare, även med 
inbyggd grammofon (85.15.42, 
45) 

724.9 Andra apparater för telefoni, 
telegrafi, radio, television 
o.é.: 

724.9.1 Elektriska apparater för tråd-
telefoni eller trådtelegrafi 
(85.13) 

724.9.2 Mikrofoner, högtalare och ton-
frekvensförstärkare (85.14) 

724.9.9 Andra apparater för radiotele-
foni, radiotelegrafi, rund
radio eller television o.d. 

Delar av plast ingår i 893.0. 
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Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 
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Kvantitet Värde 
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tkr 
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jämte delar (85.15.10-30, 
70-90) 

725 Elektriska apparater för hus
hållsbruk 

725.0.1 Elektriska kylskåp för hus-
hållsbruk (84.15.12,14,30) 

725.0.2 Tvättmaskiner för hushållsbruk 
(84.40.10,31,901): 
kompletta 
delar 

725.0.3 Elektromekaniska hushållsappa
rater (85.06): 
kompletta 
delar 

725.0.4 Elektriska rakapparater och 
hårklippningsmaskiner (85.07) 

725.0.5 Elektriska apparater för upp
värmningsändamål o.d.: 
kompletta (85.12.10-80) 
delar (85.12.91-99) 

726 Elektromedicinska apparater, 
röntgenapparater o.d. 

726.1 Elektromedicinska instrument 
och apparater (90.17.11,12,19) 

726.2 Röntgenapparater (90.20) 

729 Andra elektriska maskiner och 
apparater 

729.1 Elektriska batterier och acku
mulatorer : 

729.1.1 Elektriska batterier (85.03) 
729.1.2 Elektriska ackumulatorer: 

kompletta (85.04.11-80) 
delar (85.04.91-99) 

729.2 Elektriska glödlampor, gasur-
laddningslampor, båglampor och 
blixtlampor (85.20) 

729.3 Elektronrör, katodstrålerör, 
transistorer o.d. (85.21) 

729.4 Elektrisk utrustning för för
bränningsmotorer samt för cyk
lar eller motorfordon: 

729.4.1 Elektriska apparater och an
ordningar för tandning och 
start av förbränningsmotorer 
(85.08) 

729.4.2 Elektrisk belysningsutrustning 
o.d., för cyklar eller motor
fordon (85.09) 

729.5 Elektriska apparater för mät
ning eller kontroll: 

729.5.1 Elektricitetsmätare (90.26.30) 
729.5.2 Andra elektriska apparater för 

mätning eller kontroll (90.28) 
729.6 Elektromekaniska handverktyg 

(85.05) 
729.7 Partikelacceleratorer 

(85.22.20,91) 
729.9 Andra elektriska maskiner och 

apparater: 
729.9.1 Klektromagneter, permanenta 

Ackumulatorkärl och lock därtill ingår i 629.9.9. 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

raagneter samt elektromagnetis
ka apparater och anordningar 
(85.02) 

729.9.2 Elektriska ugnar; maskiner och 
apparater för elektrisk svets
ning eller skärning: 
kompletta (85.11.11-30) 
delar (85.11.91-95) 

729.9.3 Elektriska signal- och kon
trollapparater för trafikända
mål (85.16) 

729.9.4 Andra elektriska signalappara
ter, akustiska eller optiska 
(85.17) 

729.9.5 Elektriska kondensatorer 
(85.18) 

729.9.6 Artiklar av kol för elektriskt 
ändamål (85.24) 

729.9.8 Delar, ej hänförliga till an
nat nummer, till elektriska 
maskiner och apparater (85.28) 

729.9.9 Andra elektriska maskiner och 
apparater (85.22.30,99) 

AVD. 73. TRANSPORTMEDEL 

731 Rullande järnvägs- och spår-
vägsraateriel 

731.1 Ånglok och tendrar därtill 
(86.01) 

731.2 Elektriska lok (för ackumula
tordrift eller ledningsdrift) 
(86.02) 

731.3 Lok, andra än ånglok och elek
triska lok (86.03) 

731.4 Motorvagnar och motordressiner 
(86.04) 

731.5 Personvagnar, resgodsvagnar, 
postvagnar, undersökningsvag
nar och andra dylika special
vagnar (86.05) 

731.6 Godsvagnar och arbetsvagnar 
för järnvägar eller spårvägar; 
dressiner, andra än motordres
siner: 

731.6.1 Arbetsvagnar för järnvägar 
eller spårvägar; dressiner, 
andra än motordressiner 
(86.06) 

731.6.2 Godsvagnar för järnvägar eller 
spårvägar (86.07) 

731.6.3 Behållare för godstransport 
(86.08) 

731.7 Delar till rullande järnvägs-
eller spårvägsmateriel (86.09) 

732 Motorfordon för landsvägar 

732.1 Personbilar, även omonterade 
(87.02.11,12,51) 

732.2 Bussar (87.02.21,22, ur 59) 
(här inkl. underreden till 
bussar (87.04.30)) 

16 
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Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

UtfSrsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

732.3 Lastbilar och andra bilar för 
godsbefordran, även omonterade 
(87.02.31,39,59,60) (här inkl. 
underreden till lastbilar) 

732.4 Bärgningsbilar, brandbilar och 
andra bilar för speciella 
ändamål (87.03) 

732.5 Traktorer för semi-trailers 
(87.01.20) 

732.6 Underreden med motor till per
sonbilar (87.04.20) 

732.7 Underreden med motor till 
andra fordon än personbilar: 
till bussar (87.04.30) 
till andra bilar (87.04.90) 

732.8 Karosserier, underreden, ramar 
och andra delar och tillbehör 
till motorfordon utom motor
cyklar, med undantag av gummi
ringar, motorer, underreden 
med motor och elektriska 
delar: 

732.8.1 Karosserier och förarhytter 
(87.05) 

732.8.9 Andra delar och tillbehör 
(87.06) 

732.9 Motorcyklar, inkl. cyklar med 
hjälpmotor, sidvagnar och de
lar därtill: 

732.9.1 Motorcyklar, inkl. cyklar med 
hjälpmotor, även med sidvag
nar; sidvagnar till motorcyk
lar eller cyklar (87.09) 

732.9.2 Delar och tillbehör till 
motorcyklar och sidvagnar 
(87.12.10) 

733 Fordon för landsvägar, andra 
än motorfordon 

733.1 Cyklar utan motor samt delar 
och tillbehör därtill: 

733.1.1 Cyklar utan motor (87.10) 
733.1.2 Delar och tillbehör till for

don, hänförliga till 733.1.1 
och 733.4 (87.12.20) 

733.3 Släpfordon och andra fordon 
utan mekanisk framdrivnings-
anordning samt delar därtill 
(87.14): 
kompletta 
delar 

733.4 Invalidvagnar med mekanisk 
drivanordning, även med motor 
(87.11) 

734 Luftfartyg 

734.1 Flygmaskiner, segelflygplan 
och drakar (88.02) 

734.9 Luftskepp och ballonger samt 
delar till luftfartyg: 

734.9.1 Luftskepp och ballonger 
(88.01) 

734.9.2 Delar till luftfartyg (88.03) 

'ingår i 732.3. - 2Ingår i 732.3. - 3Exkl motorer och särskild utrustning. 



B 243 

SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
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Kvanti
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grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 
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735 Fartyg och båtar 

735.1 Krigsfartyg av alla slag 
(89.01.10) 

735.3 Andra fartyg och båtar (utom 
bogserbåtar m.m. ): 
bruttodräktighet icke mindre 
än 100 ton (89.01.23-40) 
bruttodräktighet mindre än 
100 ton (89.01.53-90) 

735.9 Bogserbåtar o.d. specialfartyg 
m.m.: 

735.9.1 Bogserbåtar (89.02) 
735.9.2 Fartyg för speciella ändamål 

(t.ex. fyrskepp, mudderverk) 
(89.03) 

735.9.3 Annan flytande materiel (t.ex. 
kasaunar, bojar) (89.05) 

'Endast nybyggda fartyg över 100 bruttoton. 
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Kvanti
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grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 
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Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 
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HUVUDAVD. 8. DIVERSE FÄRDIGA 
VAROR 

AVD. 81. SANITETS-, RÖRLED
NINGS-, VÄRME- OCH BELYSNINGS-
INSTALLATIONSMATERIEL 

812 Sanitets-, rörlednings-, 
värme- och belysningsinstalla-
tionsmateriel 

812.1 Apparater för centraluppvärm
ning (värmeledningspannor, 
radiatorer m.m. ) samti delar 
därtill (73.37) 

812.2 Diskhoar, tvättställ, klosett-
skålar, badkar o.d. sanitets-
artiklar för installation, av 
keramiskt material (69.10) 

812.3 Diskhoar, tvättställ, klosett-
skålar, badkar o.d. sanitets-
artiklar för installation, av 
järn eller stål (73.38.52-99) 

812.4 Belysningsartiklar samt delar 
och tillbehör därtill; lampor 
och lyktor: 

812.4.1 Glasvaror för belysnings- el
ler signaleringsändamål 
(70.14) 

812.4.2 Belysningsartiklar av oädel 
metall (83.07) 

812.4.3 Elektriska ficklampor och 
andra bärbara elektriska lam
por med egen strömkälla 
(85.10) 

AVD. 82. MÖBLER 

821 Möbler 
821.0.1 Stolar och andra sittmöbler 

(94.01) 
821.0.2 Möbler för medicinskt eller 

kirurgiskt bruk (94.02) 
821.0.3 Madrasser, resårbottnar o.d. 

(94.04) 
821.0.9 Andra möbler (94.03) 

AVD. 83. RESEFFEKTER, HAND
VÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR 

831 Reseffekter, handväskor och 
liknande artiklar (42.02) 

AVD. 84. KLÄDER 

841 Kläder utom pälskläder 

841.1 Kläder av textilmaterial utom 
trikå:2 

841.1.1 Överkläder för män eller gos
sar (61.01): 
ulstrar, paletåer och över
rockar (10): 
av egna vävnader 
av inlämade vävnader 

'inkl stoppning och klädsel av inköpta stommar år 1969 245 798 tkr. - 2För vissa varuslag kan till en del trikåplagg ingå. 
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jackor (21+29): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
kostymer (30): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
kavajer (40): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 

byxor (50): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
skydds- och överdragskläder 
(60): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
shorts, gymnastik- och bad
dräkter m.m. (70): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
andra slag (90) 

841.1.2 Överkläder för kvinnor, flic
kor eller småbarn (61.02): 
för kvinnor eller flickor: 
ulstrar och kappor (10): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
jackor (21+29): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
dräkter och klänningar 
(30): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 

kjolar (40): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
blusar (50): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
byxor (60): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
skydds- och överdragskläder 
(70): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
shorts, gymnastik- och bad
dräkter m.m. (80): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
andra (90): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 

för småbarn (95) 
841.1.3 Underkläder för män eller 

gossar (61.03): 
skjortor (10): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
nattkläder (20): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
andra underkläder (90) 



B 246 

SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
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Produktion 
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Kvantitet Värde 
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841.1.4 Underkläder för kvinnor, 
flickor eller småbarn (61.04): 
för kvinnor eller flickor: 
nattkläder (10): 
av egna vävnader 
av inlämnade vävnader 
andra underkläder (20) 
för småbarn (90) 

841.2 Beklädnadspersedlar av textil
material utom trikå: 

841.2.1 Näsdukar (61.05) 
841.2.2 Själar, scarfar, halsdukar, 

slöjor o.d. (61.06) 
841.2.3 Slipsar o.d. (61.07) 
841.2.4 Kragar, isättningar, krås o.d. 

(61.08) 
841.2.5 Korsetter, bysthållare, hängs-

len, strumpeband och liknande 
artiklar (även av trikå) 
(61.09) 

841.2.6 Handskar, vantar, strumpor och 
sockor (61.10) 

841.2.9 Konfektionerade tillbehör till 
kläder (61.11) 

841.3 Beklädnadspersedlar av läder 
(42.03): 
handskar (10+20) 
kläder (30) 
andra slag (90) 

841.4 Kläder samt tillbehör därtill 
av trikå: 

841.4.1 Vantar av trikå (60.02) 
841.4.2 Strumpor o.d. av trikå (60.03): 

herrstrumpor, halv- eller 
trekvartslånga (19) 
damstrumpor (212-299) 
andra slag (sockor, barn
strumpor o,d.) (112-119, 
912-999) 

841.4.3 Underkläder av trikå (60.04): 
skjortor (10) 
nattkläder (20) 
andra slag (60-90) 

841.4.4 Överkläder av trikå (60.05): 
gymnastik- och träningsdräk
ter (10) 
baddräkter (20) 
andra överkläder (30-90) 

841.4.5 Trikåväv och andra trikåvaror 
innehållande gummi (60.06) 

841.5 Huvudbonader: 
841.5.1 Huvudbonader av stampad filt 

(65.03) 
841.5.2 Huvudbonader, flätade (65.04) 
841.5.3 Huvudbonader av trikå eller 

annan textilvara utom filt 
(65.05) 

841.5.4 Svettremmar, foder o.d. 
(65.07) 

841.5.9 Andra huvudbonader (65.06) 
841.6 Kläder och tillbehör därtill 

av mjukgummi, inkl. gummi
handskar (40.13): 
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handskar (10) 
andra slag (90) 

842 Kläder (utom hattar och 
mössor) och andra varor av 
pälsskinn; konstgjord päls 
och varor därav 

842.0.1 Varor av pälsskinn (43.03): 
handskar (001) 
kläder och tillbehör därtill 
(002) 
andra slag (009) 

842.0.2 Konstgjord päls och varor 
därav (43.04) 

AVD. 85. SKOR 

851 Skor 

851.0.1 Skodon med sulor och överdelar 
av gummi eller plast (64.01) 

851.0.2 Skodon med sulor av läder samt 
skodon med sulor av gummi 
eller plast, ej hänförliga 
till 851.0.1 (64.02): 
tofflor (12-19) 
andra skor (20-90) 

851.0.3 Skodon med sulor av trä eller 
kork (64.03) 

851.0.4 Skodon med sulor av annat ma
terial (64.04) 

851.0.5 Damasker, benläder, benlindor 
o.d. (64.06) 

AVD. 86. INSTRUMENT FÖR YRKES
MÄSSIG VERKSAMHET FÖR VETEN
SKAPLIGT ÄNDAMÅL OCH FÖR KON
TROLL; VAROR FÖR FOTOGRAFISKT 
ELLER OPTISKT BRUK; UR 

861 Instrument och apparater för 
vetenskapliga, medicinska 
eller optiska ändamål samt för 
mätning eller kontroll 

861.1 Optiska artiklar (90.01, 
90.02) 

861.2 Glasögon och infattningar till 
glasögon: 

861.2.1 Infattningar till glasögon 
o.d. (90.03) 

861.2.2 Glasögon, pincenéer o.d. 
(90.04) 

861.3 Kikare, mikroskop och andra 
optiska instrument (90.05,06, 
11-13) 

861.4 Stillbildskameror; blixtljus
apparater (90.07): 
kompletta (10,20) 
delar (90) 

861.5 Kinoapparater (90.08) 
861.6 Apparater och annan utrustning 

för foto- eller kinolaborato-
rier (90.09, 90.10) 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

861.7 Medicinska instrument och 
apparater o.d. (90.17.90, 
90.18) 

861.8 Gas- och vätskemätare; varv
räknare, vägmätare o.d.: 

861.8.1 Gas- och vätskemätare 
(90.26.10,20) 

861.8.2 Varvräknare, produktionsmäta-
re, väg- och hastighetsmätare 
o.d. (90.27) 

861.9 Andra instrument och apparater 
för mätning eller kontroll 
o.d. : 

861.9.1 Instrument och apparater för 
geodesi, lantmäteri, naviga
tion m.m. (90.14) 

861.9.2 Vågar (90.15) 
861.9.3 Rit-, mät- och räkneinstrument 

o.d. (90.16) 
861.9.A Instrument, apparater och 

modeller för demonstrations
ändamål (90.21) 

861.9.5 Maskiner och apparater för 
materialprovning (90.22) 

861.9.6 Areometrar, termometrar o.d. 
(90.23) 

861.9.7 Instrument och apparater för 
mätning eller kontroll av 
gasers eller vätskors ström
ning, nivå, tryck o.d. (90.24) 

861.9.8 Instrument och apparater för 
fysikalisk eller kemisk analys 
o.d. (90.25) 

861.9.9 Delar och tillbehör avsedda 
för till 729.5, 861.8, 861.9.6 
och 861.9.7 hänförliga artik
lar (90.29) 

862 Artiklar för foto- eller kino-
bruk 

862.3 Kemiska produkter för fotobruk 
(37.08) 

862.4 Film, plåtar och papper, ljus
känsliga, även exponerade och 
framkallade, utom framkallad 
kinofilm: 

862.4.1-4 Film, plåtar och papper även 
exponerade men icke framkalla
de (37.01-04) 

862.4.5 Plåtar och film (annan än 
kinofilm) exponerade och fram
kallade (37.05) 

863 Exponerad kinofilm, framkallad 
(37.06-07) 

864 Ur 

864.1 Fickur, armbandsur o.d., vägg-
och bordsur med fickurverk 
samt verk och boetter till så
dana ur (91.01.02,07,09) 

864.2 Andra ur och urverk samt delar 
till ur: 

864.2.1-5 Ur och urverk (91.03-06,08) 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti-
tets-
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

864.2.6 Urfoder och delar därtill 
(91.10) 

864.2.9 Andra urdelar (91.11) 

AVD. 89. ANDRA FÄRDIGA VAROR 

891 Musikinstrument, grammofoner 
och grammofonskivor 

891.1 Grammofoner, bandspelare och 
andra apparater för upptagning 
eller återgivning av ljud: 

891.1.1 Grammofoner, bandspelare o.d. 
(92.11) 

891.1.2 Delar och tillbehör till gram
mofoner, bandspelare o.d., 
utom grammofonskivor, band 
o.d. (92.13) 

891.2 Grammofonskivor, band o.d. 
preparerade eller inspelade 
(92.12): 
grammofonskivor (20) 
matriser o.d. (30-90) 

891.4 Pianon och andra stränginstru
ment: 

891.4.1 Pianon, cembalor och andra 
stränginstrument med klavia
tur; harpor (92.01) 

891.4.2 Andra stränginstrument (92.02) 
891.4.3 Strängar till musikinstrument 

(92.09) 
891.8 Andra musikinstrument 

(92.03-08) 
891.9 Delar och tillbehör till 

musikinstrument (andra än 
strängar) (92.10) 

892 Trycksaker 

892.1 Böcker, broschyrer o.d. samt 
kartor och glober: 

892.1.1 Böcker, broschyrer o.d. 
(49.01) 

892.1.2 Bilder- och målarböcker för 
barn (49.03) 

892.1.3 Kartor och glober (49.05) . 
892.2 Tidningar och tidskrifter 

(49.02) 
892.3 Musiknoter, tryckta eller 

handskrivna, även i form av 
böcker (49.04) 

892.4 Vykort, födelsedagskort, jul
kort o.d.; dekalkomanier: 

892.4.1 Dekalkomanier (49.08) 
892.4.2 Vykort, födelsedagskort, jul

kort o.d.(49.09) 
892.9 Andra trycksaker: 
892.9.1 Etiketter av papper eller papp 

(48.19) 
892.9.2 Byggnadsritningar och andra 

ritningar (49.06) 
892.9.3 Frimärken, beläggningsstämplar 

o.d., omakulerade; sedlar, 
aktier o.d. (49.07) 
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SItC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

892.9.4 Almanackor (49.10) 
892.9.9 Andra tryckalster (49.11) 

893 Varor av plast (39.07) 
tillverkade av plattor, duk, 
folier eller band (21-24,60) 
kläder (21) 
påsar (23) 
andra slag (24,60) 
andra varor (formgods m.m.) 
(31-50, 80-90) 

894 Barnvagnar, sportartiklar, 
leksaker och spel 

894.1 Barnvagnar samt invalid- och 
sjukvagnar utan mekanisk fram-
drivningsanordning (87.13) 

894.2 Leksaker, spel o.d. (97.01-05) 
894.3 Vapen, andra än för militärt 

bruk (93.04-05) 
894.4 Sportartiklar: 
894.4.1 Fiskredskap o.d. (97.07) 
894.4.2 Annan utrustning för utomhus-

sport (97.06) 
894.5 Utrustning för nöjesfält o.d. 

(97.08) 

895 Kontorsmateriel 

895.1 Kontorsmateriel av oädel 
metall: 

895.1.1 Kortregisterlådor, förvarings-
fack o.d., av oädel metall 
(83.04) 

895.1.2 Mekanismer och beslag till 
samlingspärmar, brevordnare, 
gem o.d., av oädel metall 
(83.05) 

895.2 Skrivpennor, blyertspennor och 
reservoarpennor: 

895.2.1 Reservoarpennor, stiftpennor, 
pennskaft, pennförlängare o.d. 
(98.03) 

895.2.2 Skrivpennor och spetsar där
till (98.04) 

895.2.3 Blyertspennor, färgkritor o.d. 
(98.05) 

895.9 Annan kontorsmateriel: 
895.9.1 Skriv- och ritbläck (32.13.20, 

90) 
895.9.2 Skrivtavlor (98.06) 
895.9.3 Datumstämplar, sigillstämplar 

och dylika handstämplar 
(98.07) 

895.9.4 Färgband för skrivmaskiner 
o.d.; färgdynor (98.08) 

895.9.5 Sigillack samt hektograf- och 
valsmassa o.d. (98.09) 

896 Konstverk, föremal för sam
lingar samt antikviteter 
(99.01-06) 

897 Bijouterivaror och guldsmeds
varor (71.12-16) 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

UtfSrsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

899 Andra färdiga varor 

899.1 Varor av snidningsmaterial 
m.m. (95.01-08) 

899.2 Korgmakeri- och borstbinderi-
arbeten; dammvippor och sik
tar: 

899.2.1 Flätor och liknande varor av 
flätningsmaterial (46.01) 

899.2.2 Korgmakeriarbeten och andra 
artiklar, framställda av flät-
ningsmaterial (46.03) 

899.2.3 Kvastar, borstar och viskor av 
endast hopbundna kvistar eller 
fibrer (96.01) 

899.2.4 Andra borstbinderiarbeten o.d. 
(96.02) 

899.2.5 Bindlar för borstfabrikation 
(96.03) 

899.2.6 Dammvippor av fjädrar (96.04) 
899.2.7 Handsiktar och handsåll 

(96.06) 
899.3 Stearinljus, tändstickor, 

brännbara produkter samt rök
pipor, cigarr- och cigarrett
munstycken: 

899.3.1 Stearinljus, vaxljus o.d. 
(34.06) 

899.3.2 Tändstickor (36.06) 
899.3.3 Andra brännbara produkter 

(36.08) 
899.3.4 Cigarrettändare, gaständare 

o.d. (98.10) 
899.3.5 Rökpipor, cigarr- och cigar

rettmunstycken samt delar där
till (98.11) 

899.4 Paraplyer, parasoller, prome
nadkäppar och liknande varor: 

899.4.1 Paraplyer, parasoller o.d. 
(66.01) 

899.4.2 Promenadkäppar, piskor o.d. 
(66.02) 

899.4.3 Delar till varor, hänförliga 
till 899.4.1 och 899.4.2 
(66.03) 

899.5 Knappar, blixtlås, kammar 
m.m.: 

899.5.1 Pudervippor o.d. (96.05) 
899.5.2 Knappar, knappämnen och delar 

till knappar (98.01) 
899.5.3 Blixtläs och delar därtill 

(98.02) 
899.5.4 Kammar, härspännen o.d. 

(98.12) 
899.5.5 Planschetter o.d. (98.13) 
899.5.6 Rafräschissörer (98.14) 
899.5.7 Skyltdockor, provdockor o.d. 

(98.16) 
899.6 Ortopediska artiklar, hörappa

rater o.d. : 
899.6.1 Hörapparater (90.19.20) 
899.6.2 Ortopediska artiklar; prote

ser; spjälor o.d. för behand
ling av frakturer(90.19.10,90) 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvant i1 

tets-
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

899.9 Andra tillverkade varor: 
899.9.1 Varor av tarmar o.d. (42.06) 
899.9.2 Fjädrar och dun samt varor 

därav (67.01) 
899.9.3 Konstgjorda blommor (67.02) 
899.9.4 Människohår, bearbetat; ull 

och andra djurhår för peruk-
makeriarbeten (67.03) 

899.9.5 Peruker, löshår o.d. (67.04) 
899.9.6 Solfjädrar o.d. (67.05) 
899.9.7 Termosflaskor o.d. (98.15) 
899.9.8 Fallskärmar (88.04) 
899.9.9 Katapulter för luftfartyg m.m. 

(88.05) 
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SITC nr Huvudavdelningar, avdelningar, 
grupper, undergrupper och 
varuposter 

Kvanti
tets
grund 

Produktion ^__ 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Införsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Utförsel 
Kvantitet Värde 

tkr 

Prod + 
inf - utf 
tkr 

HUVUDAVDELNING 9. ÖVRIGA 
VAROR 

951 Vapen och ammunition för mili
tärt bruk 

991 Övriga varor (ej ingående i 
SITC-Revised) 

991.1 Guldmalm (26.01.93) 
991.2 Guld och guldlegeringar, obe

arbetade, ävensom halvfabrikat 
därav: 

991.2.1 Guld och guldlegeringar obear
betade (71.07.10) 

991.2.9 Guld och guldlegeringar, halv
fabrikat (71.07.90) 

991.3 Oädel metall och silver med 
plätering av guld, obearbetade 
ävensom halvfabrikat därav 
(71.08) 

991.4 Avfall och skrot av guld och 
guldlegeringar (71.11.30) 

991.5 Mynt, utom guldmynt (72.01.90) 
991.6 Guldmynt (72.01.20) 
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APPENDIX TILL TABELL 2 
VAROR ELLER TJÄNSTER SOM EJ FULLSTÄNDIGT FÖRDELATS ENLIGT SITC 

Huvudavdelning Varor eller tjänster Kvanti
tets
grund^ 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Huvudavdelning 0 Styckade varor, köttfärs o.d. 
Slakt åt utomstående 
Rökning av kött 
Beredning av fisk 
Malning av spannmål 
Packning av kryddor 

Huvudavdelning 2 Sågning mot lön av plankor öch 
bräder 
Hyvling mot lön 
Tillverkning mot lön av fanér 
Impregnering av stolpar, slip
rar o.d.: 
- av eget gods 
- av inlämnat gods 

Huvudavdelning 3 Rening av spillolja 

Huvudavdelning 5 Förmalningar av diverse kemi
kalier m.m. 

Huvudavdelning 6 Beredning av läder 
Reparationer av sadelmakeri-
arbeten 
Gummireparationer 
Väv, garner etc. beredda och 
färgade av inköpt råväv etc. 
Kamning, spinning, vävning 
o.d. av inlämnat gods 
Beredning, färgning etc. av 
inlämnat gods 
Inskriptioner, uppmonteringar 
m.m. av sten 
Dekorering av inköpt porslin 
m.m. 
Galvanisering och dylik ytbe
handling: 
- av inköpta fabrikat (för
säljningsvärde) 

- av inlämnat gods (föräd
lings lön) 

Valsning, dragning m.m. av in
lämnat gods vid järn- och 
stålverk 
Eloxering o.d. 
Slipning, smärgling m.m. av 
metall åt utomstående 
Reparation av metallvaror 
Härdning av järn och stål åt 
utomstående 

Huvudavdelning 7 Reparationer av elektriska 
apparater 
Reparationer av fartyg och 
båtar: 
- svenska 
- utländska 
Andra raparationer 

'Bruttoersättning. - 20mfattar ej plåt och tråd. - 30mfattar reparationer av maskiner och apparater samt diverse repara
tioner på ej spec fordon och flygplan. 
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APPENDIX TILL TABELL 2 
VAROR ELLER TJÄNSTER SOM EJ FULLSTÄNDIGT FÖRDELATS ENLIGT SITC 

Huvudavdelning Varor eller tjänster Kvanti
tets
grund 

Produktion 
Kvantitet Saluvärde 

tkr 

Huvudavdelning 8 Reparation av möbler 
Sömnadsarbeten mot lön åt söm
nadsföretag 
Sömnadsarbeten mot lön åt and
ra beställare (kvantiteterna 
specificerade i tabellen) 
Pälssömnad åt utomstående 
Reparationer av pälsvaror m.m. 
Skoreparationer 
Reparationer av instrument och 
ur 
Bindning av böcker och pappers-
varuarbeten åt utomstående 
Sätteri- och stereotypiproduk
tion, kopieringsarbeten och 
kemigrafiska arbeten åt utom
stående 
Förgyllning, försilvring åt 
utomstående 
Reparation av guldsmedsvaror m.m. 
Blixtlås och delar därtill 
(underleverans) 

Huvudavdelning 9 Montering och installationer 
Forskningsarbeten o.d. 
(åt utomstående) 

Ej spec, lönearbeten 

1Bruttoersättning. 
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Alfabetisk varuför-
teckning till tabell 1 

Alphabetic index to table 1 

Bryssel
position 

Absorptionsaggregat för kylskåp 
osv 84.15 
Acetaldehyd 29.11 
Acetaler 29.10 
Acetalplaster 39.01 
Aceton 29.13 
Acetonolja 28.09 
Acetylen 29.01 
Acetylengasgeneratorer 84.03 
Acetylensvart 28.03 
Acetylsalicylsyra 29.16 
läkemedel därav 30.03 

Ackumulatorer: 
elektriska 85.04 
ång- 84.02 

Ackumulatorkärl och ackumulator
plattor 85.04 
Additionsmaskiner 84.52 
Adresseringsmaskiner 84.54 
Akrylaldehyd 29.11 
Akrylplaster 39.02 
Akrylsyraestrar 29.14 
Aktier 49.07 
S.k. akustikplattor, av 
slaggull, stenull och liknande 
mineralull 68.07 
Akvavit 22.09 
Alabaster 25.15 
Album 48.18 
Albuminer, albuminater och andra 
albuminderivat 35.02 
Aldehyder, aldehydalkoholer, 
aldehydetrar och aldehydfenoler 29.11 
Aldehydföreningar 29 kap: V 
Aldehydsyror 29.16 
Aldol 29.11 
Alginsyra 39.06 
Alkalimetaller 28.05 
Alkaliska jordartsmetaller 28.05 
Alkoholer: 
acykliska 29.04 
cykliska 29.05 
etanol, etylalkohol 22.08-09 
fettalkoholer 15.10 
metanol, metylalkohol 29.04,38.09 
Alkoholperoxider 29.08 
Alkoholsyror 29.16 
Alkyder 39.01 
Almanackor och almanacksblock 49.10 
Alpstavar 66.02 
Aluminatcement 25.23 
Aluminium och varor därav 76 kap 
Aluminiumhydroxid 28.20 
Aluminiumklorid 28.30 

Bryssel
position 

Aluminiumoxid 28.20 
Aluminiumsulfat 28.38 
Alunarter 28.38 
Amalgamer, av 
oädla metaller 28.58 
ädla metaller 28.49 

Ambulanser 87.02 
Amider 29.25 
Amidplaster 39.01 
Aminer 29.22 
Aminoplaster 39.01 
Ammoniak 28.16 
Ammoniumfosfäter: 
innehållande minst 6 mg arsenik 
per kg 31.05 
andra 28.40 

Ammoniumhydroxider, kvaternära 29.24 
Ammoniumkarbonat 28.42 
Ammoniumklorid 28.30 
Ammoniumnitrat 31.02,31.05 
Ammoniumsalter, kvaternära 29.24 
Ammoniumsulfat och ammonium-
sulfatnitrat 31.02,31.05 
Ammunition 93.07 
Amperemetrar 90.28 
Amylacetat 29.14 
Amylalkohol 29.04 
Amy1fenol 29.06 
Andalusit 25.07 
Angelika, inlagd i sockerlag 20.06 
Anhydrit 25.20 
Anilin 29.22 
Anilinpennor och anilinstift 98.05 
Animaliska ämnen: 
färska, kylda osv, för bered
ning av farmaceutiska produkter 05.14 
andra, beredda för terapeutiskt 
eller profylaktiskt bruk 30.01 

Animaliska produkter, ej hänför
liga till annat nr 05.15 
Anjonaktiva ämnen 34.02 
Ankaren av järn eller stål 73.30 
Ankelsockor 60.03 
Anoder för förnickling 75.05 
Anoracker 61.01-02 
Ansiktslera och ansiktsskum 33.06 
Ansjovisinläggningar 16.04 
Anteckningsblock och anteck
ningsböcker 48.18 
Antibiotika 29.44 
medikamenter därav 30.03 
Antibiotikafodermedel 23.07 
Antimon och varor därav 81.04 
Antioxidanter, beredda, för 
gummiindustrin 38.19 
mineraloljor 38.14 
Antracen 29.01 
Antracenolja 27.07 
Antracensvart 28.03 
Antracit 27.01 
Apatit 25.10 
Apparater: se deras benämningar 
samt under Maskiner och Instru
ment 
Appreteringsmaskiner för garn osv 84.40 

Bryssel
position 

Appreturmedel, beredda 38.12 
Aprikoser, beredda eller kon
serverade 20.06 
Arbetsvagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.06 
Areometrar 90.23 
Argon 28.04 
Armband, av 
läder eller konstläder 42.03 
oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.12 
Armbandsur 91.01 
Armeringsjärn 73.10,73.15 
Armeringsmattor 73.27 
Arsenater av metaller 28.41 
Arsenik 28.04 
Arsenikorganiska föreningar 29.32 
Arseniksulfider, naturliga 25.29 
Arseniktrioxid, arsenikpentoxid 
och arseniksyror 28.11 
Arseniter av metaller 28.41 
Asbest: 
oarbetad 25.24 
bearbetad samt varor därav 68.13-14 

Asbestbetongvaror 68.12 
Asfalt: 
naturasfalt 27.15 
petroleumbitumen 27.14 
bituminösa blandningar på basis 
därav 27.16 
varor av asfalt 68.08 
Asfaltlacker 32.09 
Asfaltmastix 27.16 
Asfaltsten 27.15 
Aska 26.03-04 
Askar, av 
aluminium 76.10 
järn- eller stålplåt 73.23 
läder etc 42.02 
plast 39.07,42.02 
trä 44.27 

Astronomiska instrument 90.06 
Ateljéfonder, målade, av textil
material 59.12 
Atlaser 49.05 
Autogiros 88.02 
Automater, försäljnings- 84.58 
Automatsvarvar för metall
bearbetning 84.45 
Avfall: 
av aluminium 76.01 
av ben 05.08 
av bly 78.01 
av bomull 55.03 
av borst 05.02 
av djurhår(andra än tagel)05.02,53.03 
av fisk 05.05 
av glas 70.01 
av glimmer 25.26 
av gunmi 
hård- 40.15 
annat 40.04 
av hampa, mjuk 57.01 

17 — Industri 1969 Del 2 
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Bryssel
position 

av horn, hovar osv 05.09 
av hudar och skinn, oberedda 05.06 
av jute 57.03 
av järn och stål 73.03 
av kakao 18.02 
av koppar 74.01 
av kork 45.01 
av lin 54.01 
av läder eller konstläder 41.09 
av magnesium 77.01 
av manilla 57.02 
av människohår 05.01 
av natursilke 50.03 
av nickel 75.01 
av papper eller papp 47.02 
av syntetiska eller konst
gjorda textilfibrer 56.03 
av tagel 05.03 
av tenn 80.01 
av textilvaror 63.02 
av tobak 24.01 
av trä 44.01 
av ull 53.03 
av zink 79.01 
av ädel metall 71.11 
från bryggerier och brännerier 23.03 
från järn- och ståltillverkning 26.02 
från livsmedelsindustrin 23 kap 
från sockerframställning 23.03 

Avskiljare, dynamiska 84.18 
Avståndsmätare 90.14 
Avtorkare 96.02 
Avtrycksmassor för dentalbruk 34.07 
Awattnare 84.31 
Avvägningsinstrument 90.14 
Axelboxar för rullande järnvägs-
eller spårvägsmateriel 86.09 
Axelkopplingar 84.63 
Axelvaddar av textilmaterial 61.11 
Axlar: 
till rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel 86.09 
transmissions- 84.63 

Azider av metaller 28.57 
Azo- och azoxiföreningar 29.28 

Backspeglar 70.09 
Badbyxor och baddräkter 60.05,61.01-02 
Badkar, av 
järn eller stål 73.38 
keramiskt material 69.10 
Badmintonbollar 97.06 
Badsalt, parfymerat 33.06 
Bageriugnar: 
elektriska 85.11 
andra 84.14 
Bajonetter 93.01 
Bakhjälpmedel (t ex bakgelé) 21.07 
Bakkappor till skodon 64.05 
Bakpulver 21.06 
Bakströmsreläer 85.08 
Bakverk 19.07-08 
Balanseringsapparater: 
elektriska 90.28 
andra 90.16 

Bryssel
position 

Balata 40.01 
Baljor, av 
plast 39.07 
trä 44.22 
Baljor till vapen 93.01 
Baljväxtfrön, torkade 07.05 
Balk av järn eller stål 73.11,73.15 
Ballonger 88.01 
Balsamterpentin 38.07 
Banbyggnadsmateriel av järn 
eller stål 73.16 
Band: 
av aluminium 76.03,76.12 
av bly 78.03 
av gummi: 
av hårdgummi 40.15 
av mjukgummi 40.05,40.08 
av järn eller stål 73.12,73.15,73.21 

73.25 
av koppar 74.04,74.10 
av magnesium 77.02 
av nickel 75.03 
av plast 39.01-06 
av tenn 80.03 
av textilmaterial: 
innehållande gummi 59.13,60.06 
andra 58.05-07 

av zink 79.03 
preparerade för ljudupptag
ning eller inspelade 92.12 
Bandspelare 92.11 
Bandsågblad 82.02 
Bariumhydroxid 28.18 
Bariumkarbonat: 
konstgjort 28.42 
naturligt 25.11 
Bariumklorid 28.30 
Bariumoxid och bariumperoxid 28.18 
Bariumsulfat: 
konstgjort 28.38 
naturligt 25.11 
Barkmaskiner 84.47 
Barncyklar 87.10,97.01 
Barnvagnar 87.13 
Barometrar 90.23 
Basalt 25.16 
Baser, oorganiska 28 kap: IV 
Battens 44.05 
Batterier, elektriska 85.03-04 
Bauxit, aktiverad 38.03 
Beck: 
mineraltjär- 27.08 
vegetabiliskt 38.10 
Behållare: 
av aluminium 76.09-11 
av bly 78.06 
av järn eller stål 73.22-24 
av keramiskt material 69.09 
av koppar 74.09 
av plast 39.07 
för godstransport (containers) 86.08 
värmeisolerande (termosflas
kor o d) 98.15 
Behållarevågar 84.20 
Beklädnadspersedlar av läder 
eller konstläder 42.03 

Bryssel
position 

Belgisk granit 25.15 
varor därav 68.02 
Belysningsarmatur och belysnings
artiklar, av 
glas 70.14 
oädel metall 83.07 
plast 39.07 
trä 44.27 
Belysningsutrustning, elektrisk, 
för cyklar eller motorfordon 85.09 
Beläggningsstämplar: 
icke makulerade, gångbara här 
i landet 49.07 
andra 99.04 
Ben: 
obearbetat 05.08 
bearbetat samt varor därav 95.04 
Benfett 15.06 
Benkol 38.02 
Benlim 35.03,35.06 
Benlindor och benläder 64.06 
Benmjöl 05.08 
Bensen (bensol): 
kem. eller tekn. ren 29.01 
annan 27.07 
Benskydd 64.06 
Bensin 27.10 
Bensin för cigarrettändare o d, 
i behållare rymmande högst 300 
ml 36.08 
Bensoesyra 29.14 
Bensol: se Bensen 
Bensololjor 27.07 
Bensylcellulosa 39.03 
Bentonit: 
aktiverad 38.03 
annan 25,07 
Bergborrar 82.05 
Bergborrmaskiner (handverktyg), 
pneumatiska eller kombinerade 
med icke-elektrisk motor 84.49 
Bergborrstål, ihåligt 73.10,73.15 
Bergsalt 25.01 
Berlocker, av 
oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 
ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.12 
Beryllium och varor därav 77.04 
Beslag av oädel metall 83.02,83.05 
Besättningsartiklar till kläder 61.08 
Beten, konstgjorda 97.07 
Betmassa: 
melasserad 23.07 
annan 23.03 
Betmedel, beredda: 
för metaller 38.13 
för textil-, pappers- eller 
läderindustrin 38.12 
Betningsmedel för utsäde 38.11 
Betongvaror 68.11-12 
Betsocker i fast form 17.01 
Bidéer av keramiskt material 69.10 
Bijouterivaror 71.12,71.15-16 
Bilar 87.02-03 
Bilbatterier 85.04 
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Bryssel
position 

Bilder 49.11 
Bilderböcker 49.03 
Biljardbord 97.04 
Biljardkrita 98.05 
Biljettmaskiner 84.52 
Billets av järn eller stål 73.07,73.15 
Bilmotorer 84.06 
Bilpolermedel 34.05 
Bilvågar 84.20 
Bindgarn 59.04 
Bindlar för borstfabrikation 96.03 
Bindor, impregnerade eller över
dragna med farmaceutiska prepa
rat eller i detaljhandelsför
packningar 30. 04 
Bindsulor till skodon 64.05 
Biscuits 19.08 
Bitter 22.09 
Bitumen: 
naturlig 27.15 
petroleum- 27.14 
varor därav 68.08 
Bi tuminösa ämnen 27 kap 
Bjälkar 44.05 
Bjälklagstegel 69.04 
Bjällror 83.11 
Blad, konstgjorda samt varor 
därav 67.02 
Bladfilm, icke exponerad 37.01 
Bladfjädrar 73.35 
Bladguld 71.07 
Bladsilver 71.05 
Blandad frukt, torkad 08.12 
Blanketter 48.15 
Blekmedel, s k optiska 32.05 
Blekningsmaskiner för garn osv 84.40 
Blisterkoppar 74.01 
Blixtlampor 85.20 
Blixtljusapparater 90.07 
Blixtljuspreparat 37.08 
Blixtlås 98.02 
Block, av 
glas för byggnadsändamål 70.16 
vegetabiliskt material jämte 
mineraliskt bindemedel 68.09 
Blockchoklad 18.06 
Blockskivor 84.63 
Blocksågblad 82.02 
Blockvagnar 84.22 
Blod av djur, blodmjöl och 
blodplasma 05.15 
Blodalbumin 35.02 
Blodkol 38.02 
Blodstillande medel, sterila, 
resorberbara 30.05 
Blommor, konstgjorda samt varor 
därav 67.02 
Blooms av järn eller stål 73.07,73.15 
Blusar 61.02 
Bly och varor därav 78 kap 
Blyacetater 29.14 
Blyackumulatorer 85.04 
Blyertspennor och blyertsstift 98.05 
Blyglete 28.27 
Blyinfattningar 70.07 

Bryssel
position 

Blykarbonater 28.42 
Blykromater 28.47 
Blyoxider 28.27 
Blyull 78.06 
Blåbär: 
frysta 08.10,20.03 
torkade 08.12 

Blånor, av 
hampa, mjuk 57.01 
jute 57.03 
lin 54.01 
manilla 57.02 
rami 54.02 
Blåsinstrument 92.03-05 
Blåslampor 82.04 
Bläsor av andra djur än fiskar 05.04 
varor därav 42.06 
Bläck 32.13 
Bläckborttagningsmedel i 
detalj handelsförpackningar 38.19 
Bländare till kameror 90.07-08 
Blötdjur: 
färska, kylda, frysta osv 03.03 
beredda eller konserverade 16.05 
Bobbar 97.06 
Bobiner, av 
papper eller papp 48.20 
trä 44.26 
Boetter till ur 91.09 
Boggier till rullande järnvägs-
eller spårvägsmateriel 86.09 
Bogserbåtar 89.02 
Bojar 89.05 
Bokbindarklot 59.07-08 
Bokbinderimaskiner 84.32 
Bokföringsmaskiner 84.52 
Bokomslag av papper eller papp 48.18 
Bokstäver av oädel metall 83.14 
Bollar: 
för inomhusspel 97.04 
för utomhusspel, gymnastik, 
sport eller idrott 97.06 
leksaks- 97.03 

Bomber: 
brandsläcknings- 38.17 
utgörande ammunition 93.07 
Bombutskjutningsanordningar 93.03 
Bomullskrut 39.03 
Bonvax 34.05 
Borater: 
naturliga 25.30 
andra, av metaller 28.46 
Borax 28.46 
Bordduk 59.08 
Borddukar, av 
papper 48.21 
textilmaterial 62.02 
Bordfläktar 85.06 
Bordknivar 82.09 
Bordlampor, av 
oädel metall 83.07 
trä 44.27 

Bordsartiklar, av 
glas 70.13 
keramiskt material 69.11-12 

Bryssel
position 

plast 39.07 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
Bordslinne 62.02 
Bordssalt 25.01 
Bordsur 91.02,91.04 
Bordtennisspel 97.04 
Borider 28.57 
Borkarbid 28.56 
Borrar 82.04-05 
Borrkronor med skär av hård
metall 82.05 
Borrmaskiner: 
handverktyg, elektromekaniska 85.05 
handverktyg, pneumatiska eller 
kombinerade med icke-elektrisk 
motor 84.49 
andra, för metallbearbetning 84.45 
Borrskaft och borrsvängar 82.04 
Borrsockar 82.04 
Borst, av svin 05.02 
Borstar: 
för medicinskt eller kirurgiskt 
bruk, osv 90.17 
andra 96.01-02 
Borstbinderiarbeten 96.01-03 
Borstträn samt borstskaft av 
trä 44.25 
Borsyra: 
naturlig 25.30 
annan 28.12 
Bortrioxid 28.12 
Bottensatser från bearbetning 
av fetter osv 15.17 
Brandbilar 87.03 
Brandlarmsapparater, elektriska 85.17 
Brandslangar av textilmaterial 59.15 
Brandsläckningsapparater 84.21 
preparat och laddningar därtill 38.17 
Brandsläckningsbomber 38.17 
Braständare 36.08 
Brevkorgar, av 
oädel metall 83.04 
papp eller papper 48.17 
Brevkort utan bild 48.14 
Brevpapper i block 48.14 
Brevvågar 84.20 
Bristolkartong 48.04 
Broar: 
av aluminium 76.08 
av järn eller stål 73.21 
Brockband 90.19 
Broderier 58.10 
Brom 28.01 
Bromater och bromider av 
metaller 28.33 
Bromsapparater till rullande 
järnvägs- eller spårvägs
materiel 86.09 
Bromsar, elektromagnetiska 85.02 
Bromsbelägg, av asbest, osv 68.14 
Brons och varor därav 74 kap 
Bronsfolier 32.09 
Bronsfärger och bronspasta 32.09 
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Bryssel
position 

Broscher, av 
oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.12 
Broschyrer 49.01 
Brosektioner: 
av aluminium 76.08 
av järn eller stål 73.21 
Brotschar 82.05 
Brotschmaskiner för metall
bearbetning 84.45 
Brunkol 27.02 
Brunkolsbriketter 27.02 
Brunkolstjära 27.06 
Bryggeriharts 38.10 
Bryggeriindustrimaskiner, ej 
hänförliga till annat nummer 84.30 
Brynstenar, hand- 68.05 
Brytningsfärger 32.10 
Bräder 44.05,44.13 
Brännare till eldstäder 84.13 
Brännved 44.01 
Brännvin 22.09 
Bränslen, mineraliska 27 kap 
Brödrostar, elektriska 85.12 
Buffertar till rullande järn
vägs- eller spårvägsmateriel 86.09 
Buljonger, färdiga och buljong
preparat 21.05 
Bulkfartyg 89.01 
Bulk- och tankfartyg (0B0-
fartyg) 89.01 
Bull-dozers 84.23 
Bultar, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 
zink 79.06 
Bultsaxar 82.03 
Bunkeroljor 27.10 
Burkar, av 
aluminium 76.10 
glas 70.10 
järn- eller stålplåt 73.23 
papp eller papper 48.16 
plast 39.07 
Bussar 87.02 
Butadiengummi (BR) 40.02 
Butan: 
kem eller tekn rent 29.01 
annat 27.11 
Butanol (butylalkohol) 29.04 
Buteljkork 45.03 
Butelj lack 98.09 
Butengummi 40.02 
Butiksvågar 84.20 
Butylacetat 29.14 
Butylfenol 29.06 
Butylgummi (GRI) 40.02 
Butyraldehyd 29.11 
Byggnadsartiklar, av 
glas 70.16 
zink 79.05 
Byggnadsbeslag av oädel metall 83.02 

Bryssel
position 

Byggnadsornament av keramiskt 
material 69.05 
Byggnadsplattor, av 
glas 70.16 
pappersmassa, träfibrer osv 48.09 
Byggnadsritningar 49.06 
Byggnadssnickerier 44.23 
Byggnadssten 25.15-16 
varor därav 68.02 
Bysthållare 61.09 
Byxor 61.01-02 
Bågfilsblad 82.02 
Båglampor 85.20 
Båtar 89 kap 
Bäddsoffor 94.01 
Bänkdiskmaskiner 84.19 
Bänkspisar, elektriska 85.12 
Bälten av läder eller konst
läder 42.03 
Bärfrekvensutrustning 85.13 
Bärgningsbilar 87.03 
Bärkassar: 
av papper 48.16 
av plast 39.07 
Bärnsten, bearbetad samt varor 
därav 95.07 
Bärnstenssyra 29.15 
Böcker 49.01,49.03 
Bönor: 
frysta 07.02 
torkade osv, tjänliga till 
människoföda 07.05 
inlagda i ättika eller på 
annat sätt konserverade 20.01-02 
Börsar av flätning av ädel 
metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.12 

Cakes 19.08 
Capeliner 65.03 
Carbon black 28.03 
Cardigans av trikå 60.05 
Celluloid 39.03 
Cellulosaacetat 39.03 
Cellulosabetongvaror 68.12 
Cellulosabutyrat 39.03 
Cellulosaderivat, kemiska 39.03 
Cellulosaestrar och cellulosa-
etrar 39.03 
Cellulosaflis 44.09 
Cellulosalacker och cellulosa
lackfärger 32.09 
Cellulosanitrat 39.03 
Cellulosapropionat 39.03 
Cellulosaregenerat 39.03 
Cellulosavadd 48.01 
Cembalor 92.01 
Cement 25.23 
Cementkoppar 74.01 
Centralställverk, mekaniska 86.10 
Centrifugalpumpar 84.10 
Centrifuger 84.18 
Ceresin 27.13 
Chamotte 25.07 

Bryssel
position 

Chamotteprodukter 69.02 
Charkuteriknivar 82.09 
Charkuterimaskiner 84.30 
Chassifett 27.10 
Checkhäften 49.07 
Checkstämplingsapparater 84.51 
Chilesalpeter 31.02,31.05 
Choklad och chokladvaror 18.06 
Chokladautomater 84.58 
Chokladindustrimaskiner 84.30 
Chokladkakor 18.06 
Chuckar: 
elektromagnetiska 85.02 
andra 84.48 
Cider 22.07 
Cigarrer, cigariller och 
cigarretter 24.02 
Cigarrettautomater 84.58 
Cigarr- och cigarrettetuier av 
ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.12 
Cigarretthylsor 48.10 
Cigarrett- och cigarrmunstycken 98.11 
Cigarrettpapper 48.10 
Cigarrettobak 24.02 
Cigarrettändare 98.10 
flytande bränslen därtill 36.08 

Cikoriarot, rostad 21.01 
Cirkelsågar för bearbetning av 
trä 84.47 
Cirkelsågklingor 82.02 
Cisterner, av 
aluminium 76.09 
järn eller stål 73.22 
koppar 74.09 
plast 39.07 
Cisternvagnar för järnvägar 
eller spårvägar 86.07 
Citronsyra 29.16 
Citrusfrukter, beredda eller 
konserverade 20 kap 
Containerboard 48.04 
Containers 86.08 
Cordväv: 
av bomull 55.09 
av ändlösa syntetiska eller 
konstgjorda textilfibrer 51.04 
impregnerad 59.11 

"Cut-backs" 27.16 
Cyan och cyanamid 28.58 
Cyanater av metaller 28.44 
Cyanhalogenider 28.58 
Cyanider av metaller 28.43 
Cyanit 25.07 
Cyankomplexa syror 28.13 
Cyanväte 28.13 
Cykelbelysningar och cykel-
generatorer 85.09 
Cykelhästar 97.01 
Cykelringklockor 83.11 
Cyklar: 
barn- 87.10,97.01 
med hjälpmotor 87.09 
spark- 97.01 
andra 87.10 
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Bryssel
position 

delar och tillbehör till cyk
lar, hänförliga till 87.09-10 87.12 

Cyklohexan 29.01 
Cyklohexanol 29.05 
Cyklohexanon 29.13 
Cyklohexylsulfaminsyra 29.30 
Cyklokautschuk 39.05 
Cykloner 84.18 
Cylinderlås 83.01 
Cylinderolja 27.10 
Cylinderpressar 84.35 
Cylindrar för förtätade gaser, 
av 
aluminium 76.11 
järn eller stål 73.24 
Cymbaler 92.06 
Cymen (cymol): 
kem och tekn ren 29.01 
rå 38.07 

Damasker 64.06 
Damejeanner av glas 70.10 
Dammsugare 85.06 
Dammtrasor 62.05 
Dammvippor av fjädrar 96.04 
Danish pastry 19.08 
Databehandlingsmaskiner 84.52 
Datumstämplar 98.07 
Defibrörstenar 68.04 
Deglar av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Degras 15.09 
Dekahydronaftalen (dekalin) 29.01 
Dekalkomanier 49.08 
Delar, till 
bilar 87.06 
cyklar 87.12 
flygmaskiner o d 88.03 
grammofoner, bandspelare o d 92.13 
invalidvagnar 87.12 
järnvägs- eller spårvägs-
materiel, rullande 86.09 
kontorsmaskiner o d hänförliga 
till nr 84.51-54 84.55 
luftfartyg 88.03 
metallbearbetningsmaskiner m m, 
hänförliga till nr 84.45-47 84.48 
motorcyklar 87.12 
musikinstrument 92.09-10 
mät- och kontrollinstrument 
o d, hänförliga till nr 
89.23-24, 90.26-28 90.29 
paraplyer, promenadkäppar o d 66.03 
skodon 64.05 
till textilmaskiner, hänför
liga till nr 84.36-37 84.38 
traktorer 87.06 
ur 91.07-11 
vapen 93.06 
verktyg: 
av hårdmetall 82.07 
av trä 44.25 
icke hänförliga till annat 
nummer, avsedda för maskiner m m: 

Bryssel
position 

elektriska 85.28 
icke-elektriska 84.65 

Delningsanordningar för verk
tygsmaskiner 84.48 
Delningsdockor 84.48 
Dentalvax 34.07 
Desinfektionsmedel 38.11 
Desintegratorer 84.31 
Destillationsprodukter av mine-
raliska bränslen och mineralol
jor 27 kap 
Destilleringsapparater 84.17 
Destruktionsfett 15.06 
Dextrin och dextrinklister 35.05 
Diagnostikapparater, registre
rande 90.17 
Diamanter 71.02-03 
Diamantslipskivor 68.04 
Diazoföreningar 29.28 
Dibutylortoftalat 29.15 
Diesellok 86.03 
Dieselmotorer 84.06 
Dietyleter 29.08 
Difenyltiokarbamid 29.31 
Diffusörer för sockerindustrin 84.30 
Digelpressar 84.35 
Dikalciumfosfat: se Kalcium-
hydrogenfosfat 

Diklorbensen 29.02 
Diklordifluormetan 29.02 
Diklorkolväten 29.02 
Dikteringsapparater 92.11 
Dilationsmätare 90.25 
Dimetylaminoättiksyra 29.23 
Dimetylcyklohexanol 29.05 
Dinappar av gummi 40.12 
Dinasprodukter 69.02 
Dioktylortoftalat 29.15 
Dipenten, rå 38.07 
Diskbänkar av järn eller stål 73.38 
Diskhoar av keramiskt material 69.10 
Diskmaskiner 84.19 
Diskmedel 34.02 
Ditioniter av metaller 28.36 
Djupborrningsmaskiner 84.23 
Djurblod 05.15 
Djurdelar, ätbara 2,16 kap 
Djurhår: 
bearbetade för perukmakeri-
arbeten 67.03 
tagel 05.03 
till borstbinderiarbeten 05.02 
andra 53.01-02,53.05 
Djurkol 38.02 
Dockor 97.02 
Dockvagnar 97.01 
Dodecen 29.01 
Dodecylbensen (dodecylbensol) 29.01 
Dokumentskrin av oädel metall 83.03 
Dolomit, även bränd 25.18 
Dolomitprodukter 69.02 
Domkrafter 84.22 
Doppvärmare 85.12 
Drag 97.07 
Dragbänkar 84.45 

Bryssel
position 

Dragbilar för semi-trailers 87.01 
Draggar av järn eller stål 73.30 
Dragkrokar till rullande järn
vägs- eller spårvägsmateriel 86.09 
Dragregulatorer 90.24 
Dragskivor 82.05 
Dragspel: 
elektroniska, osv 92.07 
andra 92.04 
Dragstift 90.16 
Dragtruckar 87.07 
Drakar 88.02 
Drank 23.03 
Drav 23.03 
Dressiner 86.04,86.06 
Drickbägare av plast 39.07 
Driv- och transportremmar, av 
läder eller konstläder 42.04 
mjukgummi 40.10 
textilmaterial 59.16 

Druvmust 22.04-05 
Druvsocker 17.02 
Drycker 22 kap 
Dräkter 61.02 
Duk, av 
aluminiumtråd 76.13 
gummi 40.05,40.08 
järn- eller ståltråd 73.27 
koppartråd 74.11 
papper 48.21 
plast 39 kap 

Dun: se Fjäder 

Dunkar av plast 39.07 
Dupliceringsfärger 32.13 
Dupliceringsmaskiner 84.54 
Dupliceringspapper 48.01,48.15 
Däck av gummi 40.11 
Dävertar 84.22 
Dörramar, av 
aluminium 76.08 
järn eller stål 73.21 
Dörrar, av 
koppar 74.19 
oädel metall, till kassavalv 83.03 
trä 44.23 

Dörrhandtag 83.02 
Dörrkarmar: 
av aluminium 76.08 
av järn 73.21 
av koppar 74.19 
av trä 44.23 
Dörrstängare, automatiska 83.02 
Dörrtrycken 83.02 

Eau-de-vie 22.09 
Ebonit och varor därav 40.15-16 
Economisers 84.02 
Effektbrytare 85.19 
Ekvatorialer 90.06 
Eldfasta produkter, brända 69.02-03 
Eldningsapparater, mekaniska 84.13 
Eldningsoljor 27.10 
Eldstadsrostar, mekaniska 84.13 
Eldvapen 93.02-04 
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Elektricitetsmätare 90.26 
Elektrisk ström 27.17 
Elektroder: 
för svetsning eller lödning 83.15 
kol- 85.24 
Elektrodmassa 38.19 
Elektrolytjärn 73.06 
Elektrolytkondensatorer 85.18 
Elektromagneter 85.02 
Elektromedicinska apparater 90.17 
Elektrondiffraktionskameror och 
elektronmikroskop 90.11 
Elektronrör 85.21 
Elevatorer, pneumatiska 84.22 
Elfenben, bearbetat samt varor 
därav 95.03 
Elfenbenskartong 48.04 
Elfenbenssvart 38.02 
Elsprängkapslar 36.04 
Emaljfärger, beredda 32.08 
Emaljmassa: 
icke frittad 32.08 
annan 70.02 
Emballeringsmaskiner 84.19 
Emulsioner, ljuskänsliga, för 
fotobruk 37.08 
Emulsionsfärger 32.09 
Enbär 09.09 
Enfibertråd 39.01-06,51,01-02 
Engober 32.08 
Enzymer 29.40 
Epiklorhydrin 29.09 
Epoxialkoholer, epoxider, epoxi-
etrar och -fenoler med tre eller 
fyra atomer i ringen 29.09 
Epoxiplaster 39.01 
Esterplaster, omättade eller 
linjära 39.01 
Estrar: 
cellulosa- 39.03 
av glykosider 29.41 
hartssyror 38.08,39.05 
av oorganiska syror 29 kap:VIII 
av växtalkaloider 29.42 
Etanol (etylalkohol) 22.08-09 
Etanolaminer 29.23 
Etenplaster 39.02 
Eteralkoholer, eteralkoholfeno-
ler, eterfenoler och eterper-
oxider 29.08 
Eterglykoler 29.08 
Etiketter, av 
papper eller papp 48.19 
textilmaterial 58.06 

Etiketteringsmaskiner 84.19 
Etoxilinplaster 39.01 
Etrar: 
cellulosa- 39.03 
av glykosider 29.41 
av växtalkaloider 29.42 
indra 29.08 
Etsningar 99.02 
Etuier: 
av läder etc 42.02 
av trä 44.27 

Bryssel
position 

med första förband 30.05 
Etylacetat 29.14 
Etylalkohol 22.08-09 
Etylcellulosa, högetylerad 39.03 
Etylenaminer 29.22 
Etylenglykol 29.04 
Etylenoxid 29.09 
Etylvanillin 29.11 
Evaporatorer till kylskåp osv 84.17 
Ewartskedjor 73.29 
Exponer ingsmä tare: 
elektriska 90.28 
andra 90.25 
Extrakter: 
alkoholhaltiga, för framställ
ning av drycker 22.09 
av rostad cikoriarot 21.01 
av kaffe, te eller matte 21.02 
av kaffesurrogat 21.01 
av körtlar, för organoterapeu-
tiskt bruk 30.01 
färgämnes- 32.04 
garvämnes- 32.01 
växt- 13.03 

Fackverk, av 
aluminium 76.08 
järn eller stål 73.21 
Faktis 40.02 
Fallskärmar 88.04 
Falsapparater 84.35 
Falskartong 48.01 
Faner 44.14 
Fanerstock 44.03 
Farmaceutiska artiklar, av 
glas 70.17 
hårdgummi 40.16 
mjukgummi 40.12 
Farmaceutiska produkter 30 kap 
Fartyg 89 kap 
Fartygspropellrar 84.65 
Fasadtegel 69.04 
Fat, av 
aluminium 76.10 
järn- eller stålplåt 73.23 
plast 39.07 
trä 44.22 

Febertermometrar 90.23 
Fenantren 29.01 
Fenol: 
kem. eller tekn. ren 29.06 
annan 27.07 

Fenoler och fenolalkoholer 29.06 
Fenolsyror 29.16 
Fenoplaster 39.01 
Fenylendiamin 29.22 
Ferriklorid 28.30 
Ferrocerium 36.07 
Ferrokisel 73.02 
Ferrokiselkrom 73.02 
Ferrokiselmangan 73.02 
Ferroklorid 28.30 
Ferrokrom 73.02 
Ferrolegeringar 73.02 

Bryssel
position 

Ferromangan 73.02 
Ferromolybden 73.02 
Ferronickel 73.02 
Ferroniob 73.02 
Ferrosulfat 28.38 
Ferrotantal 73.02 
Ferrotitan 73.02 
FerrovanadiD 73.02 
Ferrovolfram 73.02 
Ferrozirkonium 73.02 
Fettalkoholer 15.10 
Fettalkoholsulfater 34.02 
Fettemulsioner 21.07 
Fetter: 
av svin eller fjäderfä, icke 
utsmält eller utpressat 02.05 
kakaofett 18.04 
andra 15 kap 

Fettsyror 15.10 
Fiberbetongvaror 68.12 
Fiberduk och varor därav 59.03 
Fiberfångare 84.31 
Fiberknippen 56.01-02 
Fickknivar 82.09 
Ficklampor 85.10 
Fickor av textilmaterial 61.11 
Fickur 91.01 
Fikondestillat 22.09 
Filar av oädel metall: 
nagel- 82.13 
andra 82.03,82.05 

Film, fotografisk 37 kap 
Filmjölk 04.01-02 
Filmpack 37.01 
Filmspolar 90.10 
Filt, stampad: 
för tekniskt bruk 59.17 
annan, samt varor därav 59.02 
Filtar, res-, säng- och andra 62.01 
Filter (t ex för motorer) 84.18 
Filterblock av pappersmassa 48.08 
Filterdukar för tekniskt ändamål 59.17 
Filterplattor av pappersmassa 48.08 
Filtrerapparater 84.18 
Filttillverkningsmaskiner 84.39 
Finkartong 48.04 
Finkelolja 38.19 
Fish solubles 23.07 
Fisk och fisklever samt ätbar 
fiskrom och fiskmjölke: 
färsk (levande eller död), kyld 
eller fryst 03.01 
saltad, torkad eller rökt 03.02 
beredd eller konserverad 16.04 
Fiskavfall 05.05 
Fiskbullar 16.04 
Fiskefartyg 89.01 
Fiskknivar av oädel metall 82.14 
Fiskkrokar 97.07 
Fisklever: se Fisk 
Fisklim 35.03,35.06 
Fiskmjöl 23.01 
Fiskmjölke: se Fisk 
Fisknät 58.08,59.05 
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Fiskredskap: 
av nät 59.05 
för fiske med krok 97.07 

Fiskrom: se Fisk 
Fixeringsmedel för fotobruk 37.08 
Fjäder och dun: 
obearbetade eller enkelt 
beredda 05.70 
bearbetade samt varor därav 67.01 
Fjäderblad av järn eller stål 73.35 
Fjäderbrickor, av 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 

Fjäderbössor 93.05 
Fjäderfä, slaktat 02.02 
Fjäderpistoler 93.05 
Fjädrar, av 
järn eller stål 73.35 
koppar 74.16 
urfjädrar 90.11 

Fjäll, av 
aluminium 76.05 
bly 78.04 
koppar 74.06 
magnesium 77.02 
nickel 75.04 
tenn 80.03 
zink 79.03 

FjMrilshåvar 97.07 
Flaskkork 45.03 
Flaskor, av 
aluminium 76.10 
glas 70.10 
järn- eller stålplåt 73.23 
plast 39.07 
Flatbröd 19.07 
Flingor, av 
glas 32.08 
potatis 11.05 
stärkelse 19.04 

Flinta 25.17 
Flisfångare 84.31 
Flodkräftor: 
färska, kylda, frysta osv 03.03 
beredda eller konserverade 16.05 
Flodsprutor 89.03 
Flugfångare 38.11 
Flugrullar och flugspön 97.07 
Fluor 28.01 
Fluorider av metaller 28.29 
Fluoroborater av metaller 28.29 
Fluorosilikater av metaller 28.29 
Fluorvätesyra 28.13 
Flussmedel 38.13 
Flusspat 25.31 
Flyglar 92.01 
Flygmaskiner 88.02 
Flygmaskinsmotorer 84.06,84.08 
Flytdockor 89.03 
Fläktar: 
bord-, köks- o d, elektro-
mekaniska 85.06 
andra 84.11 
Flänsar, av 
aluminium 76.07 

Bryssel
position 

bly 78.05 
järn eller stål 73.20 
koppar 74.08 
nickel 75.04 
tenn 80.05 
zink 79.04 

Fläsk: 
berett eller konserverat 16.01-02 
färskt, kylt eller fryst 02.01 
saltat, torkat eller rökt 02.06 

Flätningsmaterial, varor därav 46 kap 
Flätor: 
av flätningsmaterial 46.01 
av textilmaterial 58.07 
för packnings- eller smörj-
ningsändamål 59.17 
Foder till huvudbonader 65.07 
Fodermedel, beredda 23.07 
Foderpressar 84.25 
Fodertran 15.04 
Fodral av läder osv 42.02 
Folier, av 
aluminium 76.04 
bly 78.04 
koppar 74.05 
magnesium 77.02 
nickel 75.03 
plast 39.01-06 
tenn 80.04 
zink 79.03 

Fondantmassor 17.04 
Fordon: 
leksaks- 97.01 
andra 87 kap 

Formaldehyd 29.11 
Formaldehydplast 39.01 
Formflaskor 84.60 
Fosfater av metaller 28.40 
Fosfatkrita 25.10 
Fosfider 28.55 
Fosfiter av metaller 28.40 
Fosfoaminolipider 29.24 
Fosfor 28.04 
Fosforgödselmedel 31.03,31.05 
Fosforklorider och fosforyl-
klorid 28.14 
Fosforpentoxid 28.10 
Fosforsyra 28.10 
Fosfortrisulfid 28.15 
Fosforyklorid 28.14 
Fossilmjöl, diatomacéhaltigt 25.12 
värmeisolerande produkter därav 69.01 
Fotbollar 97.06 
Fotoapparater 90.07-10 
Fotoblixtlampor 85.20 
Fotoelektriska celler 85.21 
Fotogen 27.10 
Fotografier 49.11 
Fotografiramar, av 
oädel metall 83.12 
trä 44.20 

Fotogrammetriska instrument 
och apparater 90.14 
Fotokatodrör 85.21 
Fotometrar 90.25 

Bryssel
position 

Framkallare för fotobruk 87.08 
Frankostämplingsmaskiner 84.52 
Frikolvskompressorer för gas
turbiner 84.11 
Friktionselement av asbest osv 68.14 
Friktionshjul 84.63 
Frimärken: 
omakulerade och gångbara här 
i landet 49.07 
andra 99.04 

Frimärksautomater 84.58 
Friser av keramiskt material 69.05 
Fritidsjackor 61.01-02 
Fritta 32.08 
Frottévävnader av bomull 55.08 
Frukter: 
konstgjorda samt varor därav 67.02 
andra 8,12,20 kap 
Fruktgeléer 20.05 
utgörande konfektyrer 17.04,18.06 
andra 20.05 

Fruktkärnor: 
med huvudsaklig användning som 
livsmedel, ej hänförliga till 
annat nummer 12.08 
utgörande snidningsmaterial 14.04 
Fruktmos och fruktpastor 20.05 
Fruktpressar: 
för hushållsbruk: 
elektromekaniska 85.06 
andra av oädel metall 82.08 
andra 84.27 

Fruktskal: 
av citrusfrukter eller melon 08.13 
kanderade, glaserade osv 20.04 
Fruktskålar av trä 44.27 
Fruktsocker 17.02 
Frysboxar och frysdiskar 84.15 
Frysfartyg 89.01 
Frysskyddsmedel (kylarvätskor) 38.19 
Frysskåp 84.15 
Frånskiljare 85.19 
Fräsar 82.05 
Fräsmaskiner för metallbearbet
ning 84.45 
Ftalsyra och ftalsyraanhydrid 29.15 
Fulminater av metaller 28.44 
Fulminsyra 28.13 
Fumarsyra 29.15 
Furfuraldehyd (furfural, fuf-
furol) och furfurylalkohol 29.35 
Fyrskepp 89.03 
Fyrverkeripjäser 36.05 
Fågelskinn, med kvarsittande 
fjädrar eller dun: 
bearbetade 67.01 
andra 05.07 

Fångstfartyg 89.01 
Fångvagnar för järnvägar 86.05 
Fårkött: 
färskt, kylt eller fryst 02.01 
saltat, torkat eller rött 02.06 

Fårull 53.01,53.05 
Fälgar till rullande järnvägs-
eller spårvägsmateriel 86.09 
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Fälgband av gummi 40.11 
Fältspat 25.31 
Färgband och färgdynor 98.08 
Färger 32.08-10,32.12-13 
emulsions- 32.09 
kallvatten- 32.09 
konstnärs-, färger för skolbruk, 
plakat-, brytnings- och liknan
de färger i småförpackningar 32.10 
lyster, ilytande 32.08 
porslins-, glas- och emalj-, 
beredda 32.08 
spackel- 32.12 
tryck- 32.13 
andra 28,29,32 kap 

Färgerimaskiner 84.40 
Färgfolier 32.09 
Färgpennor 98.05 
Färgsprutor, pneumatiska 84.21 
Färgstift 98.05 
Färgämnen: 
lösliga, i detaljhandels-
förpackningar 32.09 
andra 32.04-07 
Färgämnesextrakter, vegetabi
liska 32.04 
Färjor 89.01 
Födelsedagskort 49.09 
Fönsterbågar och fönsterkarmar: 
av aluminium 76.08 
av järn eller stål 73.21 
av koppar 74.19 
av trä 44.23 
Fönsterhissar 83.02 
Fönsterkitt 32.12 
Fönsterpapper 48.11 
Fönsterramar, av 
aluminium 76.08 
järn eller stål 73.21 
koppar 74.19 
trä 44.23 

Förarhytter till bilar och 
traktorer 87.05 
Förbrukningsmätare för gaser, 
vätskor och elektricitet 90.26 
Förbränningskolvmotorer 84.06 
Fördelningsskåp 85.19 
Förkläden av läder eller konst
läder 42.03 
Förladdningar 93.07 
Förminskningsapparater, foto
grafiska 90.09 
Förpackningar, av 
papper eller papp 48.16 
trä 44.21-22 

Förpackningsmaskiner 84.19 
Förpackningstuber, av 
aluminium 76.10 
bly 78.06 
tenn 80.06 

Förstoringsapparater, foto
grafiska 90.09 
Förstoringsglas 90.13 
Försäljningsautomater 84.58 
Förtjockningsmedel, naturliga 13.03 

Bryssel
position 

Förtöjningsbojar 89.05 
Förvaringsfack av oädel metall 83.04 
Förvaringskartonger av papper 
eller papp 48.17 
Förvaringspersedlar av läder osv 42.02 
Förvärmare 84.02 

Gaffelbitar 16.04 
Gafflar, av 
oädel metall 82.14 
ädel metall 71.13 
Gagat, bearbetad samt varor 
därav 95.07 
Galla 05.14 
Galler, av 
aluminiumtråd 76.13 
järn- eller ståltråd 73.27 
koppartråd 74.11 
Gallium och varor därav 81.04 
Gallussyra 29.16 
Galoscher 64.01 
Galvaniska element och batterier 85.03 
Gardiner, av 
plast 39.07 
textilmaterial 62.02 

Garn: 
av textilmaterial, impregnerat 
eller överdraget med gummi 40.06-07 
av textilfibrer i förening 
med metalltråd eller över
draget med metall 52.01 
bind- och segel- 59.04 
snilj- 58.07 
överspunnet 58.07 
annat, av 
agavefibrer 57.07 
asbest 68.13 
bomull 55.05-06 
djurhår 53.06-10 
glasfibrer 70.20 
hampa, mjuk 57.05 
jute 57.06 
kokosfibrer 57.07 
lin eller rami 54.03-04 
natursilke 50.04-07 
papper 57.08 
sisal 57.07 
syntetiska eller konstgjorda 
textilfibrer: 

korta 56.05-06 
ändlösa 51.01,51.03 
ull 53.06-07,53.10 
andra vegetabiliska textil
fibrer 57.07 

Garnbearbetningsmaskiner 84.40 
Garvfett 15.09 
Garvsyror samt föreningar därav 32.02 
Garvämnen, syntetiska 32.03 
Garvämnesextrakter, vegetabi
liska 32.01 
Gasanalysapparater: 
elektriska 90.28 
andra 90.25 

Gasgeneratorer 84.03 

Bryssel
position 

Gaskök av järn eller stål 73.36 
Gasmasker 90.18 
Gasmätare 90.26 
Gasreningsmassa: 
använd 38.04 
annan 38.19 
Gasrör av järn eller stål 73.18 
Gasspisar av järn eller stål 73.36 
Gasturbiner 84.08 
Gaständare 98.10 
Gasugnar, hushålls-, av järn 
eller stål 73.36 
Gasurladdningslampor 85.20 
Gasvatten 38.04 
Gasvävnader av bomull 55.07 
Gatsten 68.01 
Geigerräknare 90.28 
Gelatin: 
icke härdat 35.03 
härdat 39.04 
varor därav 95.08 

Gelatinderivat 35.03 
Gem 83.05 
Generatoraggregat 85.01 
Generatorer: 
elektriska: 
cykelgeneratorer 85.09 
för användning tillsammans 
med förbränningsmotorer 85.08 
högspänningsgeneratorer för 
röntgenapparater 90.20 
andra 85.01 

gas- 84.03 
ång- 84.01 
Generatorgas 27.05.500 
Gengasgeneratorer 84.03 
Genomströmningsmätare 90.24 
Geodetiska och geofysiska 
instrument och apparater 90.14 
Germanium och varor därav 81.04 
Gevär 93.03-05 
Gips, bränd 25.20 
för dentalbruk 38.19 
varor därav 68.10 
Gipsbindor 30.04 
Gipspreparat för dentalbruk 38.19 
Gipssten 25.20 
Gjutformar 84.60 
Gjutmaskiner och gjutskänkar 
för metallindustrin 84.43 
Glansmetallpreparat, flytande 32.08 
Glas: 
i form av pulver, korn eller 
flingor 32.08 
metallbelagt, speglande 70.09 
optiskt 70.18,90 kap 
planglas 70.04-07 
poröst, i form av block, 
plattor osv 70.16 
till termosflaskor 70.12 
till ur, solglasögon osv 70.15 

Glasavfall 70.01 
Glasbearbetningsmaskiner: 
för bearbetning av glas i kallt 
tillstånd 84.46 
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andra 84.57 
Glasbitar till mosaikarbeten 70.19 
Glasfibrer och varor därav 70.20 
Glasfärger, beredda 32.08 
Glaskolvar till elektriska 
lampor osv 70.11 
Glasmassa 70.01 
Glasmålningar 70.07 
Glasmästardiamanter, monterade 82.04 
Glaspärlor 70.19 
Glass 18.06.21.07 
Glasskärv 70.01 
Glasspasta (glassmassa) 18.06,21.07 
Glasspulver 18.06,21.07 
Glasull och varor därav 70.20 
Glasyrmassa: 
icke frittad 32.08 
annan 70.02 
Glasögon 90.04 
infattningar därtill 90.03 

Glasögonlinser 90.01 
Glaubersalt 28.38 
Glidlager 84.63 
Glimmer: 
obearbetad 25.26 
bearbetad samt varor därav 68.15 
Glimmeravfall 25.26 
Glober: 
jord- och himmelsglober 49.05 
andra, av glas: 
för tillverkning av urglas osv 70.15 
för belysningsartiklar 70.14 

Glukos 17.02 
Gluten 11.09 
Glutenfoder 23.03 
Glutenmjöl 11.09 
Glutinlim 35.03,35.06 
Glycerider, vaxliknande 34.04 
Glycerol (glycerin), glycerol-
lut och glycerolvatten 15.11 
Glycyrrhizin 29.41 
Glykoletrar 29.08 
Glykosider 29.41 
Glättmedel, beredda 38.12 
Glödkatodrör 85.21 
Glödlampor 85.20 
Glödlampshållare 85.19 
Glödlampskolvar 70.11 
Glödlampssammansättnings
maskiner 84.57 
Glödljusapparater av oädel 
metall 83.07 
Glödspån 26.02 
Glödstrumpor samt slangformiga 
änmen därtill 59.14 
Glödtändstift 85.08 
Gnejs 25.16 
varor därav 68.01-02 
Gobelänger 58.03 
Godsvagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.07 
Golvbonare, elektromekaniska 85.06 
Golvlampor, av 
oädel metall 83.07 
trä 44.27 

Bryssel
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Golvplattor av keramiskt 
material 69.07-08 
Golvpolermedel 34.05 
Gonggonger 83.11 
Grafit: 
konstgjord 38.01 
naturlig 25.04 

Grafitdeglar 69.03 
Grammofonautomater 92.11 
Grammofoner 92.11 
Grammofonskivor 92.12 
Granat, naturlig 25.13 
Granatkastare 93.03 
Granit: 
belgisk 25.15 
annan 25.16 
varor därav 68.01-02 
Granulerat järn och stål 73.04 
Gravyrer 99.02 
Grepar av oädel metall 82.01 
Grevar 23.01 
Grifflar 98.05 
Grisfötter 02.01 
Groddar av spannmål 11.02 
Groningsapparater 84.28 
Groningsförhindrande medel 38.11 
Grus 25.17 
Gruwirke (gruvtimmer) 44.03 
Gryn, av 
potatis 11.05 
sago eller till nr 07.06 hän
förliga rötter och rotknölar 11.06 
spannmål 11.02 
stärkelse 19.04 

Grålumppapp och grålumppapper 48.01 
Grädde: 
icke konserverad, koncentrerad 
eller sötad 04.01 
konserverad, koncentrerad 
eller sötad 04.02 

Gränsletruckar 87.02 
Gräsklippningsmaskiner 84.25 
Grävmaskiner 84.23 
Guld och guldlegeringar samt 
varor därav 71 kap 
Guldmynt 72.01 
Guldslagarhinna, varor därav 42.06 
Guldsmedssopor 71.11 
Guldsmedsvaror 71.13 
Gummi och varor därav 40 kap 
Gummi arabicum 13.02 
varor därav, gjutna eller for
made 95.08 
Gummi, syntetiskt 40.02 
Gummiarter, naturliga 13.02 
varor därav, gjutna eller for
made 95.08 
Gummihartser, naturliga 13.02 
Gummilösningar 40.06 
Gummiregenerat 40.03 
Gungor för nöjesfält ed 97.08 
Gut av natursilke (ej steril) 50.08 
Guttaperka 40.01 
Gymnastikdräkter 60.05,61.01-02 

Bryssel
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Gymnastikredskap och gymnastik
utrustning 97.06 
Gångjärn av oädel metall 83.02 
Gåslever, färsk, kyld, fryst 
eller saltad 02.03 
Gåsleverkorv 16.01 
Gåsleverpastej 16.02 
Gänghuvuden, självöppnande 84.48 
Gängverktyg 82.04-05 
Gäss 01.05 
Gödselmedel 31 kap 
Gödselspridare 84.24 
Gördlar: 
ortopediska 90.19 
andra 61.09 

Göt av järn eller stil 73.06,73.15 
Götkokiller 84.43 

Hackor: 
utgörande maskiner 84.24 
utgörande verktyg 82.01 
Hafnium och varor därav 81.04 
Hagel 93.07 
Hakar av oädel metall, för 
kläder osv 83.09 
Hakremmar till huvudbonader 65.07 
Hallon, frysta 08.10,20.03 
Halm, tvättad, blekt eller 
färgad 14.01 
Halmhylsor 46.02 
Halmknivar 82.01 
Halmpressar 84.25 
Halogener 28.01 
Halogenider av icke-metaller 28.14 
Halsband, av 
oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.12 
Halsdukar 61.06 
Halvledarkomponenter, monterade 85.21 
Hammare: 
utgörande smidesmaskiner 84.45 
utgörande verktyg 82.04 
Handbollar 97.06 
Handborrar 82.04 
Handbrynstenar 68.05 
Handdukar, av 
papper 48.21 
textilmaterial 62.02 

Handelsfartyg 89.01 
Handelsrör av järn eller stål 73.18 
Handpolerstenar 68.05 
Handredskap av oädel metall 82 kap 
Handsiktar 96.06 
Handskar, av 
gummi 40.13 
läder eller konstläder 42.03 
pälsskinn 43.03 
Handskrifter 49.06 
Handstämplar 98.07 
Handsågar: 
kombinerade med icke-elektrisk 
motor 84.49 
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andra 82.02 
Handsåll 96.06 
Handtag: 
av oädel metall, till knivar, 
gafflar osv 82.15 
av trä 44.25 
ämnen därtill 44.10 
till solfjädrar 67.05 

Handverktyg: 
elektromekaniska 85.05 
pneumatiska eller kombinerade 
med icke-elektrisk motor 84.49 
för tryckning eller prägling 
av etiketter 98.07 
andra, av 
oädel metall 82 kap 
sten, slipmedel eller kera-
miskt material 68.05 
trä 44.25 

Handväskor av läder osv 42.02 
Harpor 92.01 
Hartser: 
konst- 39 kap 
naturliga 13.02 
varor av naturliga hartser, 
gjutna eller formade 95.08 

Hartsestrar 39.05 
Hartsoljor, hartssprit och 
hartssyror 38.08 
Hartstvålar (resinater) 38.08 
Harvar 84.24 
Hasselnötter och hasselnöts
kärnor 08.05 
Hastighetsmätare 90.27 
Hattar 65.03-06 
Hattaskar av läder osv 42.02 
Hattformar 84.39 
Hatthyllor och hatthängare av 
oädel metall 83.02 
Hattstumpar 65.01-02 
Hattämnen av stampad filt 65.01 
Haubitser 93.03 
Havregryn 11.02 
Havremjöl 11.01 
Hejare 84.45 
Hektografer 84.54 
Hektografmassa 98.09 
Helikoptrar 88.02 
Hemiacetaler 29.10 
Heterocykliska föreningar 29.35 
Hexaklorcyklohexan 29.02 
Hexametylentetramin 29.26 
utgörande bränsle 36.08 
Hexogen 29.26 
Himmelsglober 49.05 
Hinkar av plast 39.07 
Hirsgryn 11.02 
Hirsmjöl 11.01 
Hissar 84.22 
Hjorthornssalt 28.42 
Hjul, hjulsatser och hjulringar 
till rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel 86.09 
Hoar av keramiskt material 69.09 
Holländare 84.31 

Bryssel
position 

Honung, konstgjord 17.02 
Hormoner 29.39 
medikamenter därav 30.03 
Horn: 
obearbetat 05.09 
bearbetat samt varor därav 95.05 
Hovar, obearbetade 05.09 
Hudar: se Skinn 
Hudkräm 33.06 
Hudlim 35.03,35.06 
Hudolja 33.06 
Hudpulver 35.04 
Hudvårdspreparat 33.06 
Huggknivar 82.13 
Huggmaskiner, för 
flisframställning 84.31 
träbearbetning osv 84.47 
Huggpipor 82.03 
Humleextrakt 13.03 
Humlemjöl 12.06 
Hummer: 
färsk, fryst, kyld osv 03.03 
beredd eller konserverad 16.05 
Hundbröd 23.07 
Hus, monterade eller omonterade, 
av 
aluminium 76.08 
järn eller stål 73.21 
trä 44.23 

Husbloss 35.03,35.06 
Hushållsapparater: 
elektromekaniska 85.06 
mekaniska, av oädel metall 82.08 
Hushallsartiklar, av 
aluminium 76.15 
järn eller stål 73.38 
keramiskt material 69.11-12 
koppar 74.18 
nickel 75.06 
trä 44.24 

Hushållspapper 48.05 
Hushållsredskap av oädel metall: 
handredskap 82.04 
mekaniska 82.08 
Hushållsvågar 84.20 
Huvudbonader: 
av asbest 68.13 
begagnade 63.01 
andra 65.03-06 
Huvuden till rökpipor 98.11 
Huvudur 91.04 
Hydrazin och oorganiska salter 
därav 28.28 
Hydrazinderivat, organiska 29.29 
Hydrider 28.57 
Hydrogen 28.04 
Hydrogencyanid 28.13 
Hydrogenfluorid 28.13 
Hydrogenklorid 28.06 
Hydrogenperoxid 28.54 
Hydrografiska instrument och 
apparater 90.14 
Hydrokinon 29.06 
Hydroklorkautschuk 39.05 

Bryssel
position 

Hydrologiska instrument och 
apparater 90.14 
Hydrosulfiter av metaller 28.36 
Hydroxider av metaller 28 kap:IV 
Hydroxylamin och oorganiska 
salter därav 28.28 
Hydroxylaminderivat, organiska 29.29 
Hygieniska artiklar, av 
glas 70.17 
hårdgummi 40.16 
mjukgummi 40.12 
Hygrometrar 90.23 
Hyllremsor av papper 48.21 
Hylsnycklar 82.03 
Hypobromiter av metaller 28.33 
Hypofosfiter av metaller 28.40 
Hypokloriter av metaller 28.31 
Hyskor 83.09 
Hyvelmaskiner, för 
metallbearbetning 84.45 
träbearbetning osv 84.47 

Hyvelstockar av trä 44.25 
Hyvlar 82.04 
Hållare: 
för arbetsstycken eller verk
tyg till verktygsmaskiner 84,48 
för gasurladdningslampor 85.19 

Hålslag 84.54 
Håltegel 69.04 
Hår: se Djur- resp Människohår 
Hårbleknings- och hårborttag-
ningsmedel 33.06 
Hårdgummi och varor därav 40.15,40.16 
Hårfärgnings- och hårinpack-
ningsmedel 33.06 
Hårklippningsmaskiner: 
elektriska 85.07 
andra 82.13 
Hårklämmor och hårnålar av järn 
eller stål 73.34 
Hårnät, av 
människohår 67.04 
textilmaterial 65.05 

Hårolja och hårpomada 33.06 
Hårspännen: 
av ädel metall eller metall 
med plätering av ädel metall 
eller av naturpärlor eller 
ädelstenar 71 kap 
andra 98.12 
Hårtorkningsapparater och hår-
tångsvärmare, elektriska 85.12 
Hårvatten 33.06 
Hårvårdspreparat 33.06 
Häckar (förpackningar) av trä 44.21 
Häftapparater 84.54 
Häftplåster, impregnerade eller 
överdragna med farmaceutiska 
preparat eller i detaljhandels
förpackningar 30.04 
Häftstift, av 
järn eller stål 73.31 
koppar 74.14 
Hälskydd 64.05 
Hängbanevågar 84.20 
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position 

Hänglås 83.01 
Hängs len, av 
läder eller konstläder 42.03 
textilmaterial 61.09 
Hästkött: 
färskt, kylt eller fryst 02.01 
saltat, torkat eller rökt 02.06 

Hästskobroddar, hästskohakar 
och hästskosöm av järn eller 
stål 73.31 
Hö och hömjöl 12.10 
Höfthållare 61.09 
Högafflar 82.01 
Högspänningsgeneratorer till 
röntgenapparater 90.20 
Högtalare 85.14 
Högtrycksrör av stål för elek
triska vattenkraftstationer 73.19 
Höknivar 82.01 
Hönskött 02.02 
Höpressar 84.25 
Hörapparater för lomhörda 90.19 
Hövändare 84.25 

Idrottsredskap och idrotts
utrustning 97.06 
Idrottsskor 64.02 
Iläggningsapparater 84.35 
Imider och iminer 29.26 
Immunsera 30.02 
Impregneringsmaskiner för 
pappersindustrin 84.31 
Indium och varor därav 81.04 
Induktansspolar 85.01 
Induktionsugnar 85.11 
Industridiamanter 71.02-03 
Infattningar till glasögon o d 90.03 
Infusoriejord: 
aktiverad 38.03 
annan 25.12 
värmeisolerande produkter 
därav 69.01 
Ingefära, inlagd i sockerlag 20.06 
Inhalationsterapiapparater 90.18 
Inläggssulor 64.05 
Inomhusspel 97.04 
Inredningsartiklar, av 
keramiskt material 69.13 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
Insektsbekämpningsmedel 38.11 
Insektsvaxer 15.15 
Instrument: 
akustiska 90.25 
analys-: 
elektriska 90.28 
andra 90.25 
astronomiska 90.06 
avståndsmätnings- 90.14 
avvägnings- 90.14 
demonstrations- 90.21 
elektriska, för mätning, 
kontroll, analys eller 
automatisk reglering 90.28 

Bryssel
position 

elektromedicinska 90-17 
totogrammetriska 90.14 
fotometriska 90.25 
geodetiska och geofysiska 90.14 
hydrografiska och hydrologiska 90.14 
kalorimetriska 90.25 
kirurgiska 90.17 
lantmäteri- 90.14 
medicinska 90.17 
meteorologiska 90.14 
mät- och kontroll-: 
elektriska 90.28 
icke elektriska: 
för mätning av viskositet, 
porositet e d eller för 
kalorimetriska mätningar m m 90.25 
för mätning etc av gasers 
eller vätskors strömning, 
nivå, tryck e d 90.24 
andra, ej hänförliga till 
annat nummer 90.16 

navigations-: 
elektriska 90.28 
andra 90.14 
rit-, räkne- och rits- 90.16 
topografiska 90.14 
Inulin 11.08 
Invalidvagnar 87.11,87.13 
Invertsocker 17.02 
Iridium och varor därav 71 kap 
Is 22.01 
Isobutenisoprengummi (IIR) 40.02 
Isocyanater 29.30 
Isocyansyra 28.13 
Isolatorer, elektriska 85.25 
Isolerdetaljer, elektriska, 
helt av isolermaterial 85.26 
Isoleringsrutor av glas 70.07 
Isolerolja 27.10 
Isolerrör av oädel metall 85.27 
Isoprengummi (IR) 40.02 
Isotoper och föreningar därav 28.50-51 
Ister: 
icke utsmält eller utpressat 02.05 
utsmält eller utpressat 15.01 
Isterolja, ej beredd 15.03 
Isättningar till kläder 61.08 

Jackor 61.01-02 
Jacquardkort av papp 48.21 
Jacquardmaskiner 84.38 
Jaktartiklar 97.07 
Jet, bearbetad samt varor därav 95.07 
Jetmotorer 84.08 
Jod 28.01 
Jodater och jodider av metaller 28.34 
Jordarter, kiseldioxidhaltiga 25.12 
värmeisolerande produkter därav 69.01 
Jordartsmetaller, alkaliska 28.05 
Jordartsmetaller, sällsynta 28.05 
föreningar därav 28.52 

Jordglober 49.05 
Jordgubbar: 
frysta 08.10,20.03 

Bryssel
position 

tillfälligt konserverade i 
saltvatten osv 08.11 

Jordnötter, rostade 20.06 
Jordpigment 25.09,28.23 
Journalpapper 48.01 
Julgranar, konstgjorda 97.05 
Julgransljus 34.06 
Julgransprydnader 97.05 
Julkort 49.09 
Julkrubbor och figurer därtill 97.05 
Julprydnader 97.05 
Jumprar av trikå 60.05 
Jutefilt, stampad eller s k 
nålad 59.02 
Järn och varor därav 73 kap 
Järncerium 36.07 
Järnglimmer, naturlig 25.09 
Järnhydroxider 28.23 
Järnklorider 28.30 
Järnkonstruktioner 73.21 
Järnoxider 28.23 
Järnsulfat 28.38 
Järnsulfider, naturliga: 
orostade 25.02 
rostade 26.01 

Järnsvamp 73.05 
Järnvägsmateriel 86 kap 
Järnvägssliprar, av 
järn eller stål 73.16 
trä 44.07 

Järnvägsvagnar 86.04-07 
Järnvägsvågar 84.20 
Jäst: 
utgörande medikament 30.03 
annan 21.06 

Kabel skåp 85.19 
Kablar: 
av aluminiumtråd 76.12 
av järn- eller ståltråd 73.25 
av koppartråd 74.10 
isolerade för elektriskt 
ändamål 85.23 
Kablingsmaskiner 84.59 
Kadmium och varor därav 81.04 
Kaffe 09.01 
Kaffebryggare för restauranger 84.17 
Kaffeextrakter och kaffeessenser 21.02 
Kaffekvarnar, mekaniska, för 
hushållsbruk 82.08 
Kaffesurrogat: 
innehållande kaffe 09.01 
andra, rostade 21.01 
Kainit 31.04-05 
Kakaoavfall 18.02 
Kakaofett 18.04 
Kakaomassa 18.03 
Kakaopulver: 
icke sötat 18.05 
sötat 18.06 

Kakaoskal 18.02 
Kakaosmör 18.04 
Kalandrar 84.16 
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Kalciumaluminiumfosfäter, natur
liga: 
termiskt behandlade 31.03,31.05 
andra 25.10 
Kalciumcyanamid innehållande 
högst 25 viktprocent nitrogen 31.02, 

31.05 
Kalciumfosfäter: 
termiskt uppslutna 31.03,31.05 
andra 28.40 

Kalciumhydrogenfosfat: 
innehållande 0t2 viktprocent 
fluor eller däröver 31.03,31.05 
annat 28.40 

Kalciumhypoklorit 28.31 
Kalciumkarbid 28.56 
Kalciumkarbonat 28.42 
Kalciumklorid 28.30 
Kalciummagnesiumniträt 31.02,31.05 
Kalciumnitrat (kalksalpeter), 
innehållande högst 16 vikt
procent nitrogen 31.02,31.05 
Kaligödselmedel 31.04-05 
Kaliumaluminiumsulfat (kali-
alun) 28.38 
Kaliumbromid 28.33 
Kaliumcyanid 28.43 
Kaliumfosfater 28.40 
Kaliumhydroxid 28.17 
Kaliumkarbonat 28.42 
Kaliumklorat 28.32 
Kaliumklorid 31.04-05 
Kaliumkromsulfat 28.38 
Kaliummagnesiumsulfat, inne
hållande högst 30 viktprocent 
K20 31.04-05 
Kaliumnitrat 28.39 
Kalivinpermanganat 28.47 
Kaliumperoxid 28.17 
Kaliumsilikater 28.45 
Kaliumsulfat: 
innehållande högst 52 vikt
procent K20 31.04-05 
annat 28.38 
Kaliumxantogenater 29.31 
Kalk 25.22 
Kalkerväv 59.07 
Kalksalpeter: se Kalciumnitrat 
Kalksandsten 68.11 
Kalksten: 
för kalk- eller cementtill
verkning osv 25.21 
annan 25.15 
Kalktuff 25.15 
Kalkylmaskiner 84.52 
Kallkatodrör 85.21 
Kallstukmaskiner 84.45 
Kallvattenfärger 32.09 
Kalorimetrar 90.25 
Kalvkött, färskt, kylt eller 
fryst 02.01 
Kamaxlar 84.63 
Kameraobjektiv 90.02 
Kameror: 
elektron- och protondiffrak
tions- 90.11 

Bryssel
position 

kino- 90.08 
stillbilds- 90.07 
televisions- 85.15 

Kamfer 29.13 
Kamgarn, av 
fårull 53.07 
fina djurhår 53.08 
Kaminer: 
elektriska 85.12 
andra, av järn eller stål 73.36 
Kamjärn 73.10,73.15 
Kammar : 
av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 
eller av naturpärlor eller 
ädelstenar 71 kap 
andra 98.12 
Kamp ingår t ikl ar av textil
material 62.04 
Kampingkök av järn eller stål 73.36 
Kampingvagnar 87.14 
Kanfas 59.07 
Kanoner 93.03 
Kanoter, paddel- 89.01 
Kantiljer av ädel metall eller 
av metall med plätering av ädel 
metall 71.05-10 
Kantsten 68.01 
Kaolin 25.07 
Kapock 14.02 
Kappor 61.02 
Kappsäckslås 83.01 
Kapsyler, av 
oädel metall 83.13 
plast 39.07 
Kapsyleringsmaskiner 84.19 
Kar, av 
aluminium 76.09 
järn eller stål 73.22 
keramiskt material 69.09 
koppar 74.09 
plast 39.07 
trä 44.22 

Karameller 17.04 
Karbamid (urinämne): 
innehållande högst 45 vikt
procent nitrogen 31.02,31.05 
annan 29.25 
Karbider 28.56 
Karbiner 93.03 
Karbonater av metaller 28.42 
Karbonatplaster 39.01 
Karbonpapper 48.07,48.13 
Karbonråpapper 48.01 
Karbonylhalogenider 28.14 
Karbonylsulfid 28,58 
Karborundum 28.56 
Kardbeslag 84.38 
Kardgarn, av 
fårull 53.06 
fina djurhår 53.08 
Karnallit 31.04-05 
Karnevalsartiklar 97.05 
Karosseribeslag 83.02 
Karosserier till bilar och 
traktorer 87.05 

Bryssel
position 

Kartong 48.01.48.04 
Kartonger 48.16-17 
Kartor, tryckta 49.05 
Karuseller 97.08 
Kasein: 
härdat 39.04 
annat 35.01 
Kaseinater och andra kasein-
derivat 35.01 
Kaseinlim 35.01,35.06 
Kassakistor av oädel metall 83.03 
Kassakontrollapparater 84.52 
Kassaskåp av oädel metall 83.03 
Kassaskåps- och kassavalvslås 83.01 
Kassetter till kameror 90.07-08 
Kassuner 89.05 
Kastanjetter 92.06 
Kataplasmer 30.04 
Katapulter 88.05 
Katgut: 
av natursilke 50.08 
av syntetiskt eller konstgjort 
textilmaterial 51.02 
steril 30.05 
Katodstrålerör 85.21 
Kautschuk och varor därav 40 kap 
Kavajer 61.01 
Kaviar och kaviarersättning 16.04 
Kedjor, av 
järn eller stål 73.29 
koppar 74.13 
Kelims 58.02 
Keramiska produkter 69 kap 
skärvor och brottstycken därav 25.32 

Kermeter 81.04 
Ketonaldehyder, ketonalkoholer, 
ketoner och ketonfenoler 29.13 
Ketonsyror 29.16 
Kikare 90.05 
för instrument eller apparater 90.13 
Kikarsikten 90.13 
Kilar: 
klyv- o d av oädel metall 82.01 
andra, av 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 

Kilremmar av mjukgummi 40.10 
Kimrök 28.03 
Kinoapparater 90.08 
magnetiska 92.11 
Kinofilm 37 kap 
Kinokameror 90.08 
Kinonaldehyder och kinonalko-
holer 29.13 
Kinoner 29.13 
Kinonfenoler 29.13 
Kinoprojektorer 90.08 
Kirurgiska instrument 90.17 
Kisel 28.04 
Kiselgummi 39.01 
Kiselgur 25.12 
värmeisolerande produkter därav 69.01 

Kiseljärn 73.02 
Kiselkarbid 28.56 
Kiselmanganjärn 73.02 
Kiselplaster 39.01 
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Kitt 32.12 
Kjolar 61.02 
Klackar till skodon 64.05 
Klämmer till häftapparater 83.05 
Klarspån 44.09 
Klaviaturer till musikinstru
ment 92.10 
Kli 23.02 
Klichéer 84.34 
Klichétillverkningsmaskiner 84.34 
Klippmaskiner för metallbearbet
ning 84.45 
Klippnät, av 
aluminium 76.14 
järn eller stål 73.28 
koppar 74.12 
Klippverktyg, ej hänförliga 
till annat nummer 82.13 
Klister 35 kap,40.06 
Klofenotan 29.02 
Klor (av djur) 05.09 
Klor 28.01 
Klorater av metaller 28.32 
Klorfluorkolväten 29.02 
Klorider av metaller 28.30 
Kloriter av metaller 28.31 
Klorkalk 28.31 
Klorkautschuk 39.05 
Kloroprengummi (CR) 40.02 
Klorsulfonsyra 28.06 
Klorväte 28.06 
Klosettskålar 69.10 
Klyvbara kemiska grundämnen 
och isotoper 28.50 
Klyvmaskiner för träbearbet
ning osv 84.47 
Kläder: 
av asbest 68.13 
av gummi 40.13 
av konstgjord päls 43.04 
av läder eller konstläder 42.03 
av papper 48.21 
av plast 39.07 
av pälsskinn 43.03 
av trikå 60 kap 
av annat textilmaterial 61 kap 
Klädnypor av trä 44.24 
Klämplattor av järn eller stål 73.16 
Klänningar 60.05,61.02 
Klövar, obearbetade 05.09 
Klövolja 15.06 
Knackskyddsmedel 38.14 
Knalldosor 36.05 
Knappar: 
av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 
eller av naturpärlor eller 
ädelstenar 71 kap 
andra 98.01 
Knappformar 98.01 
Knappnålar, av 
järn eller stål 73.34 
koppar 74.19 
Knappämnen 98.01 

Bryssel
position 

Knivar, av 
oädel metall: 
bords- 82.09 
charkuteri- 82.09,82.13 
fick- 82.09 
fisk- och smör- 82.14 
hugg- 82.13 
hö- och halm- 82.01 
köks- 82.09 
maskin- 82.06 
pappers- 82.13 
rak- 82.11 
röj- 82.01 
slakt- 82.09,82.13 
andra 82.09 
ädel metall 71.13 

Knivblad, till 
knivar, hänförliga till 
nr 82.09 82.10 
rakknivar 82.11 
Knutsilar 84.31 
Knäckebröd 19.07 
Knäskydd av trikå, innehållande 
gummi 60.06 
Koaxialkabel 85.23 
Kobolt och varor därav 81.04 
Kobolthydroxider och kobolt
oxider 28.24 
Koboltskärsten 81.04 
Koffertar, av läder etc 42.02 
Koffertlås 83.01 
Koffertpapp 48.01 
Koftor av trikå 60.05 
Kokapparater: 
för hushållsbruk: 
elektriska 85.12 
icke elektriska, av 
järn eller stål 73.36 
koppar 74.17 

andra 84.17 
Kokhällar: 
elektriska 85.12 
andra, av järn eller stål 73.36 
Kokiller, göt- 84.43 
Kokkärl, av 
aluminium 76.15 
järn eller stål 73.38 
Kokplattor, elektriska 85.12 
Koks: 
av mineraltjärbeck 27.08 
av stenkol, brunkol eller torv 27.04 
petroleum- 27.14 

Koksbriketter 27.04 
Koksstybb 27.04 
Kol: 
aktiverat 38.03 
av nötskal 44.02 
brun- 27.02 
djur- 38.02 
för elektriskt ändamål 85.24 
retort- 27.05 
rit- 98.05 
sten- 27.01 
trä- 44.02 
annat 28.03 

Bryssel
position 

Kolborstar 85.24 
Koldioxid 28.13 
Koldisulfid 28.15 
Kolelektroder 85.24 
Kolgas 27.05.500 
Kolinkloridfodermedel 23.07 
Kollergångar 84.31 
Kollergångsstenar 68.04 
Kollodium och kollodiumbomull 39.03 
Kollodiumemulsion, ljuskänslig 37.08 
Kolofonium 38.08 
varor därav, gjutna eller 
formade 95.08 

Koloxider 28.13 
Kolstavar till torrbatterier 85.24 
Kolsulfider 28.15 
Kolsvavla 28.15 
Kolsyra 28.13 
Kolsyrainpressningsmaskiner 84.19 
Kolugnsterpentin 38.07 
Kolvar: 
av glas, till glödlampor 70.11 
till förbränningskolvmotorer 84.06 

Kolvringar 84.06 
Kolvångmaskiner 84.05 
Kolväten: 
kemiskt definierade 29.01 
andra gasformiga 27.11 
Kombinationslås 83.01 
Kompasser 90.14 
Kompressoraggregat för kylskåp 
osv 84.15 
Kompressorer 84.11 
Kondensationsprodukter 39.01 
Kondensatorer 85.18 
Kondensatorpapper 48.01,48.15 
Kondensorer, för 
kylskåp osv 84.15,84.17 
ångmaskiner 84.02 
Konfektyrer: 
innehållande kakao 18.06 
andra 17.04 
Konservburkar av järn eller 
stålplåt 73.23 
Konserveringsmedel 38.11 
Konsoler av oädel metall 83.02 
Konstbast 51.02 
Konstgjorda textilfibrer: 
korta 56 kap 
ändlösa 51 kap 
Konstister 15.13 
Konstläder 41.10 
Konstläderpapp 48.01,48.07 
Konstnärsfärger 32.10 
Konsttarmar, av 
papper 48.21 
plast 39 kap 
Kontaktkopieringsapparater 90.10 
Kontaktlinser 90.01 
Kontaktorer 85.19 
Kontorsartiklar, av 
glas 70.13 
oädel metall 83.04-05 
papper eller papp 48.18 
plast 39.07 
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Bryssel
position 

ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.13 
Kontorsböcker 48.18 
Kontorsmaskiner 84.51-54 
Kontrollapparater för järnvägar 
osv: 
elektriska 85.16 
mekaniska 86.10 
Kontrollinstrument, ej hänför
liga till annat nummer 90.16 
Kontrollvågar 84.20 
Konvertrar 84.43 
Kopieringsapparater 90.10 
Kopieringspapper, tillskuret 48.13 
Kopieringsramar 90.10 
Koppar och varor därav 74 kap 
Kopparoxid (kopparoxidul) 28.28 
Kopparskärsten 74.01 
Kopparsulfat (kopparvitriol) 28.38 
Koppartillsatslegeringar 74.02 
Kopparvitriol 28.38 
Koppelanordningar till rullande 
järnvägs- eller spårvägsmateriel 86.09 
Kopplingar: 
axel- 84.63 
elektromagnetiska 85.02 
Kopplingsbelägg av asbest, osv 68.14 
Kopplingsdosor 85.19 
Kopplingsskåp 85.19 
Korall: bearbet.id samt varor 
därav 95.05 
Korgar 46.03 
Korgmakeriarbeten 46.03 
Korgvide 14.01 
Koriander 09.09 
Kork och varor därav 45 kap 
Korkbearbetningsmaskiner 84.47 
Korkparkett 45.04 
Korkskruvar 82.04 
Korngryn 11.02 
Kornlack 13.02 
Kornmjöl 11.01 
Korpar 82.01 
Korrespondenskort 48.14 
Korrugeringspapper för wellpapp 48.01 
Korsetter 61.09 
Korsettfjädrar 98.13 
Korsningsspetsar 73.16 
Kort: 
för statistikmaskiner 48.21 
spelkort 97.04 
vykort o d 49.09 
Kortbrev 48.14 
Kortregisterlådor, av 
oädel metall 83.04 
papp 48.17 
Korund: 
konstgjord 28.20 
naturlig 25.13 
Korv 16.01 
Kosmetiska preparat 33.06 
Kostymer 61.01 
Krabbor: 
färska, kylda, frysta osv 03.03 
beredda eller konserverade 16.05 

Bryssel
position 

Kraftliner 48.01 
Kraftpapp och kraftpapper 48.01 
Kragar 61.03,61.08 
Kragknappar 98.01 
Krampor, av 
järn eller stål 73.31 
koppar 74.14 
Kranar: 
lyft- 84.22 
för rörledningar m m 84.61 

Kranbilar 87.03 
Krantruckar 87.07 
Kranvagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.06 
Kranvågar 84.20 
Krattor 82.01 
Kravattnålar, av 
oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.12 
Kreosot: 
ur Stenkolstjära (kreosotolja) 27.07 
ur trätjära (trätjärkreosot) 38.09 
Kresol: 
kem. eller tekn. ren 29.06 
annan 27.07 
Krigsfartyg 89.01 
Kristaller: 
odlade (ej utg. optiska ele
ment) av magnesiumoxid eller 
av halogenider av alkalimetal-
ler m m, vägande per styck 
minst 2,5 g 38.19 
piezoelektriska, monterade 85.21 
Krita: 
biljard-, pastell, rit-, 
skol- och skräddar- 98.05 
fosfat- 25.10 
annan 25.08 
Krokar: 
fisk- 97.07 
andra: 
av järn eller stål 73.31-32 
av koppar 74.14-15 

Krollsplint 14.02 
Krom och varor därav 81.04 
Kromalun 28.38 
Kromater av metaller 28.47 
Kromhydroxider och kromoxider 28.21 
Krommagnesitprodukter 69.02 
Kromsulfat 28.38 
Kromsyra 28.21 
Kronkorkar 83.13 
Krosskorn av sten 25.17 
Krotonaldehyd 29.11 
Krukor, av 
glas 70.10 
keramiskt material 69.09 
Krut: 
bomulls- 39.03 
annat 36.01 
Kryddor 09.04-10 
Kryolit: 
naturlig 25.28 

Bryssel
position 

syntetisk 28.29 
Kryssfaner 44.15 
Krås till kläder 61.08 
Kräftdjur: 
beredda eller konserverade 16.05 
färska, kylda, frysta osv 03.03 
med skal, kokta i vatten 03.03 
Kräppapper 48.05 
Kubbar av trä 44.06 
Kuddar: 
luft- 62.04 
andra 94.04 
Kugghjul 84.63 
Kuggskenor 73.16 
Kuggskärningsmaskiner 84.45 
Kuggväxelmotorer, elektriska 85.01 
Kuggväxlar 84.63 
Kuhloledning 85.23 
Kullager 84.62 
Kulor: 
av glas, massiva 70.03 
till kullager 84.62 
utgörande delar till ammuni
tion 93.07 

Kulspetspennor 98.03 
Kulsprutor, kulsprutegevär och 
kulsprutepistoler 93.03 
Kultivatorer 84.24 
Kulturpärlor 71.01 
varor därav 71.15 
Kumaronindenhartser 39.02 
Kupolugnar 84.14 
Kupor av glas till belysnings
artiklar 70.14 
Kuvert 48.14 
Kuvertmaskiner 84.33 
Kvarnar för pappersmasse
tillverkning 84.31 
Kvarnindustrimaskiner 84.29 
Kvarnstenar 68.04 
Kvarts och kvartsit 25.06 
Kvarts- och kvartsitprodukter 69,02 
Kvartssand, naturlig 25.05 
Kvastar 96.01 
Kvastskaft av trä 44.25 
Kvebrachoextrakt 32.01 
Kvicke 05.08 
Kvicksilver 28.05 
Kvicksilverbatterier och kvick
silverelement 85.03 
Kvicksilverlampor 85.20 
Kvicksilverlikriktare 85.01 
Kvicksilverorganiska föreningar 29.33 
Kvittensblock 48.18 
Kväve 28.04 
Kvävegödselmedel 31.02,31.05 
Kycklingmödrar 84.28 
Kylanläggningar, kylapparater 84.15 
Kylarvätskor (frysskyddsmedel) 38.19 
Kyldiskar 84.15 
Kylfartyg 89.01 
Kylmaskiner och kylskåp 84.15 
Kylvagnar för järnvägar eller 
spårvägar 86.07 
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Bryssel
position 

Käglor, keramiska, för tempera
turmätning 38.19 
Kälkar, sport 97.06 
Käpparaplyer 66.01 
Kärnbindemedel 38.10,38.19 
Kärnmjölk 04.01-02 
Kärnreaktorer 84.59 
Kättingar av järn eller stål 73.29 
Käx: 
utgörande fodermedel 23.07 
andra 19.08 
Köksartiklar, av 
glas 70.13 
plast 39.07 

Köksfläktar 85.06 
Köksknivar 82.09 
Köksskåp 94.03 
Köksväxter: 
färska eller kylda 07.01 
frysta (även kokta) 07.02 
tillfälligt konserverade i salt
vatten, svavelsyrlighetsvatten 
eller andra lösningar 07.03 
torkade, även sönderdelade osv 07.04 
inlagda i ättika eller ättik
syra 20.01 
beredda eller konserverade på 
annat sätt 20.02 

Körriktningsvisare 85.09 
Körtlar för organoterapeutiskt 
bruk 30.01 
Kött: 
berett eller konserverat 16.01-02 
färskt, kylt, fryst 02.01-02,02.04 
saltat, torkat eller rökt 02.06 

Köttextrakter 16.03 
Köttfodermjöl 23.01 
Köttkvarnar, mekaniska, för 
hushållsbruk 82.08 
Köttsaft 16.03 

Laboratorieartiklar av glas 70.17 
Lack, sigill- och butelj- 98.09 
Lacker 32.09 
Lackläder 41.08 
Lacktråd 85.23 
Lager: 
glid- B4.63 
kul- och rull- 84.62 
Lagerblad och lagerbär 09.10 
Lagerhus 84.63 
Lagermetaller, av 
bly 78.01 
tenn 80.01 

Lakan av papper 48.21 
Lakritsextrakt 13.03 
Lakritskonfekt och andra 
lakritsvaror 17.04 
Laktofosfater 29.19 
Laktos 17.02 
Lamellplattor 44.16 
Lamellträ 44.15 
Laminariastift, sterila 30.05 
Lampor: 
båg- 85.20 

Bryssel
position 

fick- o d 85.10 
för cyklar eller motorfordon 85.09 
för ultravioletta eller infra-
röda strålar 85.20,90.17 
gasurladdnings- och glöd- 85.20 
andra, av 
oädel metall 83.07 
plast 39.07 
trä 44.27 

Lampsvart 28.03 
Landningshåvar 97.07 
Lanolin 15.05 
Lantbruksmaskiner 84.24-28 
Lantmäteriinstrument 90.14 
Lardolja, ej beredd 15.03 
Lastbilar 87.02 
LastmaHar 86.10 
Lastningsmaskiner 84.22 
Latex (gummimjölk) 40.01-02 
Lecitiner 29.24 
Ledbultkedjor av järn eller 
stål 73.29 
Ledningar, elektriska 85.23 
Ledningsstolpar av trä 44.03 
Legeringar, pyrofora 36.07 
Lekdräkter 61.01-02 
Leksaker 97.01-03 
Leksaksfordon 97.01 
Leksaksmöbler 97.03 
Lemmar, konstgjorda 90.19 
Lemonader 22.02 
Lera: 
aktiverad 38.03 
expanderad samt varor därav 68.07 
annan 25.07 
Leucit 25.31 
Lever: 
fisklever: se Fisk 
annan: 
beredd eller konserverad 16.01-02 
färsk, kyld, fryst osv 2 kap 

Liar 82.01 
Likriktare 85.01 
Likör 22.09 
Lim 35 kap 
Limläder 05.06 
Limmaskiner för träbearbetning 
osv 84.47 
Linbanor 84.22 
Lindbast 14.01 
Lingon, frysta 08.10 
Linjaler med skala, osv 90.16 
Linkastningsapparater 93.04 
Linkrustatapeter 48.11 
Linoleummattor: 
av papper eller papp 48.12 
av textilmaterial 59.10 

Linoleumtillverkningsmaskiner 84.40 
Linolja 15.07-08 
Linoljefettsyra 15.10 
Linor, av 
aluminiumtråd 76.12 
bly 78.06 
järn- eller ståltråd 73.25 
koppartråd 74.10 
textilmaterial 59.04 

Bryssel
position 

Linoxyn 39.06 
Linser: 
oinfattade 90.01 
infattade 90.02 

Linskivor 84.63 
Linslagningsmaskiner 84.59 
Lister, av 
keramiskt material 69.05 
trä 44.19 

Litografier 99.02 
Litografiska stenar, preparera
de för grafiskt ändamål 84.34 
Litopon 32.07 
Livräddningsraketer 36.05 
Livsmedelsautomater 84.58 
Livsmedelsindustrimaskiner, ej 
hänförliga till annat nummer 84.30, 

84.59 
Ljudinspelade artiklar 92.12 
Ljudsignalredskap 92.08 
Lj lidupptagningsapparater: 
magnetiska 92.11 
andra, för kinobruk 90.08 

Ljudåtergivningsapparater 92.11 
Ljus 34.06 
Ljusbågsugnar 85.11 
Ljuskronor av oädel metall 83.07 
Lock: 
av glas 70.10 
av plast 39.07 
till ackumulatorkärl 85.04 

Lockfåglar 97.07 
Lockpipor 92.08 
Lodningsinstrument, elektriska 90.28 
Loggar 90.14 
Lok 86.01-03 
Lokomobiler 84.04 
Lornjetter 90.04 
infattningar därtill 90.03 

Luffasvamp, artiklar av 46.03 
Luft, flytande eller komprimerad 28.53 
Luftfartyg 88 kap 
Luftgevär 93.05 
Luftkonditioneringsapparater 84.12 
Luftkuddar och luftmadrasser 62.04 
Luftpistoler 93.05 
Luftpumpar 84.11 
Luftskepp 88.01 
Luktvatten 33.06 
Luktämnen, blandningar därav 33.04 
Luminoforer: 
oorganiska 32.07 
organiska 32.05 
Lump av textilvaror 63.02 
Lupper 90.13 
Lupulin 12.06 
Lustfartyg 89.01 
Lyftblock 84.22 
Lyftdon, elektromagnetiska 85.02 
Lyftkranar 84.22 
Lyfttruckar 87.07 
Lyktor: se Lampor 
Lysraketer 36 kap 
Lysrör 85.20 
Lysterfärger, flytande 32.08 
Lysämneslampor 85.20 
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Bryssel
position 

Lådor: 
av papp 48.16 
av trä 44.21 
med utrustning för första 
förband 30.05 

Lådämnen (lådbräder): 
i kompletta satser 44.21 
andra 44.05,44.13 

Lås 83.01 
Låsbrickor, av 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 
Läder: 
av får 41.03 
av get 41.04 
konst- 41.10 
av nötkreatur, buffel och 
hästdjur 41.02 
lack- 41.08 
metalliserat 41.08 
sämsk- 41.06 
pergament- 41.07 
annat 41.05 
Läderavfall 41.09 
Läderfärger, beredda 32.09 
Läderindustrimaskiner 84.41-42 
Läderpulver 41.09 
Lädervaror 42 kap 
Läggmaskiner för vävnader 84.40 
Läppstift 33.06 
Lödmaskiner och lödapparater: 
elektriska 85.11 
gas- 84.50 
Lödmedel 38.13 
Lödmetaller, av 
bly 78.01 
tenn 80.01 

Löshår 67.04 
Lösningsmedel för lacker e d: 
av terpener 38.07 
utgörande blandningar 38.18 

Madrasser: 
luftr 62.04 
andra 94.04 

Magar 05.04 
Magnesit 25.19 
Magnesit- och magnesitkrom-
produkter 69.02 
Magnesium och varor därav 7 7.01-03 
Magnesiumhydroxid 28.18 
Magnesiumkarbonat: 
fällt 28.42 
naturligt, även bränt 25.19 
Magnesiumklorid 28.30 
Magnesiumoxid och magnesium-
peroxid 28.18 
Magnesiumsulfat 28.38 
Magneter 85.02 
Magnetchuckar 85.02 
Magnetkis, rostad 26.01 
Majonnäs 21.04 
Majsflingor 19.05 
Majsgryn 11.02 

Bryssel
position 

Majskolvar och majskorn, 
beredda 21.07 
Majsmjöl 11.01 
Majsstärkelse 11.08 
Makadam 25.17 
Makaroner 19.03 
kokta 21.07 
Makulatur 47.02 
Maleinsyra och maleinsyra-
anhydrid 29.15 
Malm 26.01 
Malmtankfartyg 89.01 
Malmvagnar för järnväg 86.07 
Malt 11.07 
rostat, utgörande kaffe-
surrogat 09.01,21.01 

Maltdrycker 22.03 
Maltextrakt 19.01 
Maltmjöl 11.07 
Mandel 08.05 
Mandelkli 23.04 
Mangan och varor därav 81.04 
Manganoxider 28.22 
Mangansulfat 28.38 
Manglar 84.16,84.40 
Manikyrverktyg • 82.13 
Manometrar: 
elektriska 90.28 
andra 90.24 

Manschetter 61.03,61.08 
Manschettknappar: 
av ädel metall eller av 
metall med plätering av 
ädel metall 71.12 
andra 98.01 

Manuskripthållare av oädel 
metall 83.04 
Manöverapparater för järn
vägar osv: 
elektriska 85.16 
mekaniska 86.10 
Manöverbord för röntgen
apparater 90.20 
Manövercentraler och manöver-
pulpeter 85.19 
Manövertavlor: 
för röntgenapparater 90.20 
andra 85.19 

Margarin 15.13 
Markiser 62.04 
Markträningsapparater för flyg
utbildning 88.05 
Marmelader: 
utgörande konfektyrer 17.04,18.06 
andra 20.05 

Marmor 25.15 
varor därav 68.02 
Maskinborstar 96.02 
Maskindelar, se Delar 
Maskiner: 
additions- 84.52 
adresserings- 84.54 
appreterings-, för textilvaror 84.40 
bageriindustri- 84.30 
bark- 84.47 

Bryssel
position 

biljett- 84.52 
bleknings-, för textilvaror 84.40 
bokbinderi- 84.32 
bokförings- 84.52 
borr-: 
handverktyg, elektromekaniska 85.05 
handverktyg,pneumatiska eller 
kombinerade med icke-elek-
trisk motor 84.49 
andra för metallbearbetning 84.45 
brotsch-, för metallbearbetning 84.45 
bryggeriindustri- 84.30 
charkuteri- 84.30 
chokladindustri- 84.30 
databehandlings- 84.52 
demonstrations- 90.21 
disk- 84.19 
djupborrnings- 84.23 
duplicerings- 84.54 
emballerings- 84.19 
etiketterings- 84.19 
filtrer- 84.18 
filttillverknings- 84.39 
frankostämplings- 84.52 
fräs-, för metallbearbetning 84.45 
färgeri- -84.40 
förpacknings- 84.19 
garnbearbetnings- 84.40 
gjut-, för metallindustrin 84.43 
glasbearbetnings-: 
för bearbetning av glas i 
kallt tillstånd 84.46 
andra 84.57 
glödlampssammansättnings- 84.57 
gräsklippnings- 84.25 
gräv- 84.23 
hugg-: 
för flishuggning 84.31 
för träbearbetning osv 84.47 

hyvel-: 
för metallbearbetning 84.45 
för träbearbetning osv 84.47 

hålkorts- 84.53 
hårklippnings-: 
elektriska 85.07 
andra 82.13 
impregnerings-, för pappers
bruk 84.31 
jacquard- 84.38 
jordbearbetnings- 84.24 
kablings- 84.59 
kalkyl- 84.52 
kallstuk- 84.45 
kapsylerings- 84.19 
klichétillverknings- 84.34 
klipp-, för metallbearbetning 84.45 
klyv-, för träbearbetning osv 84.47 
kolsyrainpressnings- 84.19 
konfektyrindustri- 84.30 
kontors- 84.51-54 
korkbearbetnings- 84.47 
kuggskärnings- 84.45 
kuvert- 84.33 
kvarnindustri- 84.29 
kyl- 84.15 
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Bryssel
position 

lantbruks- 84.24-28 
lastnings- 84.22 
lim-, för träbearbetning osv 84.47 
linoleumtillverknings- 84.40 
linslagnings- 84.59 
livsmedelsindustri-, ej hänför
liga till annat nummer 84.30,84.59 
läderindustri- 84.41-42 
lägg-, för vävnader 84.40 
löd-: 
elektriska 85.11 
gas- 84.50 

makaroniindustri- 84.30 
materialprovnings- 90.22 
mejeri- 84.17,84.26 
metallbearbetnings- 84.45 
mjölknings- 84.26 
myntsorterings- o d 84.54 
nit- 84.45 
omrullnings-, för pappers
industrin 84.31 
paketerings- 84.19 
papp- och pappers-: 
för tillverkning eller efter-
behandling av pappersmassa, 
papper eller papp 84.31 
för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp 84.17,84.33 
planterings- 84.24 
poler-: 
elektromekaniska handverktyg 85.05 
andra, för metallbearbetning 84.45 

press-: 
för textilvaror 84.40 
för träbearbetning osv 84.47 
påfyllnings- 84.19 
pås- 84.33 
rengörings-: 
för flaskor o d 84.19 
för textilvaror 84.40 

rensnings-, för spannmål osv 84.25 
rull-, för vävnader 84.40 
räkne- 84.52 
sikt-, för mineraliska ämnen 84.56 
skaft- 84.38 
skoindustri- 84.41-42 
skriv- 84.51 
skär-: 
elektriska 85.11 
andra: 
för papper eller papp 84.33 
för vävnader 84.40 

skörde- 84.25 
slagg-granulerings- 84.59 
slakteri- 84.30 
slip-: 
elektromekaniska handverktyg 85.05 
andra, för metallbearbetning 84.45 
slätter- 84.25 
smide s- 84.45 
sockerindustri- 84.30 
sorterings-: 
för hålkort 84.53 
för mineral i ska ämnen 84.56 
för mynt 84.54 

Bryssel
position 

för spannmål osv 84.25 
spinn- 84.36 
stans-: 
för hålkort 84.53 
för metallbearbetning 84.45 
stanskontroll- 84.53 
statistik- 84.53 
stenbearbetnings- 84.46 
stryk- 84.40 
svets-: 
elektriska 85.11 
gas- 84.50 

sy- 84.41 
så- 84.24 
såg-, för träbearbetning osv 84.47 
sätt- 84.34 
tabulerings- 84.53 
textil- 84.36-40 
tillslutnings- 84.19 
tobaksindustri- 84.59 
torknings-: 
för flaskor ed 84.19 
för textilvaror 84.40 
andra 84.17 
transport- 84.22 
trikå- 84.37 
tryck-: 
för vävnader, tapeter osv 84.40 
andra 84.35 
trådhäft- 84.32 
träbearbetnings- 0 d 84.47 
tvinn- 84.36 
tvätt- 84.40 
typgjutnings- 84.34 
upptagnings- 84.31 
varp- och varpklistrings- 84.37 
verktygs- 84.45-47 
vågpapp- 84.31 
ytlimnings- 84.31 
ång- 84.04-05 
ej hänf. till annat nummer 84.59 

85.22 
Maskinfilt 59.17 
Maskinknivar 82.06 
Maskinolja 27.10 
Maskinritningar 49.06 
Maskinskruvstycken 84.48 
Maskintrassel: 
av bomull 55.03 
av syntetiskt eller konstgjort 
textilmaterial 56.03 

Maskinverktyg 82.05-06 
Massageapparater 90.18 
Massaved 44.03 
Massikot 28.27 
Master: 
av aluminium 76.08 
av järn eller stål 73.21 

Master-batch 40.05 
Matbröd 19.07 
Materialprovningsapparater och 
materialprovningsmaskiner: 
elektriska 90.28 
andra 90.22 

Bryssel
position 

Matriser, för 
tillverkning av grammofon
skivor 92.12 
tryckerier 84.34 

Matrispapp 48.07 
Mattor, av 
flätningsmaterial 46.02 
halm 46.02 
mjukgummi 40.14 
papper eller papp 48.12 
plastremsor 46.02 
textilmaterial: 
av stampad filt 59.02 
knutna 58.01 
linoleum- 59.10 
andra 58.02 

Medaljer, av 
ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.12 
oädel metall eller av minst två 
olika material 71.16 

Medicinska instrument 90.17 
Medicintran 15.04 
Medikamenter för människor eller 
djur 30.03 
Mejerimaskiner 84.17,84.26 
Mejeriprodukter 4 kap 
Mejerivågar 84.20 
Mekanismer, till 
samlingspärmar o d 83.05 
speldosor 92.10 

Mekanoterapiapparater 90.18 
Melamin 29.35 
Melass 17.03,17.05 
Melassfodermedel, beredda 23.07 
Menagerier, ambulerande 97.08 
Mentol 29.05 
Meridiancirklar 90.06 
Metaldehyd, utgörande bränsle 36.08 
Metan 27.11 
Metallbearbetningsmaskiner 84.45 
Metallkarbidblandningar, icke 
sintrade 38.19 
Metallsprutor, pneumatiska 84.21 
Metall tråds lampor 85.20 
Metalltrådssaxar 82.03 
Metanol: 
kem eller tekn ren 29.04 
annan 38.09 

Meteorologiska instrument och 
apparater 90.14 
Metol 29.23 
Metronomer 92.10 
Metylalkohol: se Metanol 
Metylcyklohexanol 29.05 
Metylcyklohexanon 29.13 
Metyletylketon och metyliso-
butylketon 29.13 
Metylmetakrylat 29.14 
Mikafolier 68.15 
Mikanitplattor 68.15 
Mikrobkulturer 30.02 
Mikrobvacciner 30.02 
Mikrofoner 85.14 
Mikrometrar 90.16 
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Bryssel
pos it ion 

Mikroskop 90.11-12 
Mikrotomer 90.25 
Mikrovax 27.13 
Mineralfodermedel 23.07 
Mineraliska ämnen, naturliga, 
aktiverade 38.03 
Mineraloljor 27 kap 
Mineralterpentin 27.10 
Mineraltjärbeck 27.08 
Mineraltjäror 27.06 
Mineralull och varor därav 68.07 
Mineralvatten 22.01-02 
Mineralvaxer 27.13 
Minor 93.07 
Mjöd 22.07 
Mjöl: 
av arrowrot 11.06 
av baljväxtfrön 11.03 
av ben 05.08 
av blötdjursskal 05.12 
av elfenben 05.10 
av frukter, hänförliga till 
8 kap 11.04 
av groddar av spannmål 11.02 
av havre 11.01 
av hirs 11.01 
av korn 11.01 
av kött etc, otjänligt till 
människoföda 23.01 
av maj s 11.01 
av maniokrot 11.06 
av mjukgummi 40.04 
av oljehaltiga frön eller 
frukter 12.02 
av potatis (framställt direkt 
av torkad potatis) 11.05 
av råg 11.01 
av ris 11.01 
av sago 11.06 
av salepsrot 11.06 
av sorghum 11.01 
av spannmål 11.01 
av vete 11.01 
gluten- 11.09 

Mjölk: 
icke konserverad, koncentrerad 
eller sötad 04.01 
konserverad, koncentrerad 
eller sötad 04.02 

Mjölkningsmaskiner 84.26 
Mjölkpulver 04.02 
Mjölkseparatorer 84.18 
Mjölksocker 17.02 
Mjölksyra 29.16 
Mjölktransportkärl, av 
aluminium 76.10 
järn- eller stålplåt 73.23 

Modellbåtar 97.03 
Modeller för demonstrations
ändamål 90.21 
Modelleringsmassor 34.07 
varor därav, gjutna eller 
formade 95.08 

Modellflygplan 97.03 
Molybden och varor därav 81.02 

Bryssel
position 

Monitorer 85.15 
Monoklordifluormetan 29.02 
Monoklorkolväten 29.02 
Monotypepapper 48.15 
Montanvax 27.13 
Monumentsten 25.15-16 
varor därav 68.02 
Mopedmotorer 84.06 
Moppar 96.02 
Mosaikbitar, av 
glas 70.19 
sten 68.02 

Motorbrännoljor 27.10 
Motorcykelmotorer 84.06 
Motorcyklar 87.09 
Motordressiner 86.04 
Motorer: 
elektriska: 
startmotorer för förbrän
ningsmotorer 85.08 
andra 85.01 
ieke-elektriska: 
förbränningskolvmotorer 84.06 
hydrauliska 84.07 
andra 84.08 

Motorfordon 87 kap 
Motorg«n«ratorer 85.01 
Motorolja 27.10 
Motorskyddsbrytare 85.19 
Motorvagnar 86.04 
Motorväghyvlar 84.23 
Moträler 73.16 
Motstånd: 
värmemotstånd: 
av kol 85.24 
andra 85.12 
andra 85.19 

Mudderverk 89.03 
Muffar av textilmaterial, 
till kläder 61.11 
Muffar (rördelar), av 
aluminium 76.07 
bly 78.05 
järn eller stål 73.20 
koppar 74.08 
nickel 75.04 
tenn 80.05 
zink 79.04 

Mufflar av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Mullit 25.07 
Munspel 92.04 
Munstycken: 
av eldfast keramiskt material 69.03 
cigarr- och cigarrett- 98.11 

Munvatten 33.06 
Murbruk 38.19 
Murstenar av glas 70.16 
Murtegel 69.04 
Musikinstrument 92.01-08 
Musiknoter 49.04 
Musiksågar 92.08 
Musslor: 
färska, kylda, frysta osv 03.03 
beredda eller konserverade 16.05 

Bryssel
position 

Muttrar, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 

Mynt: 
för samlingar 99.05 
andra 72.01 

Myntsorteringsmaskiner 84.54 
Myrsyra 29.14 
Mysk 05.14 
Målarborstar 96.02 
Målarböcker 49.03 
Målarpenslar 96.02 
Målningsfärger 32.09 
Målningsrullar 96.02 
Människohår, bearbetat samt 
varor därav 67.03-04 
Märken, av 
textilmaterial, vävda 58.06 
oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 
ädel metall eller av oädel 
metall med plätering av ädel 
metall 71.12 
Märlor, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.31 
koppar 74.14 

Mässing och varor därav 74 kap 
Mätband 90.16 
Mätinstrument: se Instrument 
Mätmikroskop 90.12 
Mätstockar 90.16 
Mättransformatorer 85.01 
Möbellister av trä 44.19 
Möbellås 83.01 
Möbelpolermedel 34.05 
Möbelresårer 73.35 
Möbler: 
för spel 97.04 
för trollerikonster 97.05 
speciellt konstruerade för 
grammofoner osv 92.13 
speciellt konstruerade för 
kylskåp 84.15 
speciellt konstruerade för 
radioapparater osv 85.15 
speciellt konstruerade för 
symaskiner 84.41 
andra 94 kap 

Mönja 28.27 
Mosskärmar 65.07 

Nafta 27.10 
Naftalen (naftalin): 
kem eller tekn ren 29.01 
annan 27.07 
Naften- och naftensulfonsyror 38.19 
Naftol 29.06 
Naftolfärgämnen 32.05 
Naftylamin 29.22 
Nagelbandskräm och nagelbands-
vatten 33.06 
Nagelfilar av oädel metall 82.13 
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Bryssel
position 

Nagellack och nagellackborttag-
ningsmedel 33.06 
Nagelpasta 33.06 
Nagelpolermedel 33.06 
Namnplåtar av oädel metall 83.14 
Natriumbensoat 29.14 
Natriumbisulfat 28.38 
Natriumbromid 28.33 
Natriumcyanid 28.43 
Natriumfluoraluminat (syntetisk 
kryolit) 28.29 
Natriumformaldehydsulfoxylat 28.36 
Natriumfosfater 28.40 
Na tr iumhydrogenkarbonat 
(natriumbikarbonat) 28.42 
Natriumhydrogensulfat 28.38 
Natriumhydroxid 28.17 
Natriumhypoklorit 28.31 
Natriumkarbonat 28.42 
Natriumklorat 28.32 
Natriumklorid 25.01 
Natriumklorit 28.31 
Natriumkromat 28.47 
Natriumlampor 85.20 
Natriummetasilikat 28.45 
Natriumnitrat: 
innehållande högst 16,3 vikt
procent nitrogen 31.02,31.05 
annat 28.39 

Natriumnitrit 28.39 
Natriumperborat 28.46 
Natriumperoxid 28.17 
Natriumseskvikarbonat 28.42 
Natriumsilikater 28.45 
Natriumsulfat (glaubersalt) 28.38 
Natriumsulfider 28.35 
Natriumsulfiter 28.37 
Natriumtetraborat 28.46 
Natriuaxantogenater 29.31 
Natronsalpeter 31.02,31.05 
Nattkläder 60.04,61.03-04 
Nattvardsbröd 19.06 
Naturasfalt, varor därav 68.08 
Naturgummi, kemiska derivat 
därav 39.05 
Naturpärlor, varor därav 71.15 
Natursilke 50 kap 
Nav, till 
cyklar och motorcyklar 87.12 
rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel 86.09 

Navigationsinstrument: 
elektriska 90.28 
andra 90.14 
Necessärer av läder osv 42.02 
Nefelin och nefelinsyenit 25.31 
Neon 28.04 
Neonrör 85.20 
Nickel och varor därav 75 kap 
Nickelskärsten 75.01 
Nickelsulfat 28.38 
Niob och varor därav 81.04 
Nitar: 
rör- och tvåspets- 83.09 

Bryssel
position 

andra, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 
zink 79.06 

Nithammare 84.49 
Nitmaskiner 84.45 
Nitranilin 29.22 
Nitrater 28.39 
Nitrider 28.57 
Nitril (butadien) gummi (NBR) 40.02 
Nitrilföreningar 29.27 
Nitriter 28.39 
Nitrobensen 29.03 
Nitrogen 28.04 
Nitrogenoxider 28.13 
Nitrotoluen 29.03 
Nivåmätare: 
elektriska 90.28 
andra 90.24 

Nockplåtar av zink 79.05 
Nonen 29.01 
Nonjonaktiva ämnen 34.02 
Nonylfenol 29.06 
Noppor av textilmaterial 59.01 
Norgesalpeter 31.02,31.05 
NPK-gödselmedel 31.05 
Nukleinsyror 29.35 
Nummerbrickor av oädel metall 83.14 
Nummertavlor, elektriska 85.17 
Nyckellås 83.01 
Nyckelämnen och nycklar 83.01 
Nypon, torkade 08.12 
Nålar: 
symaskins- 84.41 
trikåmaskins- 84.38 
andra, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.33-34 
koppar 74.19 

Nålkammar 84.38 
Näbbar, obearbetade 05.09 
Näringsmedel: 
innehållande kakao 18.06 
av mjöl, stärkelse osv 19.02 
ej hänförliga till annat nummer 21.07 

Närsubstrat för odling av 
mikrober 38.16 
Näsdukar, av 
papper 48.21 
textilmaterial 61.05 

Nät, av 
aluminiumtråd 76.13 
järn- eller ståltråd 73.27 
koppartråd 74.11 
textilmaterial 58.08,59.05 

Nätknytningar 58.08-09 
Nötknäppare 82.04 

Objektiv 90.02 
Oblatkapslar för farmaceutiskt 
bruk 19.06 
Obligationer 49.07 
Ogräsbekämpningsmedel 38.11 

Bryssel
position 

Ogräsrensare 84.24 
Ohmmetrar 90.28 
Oiticicaolja 15.07-08 
Oktanol (oktylalkohol) 29.04 
Oktylfenol 29.06 
Olefinplaster 39.02 
Olein 15.10 
Oleomargarin, ej berett 15.03 
Oleostearin 15.03 
Oleum 28.08 
Oljeeldningsaggregat 84.13 
Oljefärger 32.09 
Oljekakor 23.04 
Oljekraftfoder 23.04 
Oljetätningsringar 84.65 
Oljor: 
aceton- 38.09 
animaliska 15 kap 
harts- 38.08 
mineral- 27 kap 
tall- 38.05 
terpentin- 38.07 
trätjär- 38.09,38.18 
vegetabiliska: 
feta 15 kap 
flyktiga 33.01 

Omformare, elektriska 85.01 
Omkopplare 85.19 
Omrullningsmaskiner för 
pappersindustrin 84.31 
Onduleringsapparater, elektriska 85.12 
Onduleringspreparat 33.06 
Opakmedel, beredda 32.08 
Operationsbord 94.02 
Optiska element, av 
glas: 
optiskt bearbetade 90.01,90.02 osv 
icke optiskt bearbetade 70.14,70.18 

andra material 90.01,90.02 osv 
Optiska instrument och appara
ter 90 kap 
Orderböcker 48.18 
Orgelharmonier 92.03 
Orglar: 
elektroniska osv 92.07 
andra 92.07 
Originalblad, konstgrafiska 99.02 
Orkestrion 92.08 
Ortopediska artiklar 90.19 
Oscillografer 90.28 
Osmium och varor därav 71 kap 
Ost 04.04 
Ostfärger 32.04 
Osthyvlar 82.04 
Ostlöpe 29.40 
Ostmassa 04.04 
Ostron: 
färska, kylda, frysta osv 03.03 
beredda eller konserverade 16.05 

Oxalsyra 29.15 
Oxidbromider av metaller 28.33 
Oxider, av 
icke-metaller 28 kap:II 
oädla metaller 28 kap:IV 
ädla metaller 28.49 
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Bryssel
position 

Oxidjodider av metaller 28.34 
Oxidklorider av metaller 28.30 
Oxihalogenider av icke-metaller 28.14 
Oxikautschuk 39.05 
Oxygen 28.04 
Ozokerit 27.13 
Ozonterapiapparater 90.18 

Packningar: 
av asbest 68.13 
av metallplåt i förening med 
annat material 84.64 
av mjukgummi 40.14 
av papper 48.21 
av textilmaterial 59.17 
i satser, av olika material 84.64 

Paddelkanoter 89.01 
Pagineringsstämplar 98.07 
Paketeringsmaskiner 84.19 
Paljetter, av 
oädel metall 83.10 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.05-10 
Palladium och varor därav 71 kap 
Pansarfordon 87.08 
Pansarslangar av vulkat mjuk
gummi 40.09 
Pantografer 90.16 
Papeterier 48.14 
Papiljotter av järn eller stål 73.34 
Papper och papp: 
belagda med slipmedel 68.06 
ljuskänsliga 37.03 
perforerade, för mekaniska 
spelapparater 92.10 
andra: 
i rullar eller ark 48.01-07 
tillskurna samt varor därav 48.10-21 

Pappersklämmor 83.05 
Pappersknivar av oädel metall 82.13 
Papp- och pappersmaskiner, för 
tillverkning eller efter-
behandling av pappersmassa, 
papper eller papp 84.31 
bearbetning av pappersmassa, 
papper eller papp 84.33 
Pappersmassa 47.01 
Pappersremsor 48.15 
Pappersspetsar 48.21 
Papperstapeter 48.11 
Pappersull 48.15 
Paraffin 27.13 
varor därav, gjutna eller 
formade 95.08 
Paraffinljus 34.06 
Paraformaldehyd 29.11 
Paraldehyd 29.11 
Paraplyer 66.01 
Paraplyskaftämnen 44,10 
Parasoller och parasolltält 66.01 
Parfymer 33.06 
Parkettstav: 
icke sammansatt 44.13 
sammansatt 44.23 

Bryssel
position 

Partikelacceleratorer 85.22 
Passagerarfartyg 89.01 
Passdelar för smaltsäkringar 98.05 
Pastellkrita 17.04 
Pastiller 85.19 
Patroner, till 
ammunition 93.07 
kulspetspennor 98.03 
Patronhylsor 93.07 
Pedikyrverktyg 82.13 
Pelare: 
av aluminium 76.08 
av järn eller stål 73.21 
Penicillin 29.44 
medikamenter därav 30.03 
Pennformeringsapparater 84.54 
Pennförlängare 98.03 
Pennhållare 98.03 
Pennor: 
anilin-, blyerts- och färg- 98.05 
kulspets-, reservoar- och 
stift- 98.03 
skriv- och stål- 98.04 

Pennskaft 98.03 
Pennskydd 98.03 
Penslar 96.02 
Pentaerytritol 29.04 
Pentanol (amylalkohol) 29.04 
Peppar 09.04 
Peptoner 35.04 
Perborater av metaller 28.46 
Perbromater av metaller 28.33 
Pergamentpapper, pergamentpapp 
och pergamyn 48.03 
Periskop 90.13 
Perjodater av metaller 28.34 
Ferkarbonater av metaller 28.42 
Perklorater av metaller 28.32 
Perkloretylen 29.02 
Perklorsyra 28.13 
Permanganater av metaller 28.47 
Peroxider: se Oxider 
Peroxikarbonater av metaller 28.42 
Peroxisulfater av metaller 28.38 
Personbilar 87.02 
Personhissar 84.22 
Personvagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.05 
Personvågar 84.20 
Persulfater av metaller 28.38 
Peruker 67.04 
Petroleum, rå 27.09 
Petroleumbitumen 27.14 
bituminösa blandningar på basis 
därav 27.16 
varor därav 68.08 
Petroleumgaser 27.11 
Petroleumkoks 27.14 
Petroleumvax 27.13 
pH-mätare, elektriska 90.28 
Pianon: 
elektroniska osv 92.07 
andra 92.01 

Pigment: 
jord- 25.09 

Bryssel
position 

organiska 32.05 
rivna i linolja osv 32.09 
substrat- 32.06 

Pilar och pilbågar 97 kap 
Pinceneer 90.04 
infattningar därtill 90.03 

Pincetter 82.03 
Pine oil 38.07 
Pinnar av trä 44.09 
Pipor samt huvuden och skaft 
därtill 98.11 
Piporglar 92.03 
Piptobak 24.02 
Piskor 66.02 
ämnen av trä därtill 44.10 
Pistoler: 
för lösa skott 93.04 
kulsprute- 93.03 
andra 93.02.93.05 
Plakatfärger 32.10 
Planglas 70,04-07 
Planimetrar 90.16 
Plankor -'-4.05 
Planscher .,9. Ii 
Planschetter: 
utgörande virke 44.05 
utgörande korsettfjädrar 98.13 

Planteringsmaskiner 84.24 
Plaster och varor därav 39 kap 
Plastsvetsmaskiner, elektriska 85.11 
Platina och platinametaller samt 
legeringar och varor därav 71 kap 
Platiner av järn eller stål 73.07 

73.15 
Plattor, av 
asbest 68.13 
betong eller konstgjord sten 68.11-12 
gips 68.10 
glas, för byggnadsändamål 70.16 
gummi: 
hård- 40.15 
mjuk- 40.05,40.08 

hårdmetall 82.07 
keramiskt material 69.07-08 
oädel metall, för svetsning 
eller lödning 83.15 
pappersmassa 48.08-09 
plast 39.01-06 
presskork 45.04 
snidningsmaterial 95 kap 
trä (lamell-) 44.16 
vegetabiliskt material agglo-
mererat med mineral iskt binde
medel 68.09 

Plattspiralfjädrar 73.35 
Plogar 84.24 
Plomber av oädel metall 83.13 
Plommon, torkade 08.12 
Plyschband 58.05 
Plyschvävnader 58.04 
Plywood 44.15 
Plånböcker av läder osv 42.02 
Plåt, av 
aluminium 76.03,76.08 
bly 78.03 
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Bryssel
position 

järn eller stål 73.13,73.15,73.21 
koppar 74.04 
magnesium 77.02 
nickel 75.03 
tenn 80.03 
zink 79.03 
ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.05-10 
Plåtar: 
för fotobruk 37.01,37.04-05 
för grafiskt ändamål 84.34 
tryck- 84.34,84.40 

Plåtsaxar 82.03 
Plåtämnen av järn eller 
stål 73.08,73.15 
Polarimetrar 90.25 
Polariserande skivor och 
plattor 90.01 
Polerdukar 62.05 
Polermaskiner: 
elektromekaniska handverktyg 85.05 
andra, för metallbearbetning 84.45 
Polermedel 34.05 
Polerskivor, av 
mineraliska ämnen 68.04 
textilmaterial 59.17 

Polerstenar 68.05 
Polyadditionsprodukter 39.01 
Polyakrylsyraderivat 39.02 
Polyallylestrar 39.01 
Polybutadien 40.02 
Polybutadien-akrylnitril (GRA) 40.02 
Polybutadienstyren (GRS) 40.02 
Polyestrar, omättade 39.01 
Polyeten 39.02 
Polyetrar 39.01 
Polyisobuten 39.02 
Polyisopropen (IR) 40.02 
Polyklorbutadien (GRM) 40.02 
Folyklorbutadien-akrylnitril 
(GRN) 40.02 
Polykondensationsprodukter 39.01 
Polymerisationsprodukter 39.02 
Polymetakrylsyraderivat 39.02 
Polyoximetylen 39.01 
Polystyren 39.02 
Polysulfider av metaller 28.35 
Polytetrahalogeneten 39.02 
Polyvinylacetat och polyvinyl-
kloracetat 39.02 
Polyvinylklorid 39.02 
Pomponger 58.07 
Pontonkranar 89.03 
Porfyr 25.16 
Porositetsmätare 90.25 
Porslinsfärger, beredda 32.08 
Portföljer av läder osv 42.02 
Portföljlås 83.01 
Portlandcement 25.23 
Portmonnäer av läder osv 42.02 
Positiv 92.08 
Postvagnar för järnvägar 86.05 
Potatismjöl, potatisgryn och 
potatisflingor framställda 
direkt av potatis 11.05 
Potatisstärkelse 11.08 

Bryssel
position 

Potatisupptagare 84.25 
Potentiometrar 85.19 
Pottaska 28.42 
Praliner 18.06 
Precisionsmätdon 90.16 
Premier jus 15.02 
Presenningar 62.04 
Presenningsväv 59.08,59.12 
Pressar: 
hushålls-: 
elektromekaniska 85.06 
andra, av oädel metall 82.08 
andra: 
fruktsaft- 84.27 
halm-, hö- och foder- 84.25 
metallbearbetnings- 84.45 
tryck- 84.35 
träbearbetnings- etc 84.47 

Pressdukar av textilmaterial 59.17 
Pressgjutmaskiner 84.43 
Pressjärn, elektriska 85.12 
Pressjäst 21.06 
Presskork 45.04 
Pressmaskiner för textilvaror 84.40 
Presspan 48.01,48.07 
Presstalg 15.03 
Preventivmedel av gummi 40.12 
Prismor 70.14,90.01-02 
Produktionsmätare för gaser, 
vätskor och elektricitet 90.26 
Produktionsräknare 90.27 
Profilprojektorer 90.16 
Profilstång, av 
aluminium 76.02 
järn eller stål 73.11,73.15,73.21 
koppar 74.03 
Projektiler 93.07 
Projektionsdukar 90.10 
Projektionsskärmar 90.10 
Projektorer: 
kino- 90.08 
profil- 90.16 
stillbilds- 90.09 

Promenadkäppar 66.02 
ämnen av trä därtill 44.10 
Propån: 
kem eller tekn rent 29.01 
annat 27.11 
Propanol (propylalkohol) 29.04 
Propellerfläktar 84.11 
Propellrar för fartyg 84.65 
Propenplaster 39.02 
Proppar, av 
glas 70.10 
oädel metall 83.13 
plast 39.07 
Propphuvar 85.19 
Props 44.03 
Proteinater av ädla metaller 28.49 
Proteiner 35 kap 
härdade 39.04 
Proteser 90.19 
Protondiffraktionskameror 90.11 
Protonmikroskop 90.11 
Provbänkar: 

elektriska 90.28 

Bryssel
position 

andra 90.16 
Provdockor 98.16 
Provitaminer 29.38 
Prydnadsartiklar och prydnads
föremål , av 
glas: 
framställda genom s k lamp-
arbete 70.19 
andra 70.13 

keramiskt material 69.13 
oädel metall 83.06 
plast 39.07 
trä 44.27 

Prydnadslister av oädel metall 83.02 
Psykotekniska apparater 90.18 
Psykometrar 90.23 
Puddingpulver 18.06,21.07 
Puder 33.06 
Puderdosor av ädel metall eller 
av metall med plätering av ädel 
metall 71.12 
Pudervippor 96.05 
Pullovrar av trikå 60.05 
Pulver, av 
aluminium 76.05 
bly 78.04 
glas 32.08 
hårdgummi 40.15 
järn och stål 73.05 
koppar 74.06 
kött osv, otjänligt till 
människoföda 23.01 
läder 41.09 
magnesium 77.02 
mjölk 04.02 
molybden 81.02 
nickel 75.03 
sten 25.17 
tenn 80.04 
volfram 81.01 
zink 79.03 
ädelstenar 71.04 
ädel metall eller metall med 
plätering av ädel metall 71.05-10 
för svetsning eller lödning 38.13 

Pumpar: 
av keramiskt material 69.09 
andra: 
luft- och vakuum- 84.11 
vätske- 84.10 

Putsbollar av järn eller stål 73.39 
Putsdukar 62.05 
Putsmedel 34.05 
Hutsvantar av järn eller stål 73.39 
Pyrethrumextrakt 13.03 
Pyridin och pyridinhomologer 29.35 
Pyrmedel, konstgjorda 32.03 
Pyrofora legeringar 36.07 
Pyrogallol (pyrogallussyra) 29.06 
Pyrolusit 2b.01 
Pyrometrar: 
elektriska 90.28 
andra 90.23 
Pyrotekniska artiklar 36.05 
Pådrag 85.19 
Påfyllningsmaskiner 84.19 
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Bryssel
position 

Pålar av trä, kluvna 44.09 
Pålkranar 84.23 
Påsar, av 
papper 48.16 
plast 39.07 
textilmaterial 62.03 
Påsmaskiner 84.33 
Päls, konstgjord, och varor 
därav 43.04 
Pälsskinn: 
oberedda 41.01,43.01 
beredda, även hopfogade till 
tavlor osv 43.02 
varor därav 43.03 
Pärlemor, bearbetad, samt varor 
därav 95.02 
Pärlor: 
av glas 70.19 
av oädel metall 83.10 
natur- eller kultur-, varor 
därav 71.15 
Päron: 
torkade 08.12 
beredda eller konserverade 20.06 
Päronvin 22.07 

Racketar och racketramar, för 
inomhusspel 97.06 
tennis och andra utomhusspel 97.06 

Radarapparater 85.15 
Radband av ädel metall eller av 
metall med plätering av ädel 
metall 71.12 
Radiatorer 73.37 
Radioaktiva kemiska grundämnen 
och radioaktiva isotoper 28.50 
Radiogrammofoner 85.15 
Radiomottagare 85.15 
Radionavigerings- och radio-
styrningsapparater 85.15 
Radiosändare 85.15 
Raffinörer 84.31 
Rafräschissörer 98.14 
Raggsockor av trikå 60.03 
Rakapparater: 
elektriska 85.07 
icke elektriska 82.11 

Rakblad och rakbladsämnen 82.11 
Raketutskjutningsanordningar 93.03 
Rakhyvlar och rakknivar 82.11 
Rakkräm 33.06 
Rakor av oädel metall 82.01 
Raktvål 34.01 
Ramar: 
av oädel metall, för tavlor o d 83.12 
av trä, för tavlor o d 44.20 
av zink, till takfönster 79.05 
till cyklar eller motorcyklar 87.12 
Rami 54.02 
Ramlister av trä 44.19 
Ramsågar 84.47 
Ramsågblad 82.02 
Raspar 82.03,82.05 

Bryssel
position 

Redskap: 
mekaniska 84 kap 
andra, av 
oädel metall 82 kap 
trä 44.25 

Reflexpärlor av glas 70.19 
Refraktometrar 90.25 
Regulatorer: 
för automatisk reglering av 
gasers eller vätskors ström
ning, nivå, tryck e d eller 
för automatisk reglering av 
temperatur 90.24 
för hydrauliska motorer 84.07 
spännings- 85.19 
"Reineckater" 28.48 
Reklamskyltar av oädel metall 83.14 
Rektifieringsapparater 84.17 
Reläapparater 85.15 
Reläer: 
bakströms- 85.08 
andra 85.19 
Remskivor 84.63 
Remsor (konstbast o d) av synte
tiskt eller konstgjort textil
material 51.02 
Rengöringsmaskiner, för 
flaskor e d 84.19 
textilvaror 84.40 

Rengöringsmedel 34.02 
Rensningsmaskiner för spannmål 
osv 84.25 
Rep av gummi 40.07 
Reseffekter av läder, osv 42.02 
Reservoarpennor 98.03 
Resgodsvagnar för järnvägar 86.05 
Resinater 38.08 
Resinoider 33.01 
Resorcinol (resorcin) 29.06 
Respiratorer 90.18 
Resväskor av läder osv 42.02 
Resårbottnar 94.04 
Resårgördlar 61.09 
Retorter av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Retortkol 27.05 
Revolvrar: 
för lösa skott 93.04 
andra 93.02 
Rhenium och varor därav 81.04 
Rhizomer 06.01 
rH-mätare, elektriska 90.28 
Rhodium och varor därav 71 kap 
Ricinolja 15.07-08 
Ridspön 66.02 
Ringar, av 
ovulkat gummi 40.06 
vulkat gummi, för hjul 40.11 
bijouterier: 
av oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 
av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.12 

Ringklockor: 
elektriska 85.17 

Bryssel
position 

andra, av oädel metall 83.11 
Ris, s k rostat 19.05 
Rismjöl 11.01 
Risprodukter, beredda 21.07 
Risrot 14.03 
Risstärkelse 11.08 
Ritapparater 90.16 
Ritbestick 90.16 
Ritblock 48.18 
Ritböcker 49.03 
Ritinstrument 90.16 
Ritkol och ritkrita 98.05 
Ritningar 49.06 
Ritpapper 48.01,48.03 
Ritsinstrument 90.16 
Rivtändare 36.04 
Robotprojektiler 93.07 
Roddbåtar 89.01 
Rom (fiskrom): se Fisk 
Rondeller av ovulkat gummi 40.06 
Rostar, mekaniska 84.13 
Rotationspressar 84.35 
Rotationspumpar 84.10 
Rotochutes 88.02 
Rotting och rottingbast 14.01 
Rullager 84.62 
Rullar: 
preparerade för ljudupptagning 
eller inspelade 92.12 
till rullager 84.62 

Rullgardinskäppar av trä 44.28 
Rulljalusier av järn eller stål 73.21 
Rullkedjor av järn eller stål 73.29 
Rullmaskiner för vävnader 84.40 
Rullskridskor 97.06 
Rundradiomottagare och 
rundradiosändare 85.15 
Rutenium samt varor därav 71 kap 
Ryggsäckar 42.02 
Ryttare till kortregister, 
av oädel metall 83.05 
Råggryn 11.02 
Rågmjöl 11.01 
Rågummi 40.01-04 
Råolja (råpetroleum) 27.09 
Råsilke 50.02 
Råskenor av järn eller stål 73.06 

73.15 
Råstrumpor av trikå 60.03 
Råttgift 38.11 
Räcken: 
av aluminium 76.08 
av järn eller stål 73.21 
Räfsor: 
utgörande maskiner eller maskin
delar 84.25 
andra, av oädel metall 82.01 
Räkneinstrument 90.16 
Räknemaskiner 84.52 
Räkneskivor och räknestickor 90.16 
Räknevågar 84.20 
Räkor: 
färska, kylda, frysta osv 03.03 
beredda eller konserverade 16.05 
Räler och rälskarvjärn 73.16 
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position 

Rälspik 73.31 
Rälsågblad 82.02 
Ränder av läder eller konst
läder 42.05 
Rännor av keramiskt material 69.06 
Röjknivar 82.01 
Rökbordsartiklar av ädel metall 
eller av metall med plätering 
av ädel metall 71.13 
Rökhuvar av keramiskt material 69.05 
Rökpipor 98.11 
Röktobak 24.02 
Röntgenapparater 90.20 
Röntgenbilar 87.03 
Röntgenbord 90.20 
Röntgenfilm och röntgenplåtar 37.01-02 
Röntgenhögspänningsgeneratorer 90.20 
Röntgenkontrastmedel 30.05 
Röntgenrör 90.20 
Röntgenskärmar 90.20 
Röntgenstolar 90.20 
Rör: 
böjliga, av oädel metall 83.08 
isoler-, av oädel metall 85.27 
för svetsning eller lödning 
av oädel metall 83.15 
andra, av 
aluminium 76.06,76.08 
betong 68.11-12 
bly 78.05 
glas e d 70.02-03,70.11 
gummi: 
hård- 40.15 
mjuk- 40.06,40.09 
järn eller Etll 73.17-19,73.21 
keramiskt material: 
eldfast 69.03 
andra 69.06 

koppar 74.07 
magnesium 77.02 
nickel 75.04 
plast 39.01-06 
silver 71.05 
tenn 80.05 
zink 79.04 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel 
metall 71.05-10 

Röravskärare 82.03 
Rördelar, av 
aluminium 76.07 
bly 78.05 
järn eller stål 73.20 
koppar 74.08 
nickel 75.04 
tenn 80.05 
zink 79.04 
Rörnitar 83.09 
Rörsocker i fast form 17.01 
Rörtänger 82.03 
Rörämnen av järn eller stål 73.18 

Sabelkoppel av läder 42.03 
Sablar 93.01 

Bryssel
position 

Sackarin 29.26 
Sackaros 17.01 
Sadelmakeriarbeten för djur 42.01 
Sadlar, för 
cyklar eller motorcyklar 87.12 
djur 42.01 
Saft av frukter eller köks
växter 20.07 
Saftpressar: se Fruktpressar 
Salicylsyra 29.16 
Salmiak 28.30 
Salpetersyra 28.09 
Saltsyra 28.06 
Samlingspärmar av papper eller 
papp 48.18 
Sammetsband 58.05 
Sammetsvävnader 58.04 
Sandblästerapparater 84.21 
Sandfällor 84.31 
Sandsten 25.16 
Sandsugare 89.03 
Sanitetsartiklar, av 
aluminium 76.15 
järn eller stål 73.38 
keramiskt material 69.10 
koppar 74.18 
nickel 75.06 
plast 39.07 
Sanitetsbindor och sanitets-
tamponger av vadd 59.01 
Sanitetspapper 48.01,48.05 
Sardeller: se Fisk 

Sardininläggningar 16.04 
Saxar: 
bult-, metalltråds- och plåt- 82.03 

85.05 
till hårklippningsmaskiner 82.13 
till rakapparater 82.11 
trädgårds- (för två händer) 82.01 
andra 82.12 
Scantlings 44.05 
Scarfar 61.06 
Schamponeringsmedel 33.06 
Schellack 13.02 
Sedlar 49.07 
Segel 62.04 
Segelflygplan 88.02 
Segelgarn 59.04 
Segerkäglor 38.19 
Sekatörer 82.13 
Sekundärur 91.04 
Seldon 42.01 
Selen 28.04 
Selenocyanater 28.48 
Selenokarbonater 28.48 
Semaforer 86.10 
Semidieselmotorer 84.06 
Senap, beredd 21.03 
Senapspulver 21.03 
Senor 05.06 
varor därav 42.06 
Serumampuller av glas 70.17 
Serveringsbrickor av trä 44.27 
Servetter av papper 48.21 
Sextanter 90.14 

Bryssel
position 

Shoppingväskor av läder osv 42.02 
Shorts 61.01-02 
Sickativ, beredda 32.11 
Sidvagnar 87.09 
Siffror av oädel metall 83.14 
Sigillack 98.09 
Sigilloblater 19.06 
Sigillstämplar 98.07 
Signalapparater: 
elektriska: 
för cyklar eller motorfordon 85.09 
för järnvägar osv 85.16 
andra 85.17 

mekaniska, för järnvägar osv 86.10 
Signalpistoler 93.04 
Signalraketer 36 kap 
Signalskivor, rörliga 86.10 
Siktar: 
handsiktar 96.06 
andra, för kvarnindustrin 84.29 
Siktduk av textilmaterial 59.17 
Siktmaskiner för mineraliska 
ämnen 84.56 
Silicider 28.57 
Silicium 28.04 
Silikaprodukter 69.02 
Silikater av metaller 28.45 
Si1 ikongummi och andra silikoner 39.01 
Silke: 
natursilke 50 kap 
syntetiskt eller konstgjort 51,56 kap 
Silkeskokonger 50.01,50.03 
Sillmjöl 23.01 
Sillolja 15.04 
Silver och silverlegeringar samt 
varor därav 71 kap 
Silvernitrat 28.49 
Singel 25.17 
Sirap 17.02 
Sirener, elektriska 85.17 
Sittkäppar 66.02 
Sittmöbler 94.01 
Själar 61.06 
Sjukhussängar 94.02 
Sjukvagnar: 
järnvägs- 86.05 
andra 87.13 
Sjömärken 89.05 
Sjöskum: 
bearbetat samt varor därav 95.07 
Skaft: 
till rökpipor 98.11 
av oädel metall, till knivar, 
gafflar osv 82.15 
av trä 44.25 
Skaftmaskiner och skaftramar 84.38 
Skal: 
av blötdjur 05.12 
av frukter, ätbara: 
av citrusfrukter eller melon, 
färska, frysta, torkade osv 08.13 
kanderade, glacerade osv 20.04 
av kaffe 09.01 
av kakao 18.02 
utgörande snidningsmaterial 14.04 
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Bryssel-
position 

Skandium 28.05 
föreningar därav 28.52 
Skarvborrelement för bergborr
ning 84.23 
Skedar, av 
oädel metall 82.14 
ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.13 
Skeppsbottenfärger 32.09 
Skeppskompasser 90.14 
Skeppskronometrar 91.04 
Skeppsskorpor 19.07 
Skidbeslag och skidbindningar 97.06 
Skidor 97.06 
Skidstavar 97.06 
Skiffer: 
bearbetad samt varor därav 68.03 
obearbetad 25.14 
Skiffrar, bituminösa 27.15 
Skiftnycklar 82.03 
Skiktträ 44.15 
Skinn: 
med hårbeklädnad: 
oberedda 41.01,43.01 
beredda 43.02 
utan hårbeklädnad: 
oberedda 41.01 
beredda 41.02-08 

Skivspelare och skivväxlare 92.11 
Skjortbröst 61.03 
Skjortor, av 
trikå 60.04 
annat textilmaterial 61.03 
Skjutbanor för nöjesfält e d 97.08 
Skjutmått 90.16 
Skoblock och skoläster av trä 44.25 
Skodon: 
av asbest 68.13 
med fastsatta skridskor 97 kap 
ortopediska 90.19 
andra 64 kap 
Skoindustrimaskiner 84.41-42 
Skolkrita 98.05 
Skopapp 48.01 
Skoplastare 84.22 
Skopligg 44.11 
Skoputsmedel 34.05 
Skor:se Skodon 

Skorpmjöl 19.07 
Skorpor 19.07,19.08 
Skorstensfoder av keramiskt 
material 69.05 
Skottväktare 84.38 
Skrapor 84.23 
Skridskor 97.06 
Skrin av trä 44.27 
Skrivbläck 32.13 
Skrivböcker 48.18 
Skrivkrita 98.05 
Skrivmaskiner 84.51 
Skrivpapper 48.01,48.15 
Skrivpennor 98.04 
Skrivtavlor 98.06 
Skrivunderlägg av papper eller 
papp 48.18 

Bryssel
position 

Skrot, av 
aluminium 76.01 
bly 78.01 
gummi 40.04,40.15 
järn eller stål 73.03 
koppar 74.01 
magnesium 77.01 
nickel 75.01 
tenn 80.01 
zink 79.01 
ädel metall 71.11 
Skrov 89 kap 
Skruvar och skruvkrokar, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 
Skruvfjädrar 73.35 
Skruvmejslar 82.04-05 
Skruvnycklar 82.03 
Skruvstycken och skruvtvingar 82.04 
Skruvväxelmotorer, elektriska 85.01 
Skruvöglor, av 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 
Skräddarkrita 98.05 
Skulpturer, original- 99.03 
Skumglas i block eller plattor 70.16 
Skurpulver 34.05 
Skurtrasor 62.05 
Skyddsglasögon 90.04 
Skyddskläder 61.01-02 
Skyddsöverdrag: 
till bilsäten 62.02 
till huvudbonader 65.07 
Skyfflar av oädel metall 82.01 
Skyltdockor 98.16 
Skyltfigurer och skyltställ, 
rör', i »a 98.16 

Skyttar 84.38 

Skålar, av 

eldfast keramiskt material 69.03 

glas till belysningsartiklar 70.14 

Skåp: 

köks- 94.03 

till radio- och televisions

apparater 85.15 

Skämtartiklar 97.05 

Skärcirklar 82.04 

Skärhuvuden till rakapparater 82.11 

Skärmar av glas till belysnings

artiklar 74.14 

Skärmaskiner: 

elektriska 85.11 

andra: 

för papper eller papp 84.33 

för vävnader 84.40 

Skäror 82.01 

Skärp av textilmaterial 61.11 

Skärptrissor 68.04 

Skärsten för framställning av: 

kobolt 81.04 

koppar 74.01 

nickel 75.01 

Skärstål för maskiner 82.06 

Skärtrissor 68.04 

Bryssel

position 

Skärv, av 

glas 70.01 

keramiskt material 25.32 

sten 25.17 

Skärverktyg, ej hänförliga till 

annat nummer 82.13 

Sköldpadd, bearbetad, samt varor 

därav 95.01 

Skördegarn 57.08,59.04 

Skördemaskiner och skörde-

tröskor 84.25 

Slabs av järn eller stål 73.07,73.15 

Slack wax 27.13 

Slagg: 

thomas- 31.03,31.05 

annan 26.02,26.04 

Slaggbetongvaror 68.11 

Slaggcement 25.23 

Slagg-granuleringsmaskiner 84.59 

Slaggull och varor därav 68.07 

Slaginstrument 92.06 

Slakterimaskiner 84.30 

Slaktknivar 82.09 

Slangar, av 

mjukgummi: 

för hjul 40.11 

andra 40.09 

oädel metall 83.08 

plast 39.01-06 

textilmaterial 59.15 

Slidor till vapen 93.01 

Slingor av järn- eller ståltråd 73.25 

Slipmaskiner: 

elektromekaniska handverktyg 85.05 

andra för metallbearbetning 84.45 

Slipmedel: 

naturliga 25.13 

anbragta pä vävnad, papper osv 68.06 

Slipovrar av trikå 60.05 

Sliprar, av 

betong 68.11 

järn eller stål 73.16 

trä 44.07 

Slipsar 61.07 

Slipskivor och slipstenar: 

n-.onterade, hand- eller fot-

drivna 82.04 

andra 68.04 

Slipverk 84.31 

Slitbanor till däck, utbytbara 40.11 

Slitskenor för regummering av 

däck 40.06 

Slussportar av järn eller stål 73.21 

Slutare till kameror 90.07-08 

Slåttermaskiner 84.25 

Släggor 82.04 

Släpfordon 87.14 

Slöjor 61.06 

Smalfilmskameror 90.08 

Smidesmaskiner 84.45 

Smidesässjor och smidesstäd 82.04 

Smink 33.06 

Småbarnspungar 64.02 

Smältfosfater 31.03,31.05 

Smältstycken av järn eller 

stål 73.06,73.15 
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position 

Smältsäkringar 85.19 
Smältugnar: 
elektriska 85.11 
icke-elektriska 84.14 
Smärgel 25.13 
Smör 04.03 
Smörfärger 32.04 
Smörjfetter 27.10,34.03 
Smörjmedel 34.03 
Smörjoljor 27.10 
Smörknivar av oädel metall 82.14 
Smörpapper 48.03 
Snedremsor av textilmaterial 58.05 
Snidningsmaterial, bearbetat, 
samt varor därav 95 kap 
Sniljband 58.05 
Sniljer och sniljgarn 58.07 
Sniljvävnader 58.04 
Snus 24.02 
Snusdosor av ädel metall eller 
av metall med plätering av ädel 
metall 71.12 
Snäckfjädrar 73.35 
Snöplogar 84.23,87.03 
Snören för packnings- eller 
smörjningsändamål 59.17 
Snörhålsringar 83.09 
Snörmakeriarbeten 58.07 
Snörnålar av järn eller stål 73.33 
Soapstocks 15.17 
Socker: 
kemiskt rent, annat än sacka-
ros, glukos och laktos 29.43 
annat 17 kap 
Sockerkonfektyrer: 
innehållande kakao 18.06 
andra 17.04 
Sockerkulör 17.02 
Sockerlösningar: 
försatta med smakämne eller 
färg 17.05 
andra 17.02 
Sockertänger av oädel metall 82.14 
Socklar till glödlampor 85.20 
Sockor, av 
trikå 60.03 
annat textilmaterial 61.10 
Soda: 
kaustik 28.17 
annan 28.42 
Soffor 94.01 
Solarstearin 15.03 
Solfjädrar 67.05 
Solglasögon 90.04 
Solidpapp 48.04 
Solv 84.38 
Soppor, färdiga, och sopp-
preparat 21.05 
Soppslevar av oädel metall 82.14 
Sorteringslådor av oädel metall 83.04 
Sorteringsmaskiner, för 
mineraliska ämnen 84.56 
spannmål osv 84.25 

Sorterverk för pappersmassa 84.31 
Sotningsapparater 84.02 

Bryssel
position 

Spackelfärger 32.12 
Spadar av oädel metall 82.01 
Spagetti 19.03 
Spanjoletter 83.02 
Spannmålsfuktningsapparater 
för kvarnindustrin 84.29 
Sparkcyklar 97.01 
Spärrar 44.05 
Sparrsockar 82.04 
Specialbilar för personbefordran 87.02 
Specialvagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.05-07 
Spegeljärn 73.01 
Speglar: 
bearbetade för optiskt bruk 90.01-02 
andra, av 
glas 70.09 
oädel metall 83.12 

Speis, för framställning av 
kobolt 81.04 
nickel 75.01 
Spektrometrar 90.25 
Spel (lyftanordningar) 84.22 
Spelapparater och spelautomater 97.04 
Speldosor 92.08 
Spelkort 97.04 
Spermolja 15.04 
Spetsar, av 
hårdmetall 82.07 
papper 48.21 
textilmaterial 58.09 
Spetsvävnader 58.09 
Spik, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.31 
koppar 74.14 
zink 79.06 
Spikbleck av järn eller stål 73.31 
Spindelolja 27.10 
Spindlar, spinnmunstycken och 
spinnvingar 84.38 
Spinnare, spinnrullar och 
spinnspön 97.07 
Spinnpapper 48.01 
Spiralborrar 82.04-05 
Spiralfjädrar 73.35 
Spiralslangar av vulkat mjuk
gummi 40.09 
Spisar: 
elektriska 85.12 
andra, av järn eller stål 73.36 
Spjälor för behandling av 
frakturer 90.19 
Spolpipor, av 
papper eller papp 48.20 
trä 44.26 
Spontpålar 73.11,73.15 
Sportkälkar 97.06 
Sportredskap och sportutrust
ning 97.06 
Sportstrumpor av trikå 60.03 
Spottkoppar till tandläkar
stolar 90.17 
Sprintar, av 
järn eller stål 73.32 

Bryssel
position 

koppar 74.15 
Spritdrycker 22 kap 
Sprundplåtar och sprundtappar 
av oädel metall 83.13 
Sprutor, mekaniska 84.21 
Sprutpistoler 84.21 
Sprängkapslar 36.04 
Sprängämnen, beredda 36.02 
Spånskivor 44.18 
Spårhållare, Spårkorsningar och 
spårplattor 73.16 
Spårvägsmateriel 86 kap 
Spårvägssliprar, av 
betong 68.11 
järn eller stål 73.16 
trä 44.07 
Spårvägsvagnar 86.04-07 
Spårväxlar 73.16 
mekaniska manövreringsanord
ningar därtill 86.10 
Spädningsmedel för lacker 38.18 
Spännen av oädel metall 83.09 
Spänningsregulatorer, automa
tiska 90.28 
Staket av järn eller stål 73.21 
Stampmassa av dolomit 25.18 
Stannater av metaller 28.47 
Stannioxid och stannooxid 28.26 
Stansmaskiner för metallbearbet
ning 84.45 
Staplingstruckar 87.07 
Startanordningar för luftfartyg 88.05 
Startbatterier 85.04 
Startkopplare 85.19 
Startmotorer, elektriska 85.08 
Statistikmaskiner 84.53 
Statyetter, av 
keramiskt material 69.13 
oädel metall 83.06 
Stav av trä: 
parkett- 44.13 
tunn- 44.08,44.22 
Stavar: 
av glas 70.02-03 
av hårdmetall 82.07 
av plast 39.01-06 
för svetsning, lödning eller 
metallsprutning 83.15 
Stearin 15.10 
varor därav, gjutna eller 
formade 95.08 
Stearinbeck 15.17 
Stearinljus 34.06 
Steatit 25.27 
Stegbilar 87.03 
Stegräknare 90.27 
Stekkärl av aluminium 76.15 
Sten: 
obearbetad eller endast grovt 
huggen eller sågad 25.14-16,25.18 
krossad, för framställning 
av betong etc 25.17 
varor därav 68 kap 
Stenar, litografiska, prepare
rade 84.34 
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Bryssel
position 

Stenbearbetningsmaskiner 84.46 
Stencilapparater 84,54 
Stenciler, av 
papper 48,13 
plast 39.07 
Stencillack i detaljhandels
förpackningar 38.19 
Stenkol och stenkolsbriketter 27.01 
Stenkolsstybb 27.01 
Stenkolstjära 27.06 
Stenkolstjärbeck 27.08 
varor därav 68.08 
Stennöt: 
bearbetad samt varor därav 95.06 
obearbetad 14,04 
Stenull och varor därav 68.07 
Stereoskop 90.13 
Stickproppar 85.19 
Stift, av 
aluminium 76.16 
blyerts- osv 98.05 
järn eller stål 73.31 
koppar 74.14 
zink 79.06 
Stifthållare 98.03 
Stiftpennor 98.03 
Stillbildskameror 90.07 
Stillbildsprojektorer 90.09 
Stilmetaller av bly 78.01 
Stocklack 13.02 
Stoft, av 
textilmaterial 59.01 
zink 79.03 
ädelstenar 71.04 

Stolar: 
röntgen- 90.20 
tandläkar- frisör- osv 94.02 
andra 94.01 
Stolpar: 
av aluminium 76.08 
av järn eller stål 73.21 
Stolpkätting av järn eller stål 73.29 
Stommar till hattar o d 65.07 
Stomryggar till pianon 92.10 
Stoppare av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Stoppbockar 86.10 
Stoppningsmaterial, vegeta
biliskt 14.02 
Stoppnålar av järn eller stål 73.33 
Stoppur 91.01 
Stranddräkter 61.02 
Stridsfordon, pansrade 87.03 
Stridsvagnar 87.08 
Stroboskop 90.27 
Strontiumhydroxid, strontium-
oxid och strontiumperoxid 28.18 
Strontiumkarbonat, naturligt 
(strontianit) 25.32 
Strumpbyxor 60.04 
Strumpeband och strumphållare 61.09 
Strumpor, av 
trikå: 
åderbråcks-, innehållande 
gummi 60.06 
andra 60.03 

Bryssel
position 

annat textilmaterial 61.10 
Strumpskyddare av trikå 60.03 
Strumpstickor, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.33 
Strykjärn, elektriska 85.12 
Strykmaskiner 84.40 
Stråkinstrument 92.02 
Strålkastarbilar 87.03 
Strålkastare 90.13 
Strängar: 
till musikinstrument 92.09 
av ovulkat gummi 40.06 
av vulkat mjukgummi 40.08 

Stränginstrument 92.01-02 
Strömfördelare 85.08 
Strömställare: 
tid- 91.06 
andra 85.19 
Ströpuder 33.06 
Stubin 36.03 
Styren (butadien) gummi (SBR) 40.02 
Styrener (styroler) 29.01 
Styrenplaster 39.02 
Stål och varor därav 73 kap 
Stålkonstruktioner 73.21 
Stålpansarrör 73.18 
Stålpennor 98.04 
Stålull 73.39 
Stång, av 
aluminium: 
ihålig 76.06 
annan 76.02,76.08 
bly: 
ihålig 78.05 
annan 78.02 
eldfast keramiskt material 69.03 
glas 70.03 
hårdgummi 40.15 
järn eller stål 73.10-11,73.15,73.21 
koppar: 
ihålig 74.07 
annan 74.03 

magnesium 77.02 
mjukgummi, vulkat 40.08 
nickel: 
ihålig 75.04 
annan 75.02 
plast 39.01-06 
tenn 80.02,80.05 
zink: 
ihålig 79.04 
annan 79.02 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.05-10 
Stämgafflar 92.10 
Stämjärn 82.04 
Stämpelpapper 49.07 
Stämpipor 92.10 
Stämplar 98.07 
Stänger: se Stång 
Stängselnät av järn eller stål
tråd 73.27 
Stängseltråd av järn eller stål 73.26 
Stärkelse: 
löslig eller rostad 35.05 

Bryssel-
position 

modifierad 39.06 
annan 11.08 
Stärkelseklister 35.05-06 
Stärkelsesirap 17.02 
Stärkelsesocker 17.02 
Stöd av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Störar av trä 44.09 
Stövlar 64.01-02 
Substratpigment 32.06 
Sulfatbeck 38.10 
Sulfater av metaller 28.38 
Sulfatkokare 84.17 
Sulfatpapp och sulfatpapper 48.01 
Sulfatterpentin 38.07 
Sulfider, av 
icke-metaller 28.15 
metaller 28.35 
Sulfiter av metaller 28.37 
Sulfitkokare 84.17 
Sulfitlut, indunstad 38.06 
Sulfitpapper 48.01 
Sulfonamider 29.36 
läkemedel därav 30.03 
Sulfoxylater av metaller 28.36 
Sulor till skodon 64.05 
Sultamer och sultoner 29.37 
Superfosfater 31.03,31.05 
Suturtråd, steril 30.05 
Svampbekämpningsmedel 38.11 
Svartkrut 36.01 
Svartkrutsstubin 36.03 
Svartpeppar 09.04 
Svarvar, för 
metallbearbetning 84.45 
träbearbetning 84.47 
Svarwerktyg (svarvstål) 82.05 
Svavel: 
sublimerat, fällt eller 
kolloidalt 28.02 
annat 25.03 
Svaveldioxid 28.07 
Svavelkis: 
orostad 25.02 
rostad 26.01 
Svavelklorider och svaveloxid-
klorider 28.14 
Svavelorganiska föreningar 29.31 
Svavelsyra 28.08 
Svaveltrioxid 28.13 
Svetsmaskiner o d: 
elektriska 85.11 
gas- 84.50 
Svetsmedel 38.13 
Svetsomformare 85.01 
Svetstransformatorer 85.01 
Svettremmar 65.07 
Svänghjul 84.63 
Sylter 20.05 
Sylvinit 31.04.31.05 
Symaskiner 84.41 
Symaskinsnålar 84.41 
Synkronur 91.04 
Syntetiska textilfibrer: 
korta 56 kap 
ändlösa 51 kap 
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Bryssel
position 

Synålar av järn eller stål 73.33 
Syre 28.04 
Syreterapeutiska apparater 90.18 
Syror: 
oorganiska 28 kap:II 
organiska 29 kap:VII 
Sytråd: 
av bomull 55.05-06 
av syntetiska textilfibrer: 
korta 56.05-06 
långa 51.01,51.03 

Sågar (handverktyg): 
pneumatiska eller kombinerade 
med icke-elektrisk motor 84.49 
andra 82.02 
Sågblad 82.02 
Sågmaskiner för träbearbetning 
osv 84.47 
Sågspån 44.01 
Sågställningar av trä 44.25 
Såll 96.06 
Såmaskiner 84.24 
Sångfåglar, mekaniska 92.08 
Såpa 34.01 
Såser 21.04 
Säckar, av 
papper 48.16 
plast 39.07 
textilmaterial 62.03 
Säckpapper 48.01 
Säkerhetsapparater: 
elektriska, för 
järnvägar osv 85.16 
brytning av elektrisk ström 85.19 

mekaniska, för järnvägar osv 86.10 
Säkerhetsnålar, av 
järn eller stål 73.34 
koppar 74.19 
Säkerhetsrutor av glas 70.08 
Säkerhetständstickor 36.06 
Säkringssocklar 85.19 
Sälolja 15.04 
Sämskläder 41.06 
Sänglinne 62.02 
Sängkläder, stoppade osv 94.04 
Sängtäcken 94.04 
Sättmaskiner 84.34 
Sökare till kameror: 
optiska 90.02 
andra 90.07-08 
Sötpaprika: malen 09.04 
Sötsaker innehållande kakao 18.06 

Xablettdosor av ädel metall 
eller av metall med plätering 
av ädel metall 71.12 
Tablettrör, av glas 70.10 
Tackjärn 73.01 
Tagel 05.03 
Tagelgarn 53.09-10 
Taggtråd av järn eller stål 73.26 
Tak av järn eller stål 73.21 
Takometrar 90.27 
Takpannor av keramiskt material 69.05 

Bryssel
position 

Takpapp 48.07 
Takrännor av zink 79.05 
Talg 15.02 
Talgolja, ej beredd 15.03 
Talk 25.27 
Tallbeck 38.10 
Tallfettsyra, lågraffinerad 38.05 
Tallhartsbeck (tallbeck, sulfat-
beck) 38.10 
Tallhartssyra 38.08 
Tallium och varor därav 81.04 
Tallolja 38.05 
Tallrikar av papper eller papp 48.21 
Tallriksfjädrar 73.35 
Tallriksvärmare av järn eller 
stål 73.36 
Tallsyra 38.05 
Tandborstar 96.02 
Tandcement och andra tandfyll
ningsmedel 30.05 
Tandkräm och tandpulver 33.06 
Tandläkarstolar 94.02 
Tankfartyg 89.01 
Tannater av ädla metaller 28.49 
Tannin 32.02 
Tantal och varor därav 81.03 
Tantalkarbid 28.56 
Tapeter, tapetbårder, tapetfri
ser och tapethörn av papper 48.11 
Tapetpapper 48.01 
Tapiokagryn 19.04 
Tarmar 05.04 
varor därav 42.06 
Tavtlramar, av 
oädel metall 83.12 
trä 44.20 

Taxametrar 90.27 
Teaterkulisser, målade, av 
textilmaterial 59.12 
Tekniska artiklar, av 
keramiskt material 69.09 
läder eller konstläder 42.04 
mj ukgummi 40.14 
textilmaterial 59.17 
ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.14 
Tekök för restauranger 84.17 
Telefonapparater 85.13 
Telefonstationer och telefon
växlar 85.13 
Telegrafapparater: 
för radiotelegrafi 85.15 
för trådtelegrafi 85.13 

Telegraf- och teleprinterremsor 48.15 
Teleprintrar 85.13 
Teleskop 90.06 
Televisionsmottagare, televisions-
kameror och televisionssändare 85.15 
Telfrar 84.22 
Tellurocyanater 28.48 
Tellurokarbonater 28.48 
Temperaturregulatorer: 
elektriska 90.28 
andra 90.24 
Tendrar 86.01 

Bryssel
position 

Tenn och varor därav 80 kap 
Tennisbollar 97.06 
Tennisracketar och ramar därtill 97.06 
Tennoxider 28.26 
Termofosfater 31.03.31.05 
Termografer 90.23 
Termometrar: 
elektriska 90.28 
andra 90.23 

Termosflaskor 98.15 
glas därtill 70.12 

Termostater: 
elektriska 90.28 
andra 90.24 

Terpentin och terpentinolja 38.07 
Tetrahydronaftalen (tetralin) 29.01 
Tetratiocyanatodiaminkromater 28.48 
Tetrakloretylen 29.02 
Textilmaskiner 84.36-40 
Textilvaror elfte avd 
Thomasfosfat och thomas-
slagg 31.03,31.05 
Tidkontroll- och tidmätnings
apparater med urverk eller 
synkronmotor 91.05 
Tidkontrollur 91.05 
Tidningar och tidskrifter 49.02 
Tidningspapper 48.01 
Tidningstryckfärg 32.13 
Tidströmställare med urverk 
eller synkronmotor 91.06 
Tidstämpelur 91.05 
Tidutlösare med urverk eller 
synkronmotor 91.06 
Tillsatsmedel, beredda, för 
mineraloljor 38.14 
Tillskärningsmönster, av 
papper 48.21 
textilmaterial 62.05 

Tillslutningsanordningar av glas 70.10 
Tillslutningsmaskiner 84.19 
Tiocyanater 28.44 
Tiocyansyra 28.13 
Tiokarbanilid 29.31 
Tiokarbonater 28.48 
Tiokarbonylhalogenider 28.58 
Tioplaster (GRP) 40.02 
Tiosulfäter av metaller 28.37 
Titan och varor därav 81.04 
Titankarbid 28.56 
Titanoxider 28.25 
Titanvitt 32.07 
Tjuvlarmsapparater, elektriska 85.17 
Tjära: 
mineral- 27.06 
trä- 38.09 

Tjärdolomit 25.18 
Tjärfacklor 36.08 
Tjärmakadam 25.17 
Toalettartiklar, av 
glas 70.13 
keramiskt material 69.11-12 
plast 39.07 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
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Bryssel
position 

Toalettborstar 96.02 
Toalettmedel 33.06 
Toalettpapper 48.15 
Toalettvatten 33.06 
Toalettvål 34.01 
Tobak 24 kap 
Tobaksextrakt 24.02 
Tobakspungar av läder osv 42.02 
Tofflor 64.02,64.04 
Tofsar 58.07 
Tolkar 90.16 
Toluen (toluol): 
kem och tekn ren 29.01 
annan 27.07 
Toluidin 29.22 
Tolylendiamin 29.22 
Tomatketchup 21.04 
Tomatpulp och tomatpuré 20.02 
Tomatsaft: 
torrsubstans minst 7 vikt
procent 20.02 
annan 20.07 

Tonbord till orgelharmonier 92.10 
Tonfrekvensförstärkare 85.14 
Toningsmedel för fotobruk 37.08 
Tool-bits 82.05 
Topografiska instrument och 
apparater 90.14 
Torium och varor därav 81.04 
Toriumföreningar 28.52 
Torkcentrifuger för tvätt 84.18 
Torkningsmaskiner: 
för flaskor e d 84.19 
för textilvaror 84.40 
andra 84.17 

Tornistrar 42.02 
Torpeder 93.07 
Torpedutskjutningsanordningar 93.03 
Torris 28.13 
Torrjäst 21.06 
Torrlastfartyg 89.01 
Torrlikriktare 85.01 
Torrsprit 36.08 
Torv: 
oarbetad 27.03 
torvbriketter 27.03 
torvmull och torvströ 27.03 
andra varor av torv 68.16 

Torvtjära 27.06 
Toxiner 30.02 
Traktorer 87.01 
Traktormotorer 84.06 
Trampbilar 97.01 
Transformatorer 85.01 
Transistorer 85.21 
Transmissionsaxlar 84.63 
Transmissionsolja 27.10 
Transportbandvågar 84.20 
Transportcyklar 87.10 
Transportmaskiner 84.22 
Transportmedel sjuttonde avd 
Transportremmar, av 
läder eller konstläder 42.04 
mjukgummi 40.10 
textilmaterial 59.16 

Bryssel
position 

Transportörer 84.22 
Traverskranar 84.22 
Trikloretylen 29.02 
Trikåmaskiner 84.37 
Trikåmaskinsnålar 84.38 
Trikåvaror: 
korsetter, gördlar o d 61.09 
andra 60 kap 

Trikåväv 60.01,60.06 
Trimetylentrinitramin 29.26 
Trimetylolpropan 29.04 
Trinatrium(orto)fosfat 28.40 
Trinitrotoluen 29.03 
Trioximetylen 29.11 
Trippelsten 68.05 
Trolleriartiklar 97.05 
Trottoarplattor av keramiskt 
material 69.07-08 
Trottoarsten 68.01 
Truckar 87.07 
Trummor 92.06 
Tryckalster 49 kap 
Tryckbehållare, av 
aluminium 76.11 
järn eller stål 73.24 

Tryckdukar av textilmaterial 59.17 
Tryckerimaskiner 84.34-35 
Tryckformar 84.34 
Tryckfärger 32.13 
Tryckknappar 98.01 
Tryckkontakter 85.19 
Tryckmaskiner: 
för vävnader, tapeter osv 84.40 
andra 84.35 

Tryckpapper 48.01,48.07 
Tryckplåtar 84.34,84.40 
Tryckpressar 84.35 
Tryckregulatorer 90.24 
Trycktyper 84.34 
Tryckvalsar 84.34,84.40 
Tråd: 
av metallpulver för metall
sprutning 83,15 
av oädel metall eller hård
metall, belagd med eller inne
hållande flussmedel 83.15 
isolerad för elektriskt 
ändamål 85.23 
preparerad för ljudupptagning 
eller inspelad 92.12 
sutur-, steril 30.05 
annan, av 
aluminium 76.02 
bly 78.02 
järn eller stål 73.10,73.14-15,73.26 
koppar 74.03 
magnesium 77.02 
mjukgummi, vulkat 40.07 
molybden 81.02 
nickel 75.02 
tenn 80.02 
trä 44.11 
volfram 81.01 
zink 79.02 

Bryssel
position 

ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel 
metall 71.05-10 

Trådgardinsvävnad 58.08-09 
Trådhäftmaskiner 84.32 
Trådrullar 44.26 
Trådråglas 70.04 
Trådspegelglas 70.06 
Trådspelare 92.11 
Trådspik av järn eller stål 73.31 
Trådspiraler: 
av volfram 81.01 
av molybden 81.02 

Trä: 
fanerat 44.15 
konstgjort 44.18 
specialbehandlat, i skivor osv 44.17 

Träavfall 44.01 
Träbearbetningsmaskiner o d 84.47 
Träblåsinstrument 92.05 
Trädgårdsparasoller 66.01 
Trädgårdssaxar för två händer 82.01 
Träfiberplattor 48.09 
Trähus 44.23 
Träkol 44.02 
Trämjöl 44.12 
Träningsapparater för flyg
utbildning 88.05 
Träningsoveraller av trikå 60.05 
Träolja 15.07-08 
Träpålar, kluvna 44.09 
Träskor 64.03 
Träskruvar, av 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 

Träsnitt 99.02 
Träspån 44.09 
Trätjära och trätjärkreosot 38.09 
Trätjäroljor: 
blandningar utg. lösnings- eller 
spädningsmedel 38.18 
andra 38.09 

Trätråd 44.11 
Träull 44.12 
Tröjor av trikå 60.05 
Tröskverk 84.25 
Tuber: 
astronomiska 90.06 
andra: se Förpackningstuber 

Tubpressar 82.04 
Tuggummi 17.04 
Tuggtobak 24.02 
Tungolja 15.07-08 
Tungspat 25.11 
Tunnbandsvidjor 44.09 
Tunnbinderiarbeten 44.22 
Tunnor av trä 44.21-22 
Tunnstav 44.22 
ämnen därtill 44.08 

Turbiner: 
gas- 84.08 
vatten- 84.07 
ång- 84.05 
Tusch 32.13 
Tvinnmaskiner 84.36 
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Tvål 34.01 
Tvålflingor, tvålspån och 
tvålpuiver 34.01 
Tvåspetsnitar 83.09 
Tvättgrytor av järn eller stål 73.36 
Tvättmaskiner 84.40 
Tvättmedel 34.02 
Tvättställ av keramiskt 
material 69.10 
Tvättvål 34.01 
Tyll: 
elastisk 59.13 
annan 58.08-09 
Typgjutningsmaskiner 84.34 
Typtryckerier 98.07 
Tågvirke 59.04 
Tårtspadar av oädel metall 82.14 
Täckjackor 61.01-02 
Tält 62.04 
Tänder, konstgjorda 90.19 
Tändgeneratorer 85.08 
Tändhattar 36.04 
Tändmagneter 85.08 
Tändspolar 85.08 
Tändstickor 36.06 
Tändsticksämnen 44.11 
Tändstift 85.08 
Tänger: 
socker- 82.14 
andra 82.03 

Tätningar, av 
asbest 68.13 
mjukgummi 40.14 

Ugnar: 
för hushållsbruk: 
elektriska 85.12 
andra, av järn eller stål 73.36 
industri- och laboratorie-: 
elektriska 85.11 
andra 84.14 

Ull: 
av får 53.01,53.05 
bearbetad för perukmakeri-
arbeten 67.03 

Ullfett 15.05 
Ulstrar 61.01-02 
Underkläder: 
korsetter, gördlar osv 61.09 
andra, av 
trikå 60.04,60.06 
annat textilmaterial 61.03-04 

Underläggsbrickor, av 
aluminium 76.16 
järn eller stål 73.32 
koppar 74.15 
Underläggsplattor för järnvägar 
eller spårvägar 73.16 
Underreden, till 
bilar: 
med motor 87.04 
med motor och förarhytt 87.02 
rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel 86.09 

Bryssel
position 

traktorer, med motor 87.04 
Understrumpor av trikå 60.03 
Undersökningsbord 94.02 
Undersökningsvagnar för järn
vägar och spårvägar 86.05 
Uniformsmössor 65.05 
Universaljärn och universalstål 73.09 

73.15 
Upptagningsmaskiner 84.31 
Uppvärmningsapparater 73.36-37,74.17 

84.17,85.12 
Ur 91 kap 
Uran och varor därav 81.04 
Uranföreningar 28.52 
Urarmband av läder eller konst
läder 42.03 
Urdelar 91.07-11 
Uretanplaster 39.01 
Urfjädrar 91.11 
Urfoder 91.10 
Urglas 70.15 
Urinämne: se Karbamid 
Urkedjor, av 
ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.12 
oädel metall eller av minst 
två olika material 71.16 

Urverk, sammansatta 91.07-08 
Utfyllnadsmateriel 84.34 
Utombordsmotorer 84.06 
Utomhusspel, redskap och 
utrustning därför 97.06 

Vadd: 
impregnerad eller överdragen 
med farmaceutiska preparat 
eller i detaljhandelsförpack
ningar 30.04 
cellulosa- 48.01 
annan samt varor därav 59.01 
Wafers 19.08 
Vagnskorgar och vagnsbalgar till 
rullande järnvägs- eller spår
vägsmateriel 86.09 
Vakuummetrar 90.24 
Vakuumpumpar 84.11 
Vakuumsalt 25.01 
Valsar, till 
kalandrar o d 84.16 
valsverk för metallindustrin 84.44 
Valsmassa 98.09 
Valstråd, av 
aluminium 76.02 
järn eller stål 73.10,73.15 
koppar 74.03 
Valsverk: 
för glasindustrin 84.57 
för metallindustrin 84.44 
andra 84.16 

Vanadin och varor därav 81.04 
Vaniljsocker 17.05 
Vanillin 29.11 
Vanillinsocker 17.05 

Bryssel
position 

Vantar, av 
trikå 60.02 
annat textilmaterial 61.10 
Vapen 93 kap 
Varmluftsfördelare och 
varmluftsgeneratorer 73.37 
Varmvattenberedare: 
elektriska 85.12 
andra 84.17 

Varp- och varpklistrings-
maskiner 84.37 
Varpväktare 84.38 
Varuhissar 84.22 
Varvräknare 90.27 
Vaselin 27.12 
Vassle 04.01-02 
Vatten: 
destillerat 28.58 
från destination av flyktiga 
vegetabiliska oljor 33.05 
havs- 25.01 
annat 22.01-02 

Vattengas 27.05.500 
Vattenglas 28.45 
Vattenhjul och Vattenturbiner 84.07 
Vattenrör av järn eller stål 73.18 
Wattmetrar 90.28 
Vaxduk 59.09 
Växer: 
beredda, icke emulgerade och 
icke innehållande lösnings
medel 34.04 
dental- 34.07 
konstgjorda 34.04 
mineraliska 27.13 
ymp- 32.12 
varor därav 95.08 
återstoder från bearbetning 
av animaliska eller vegeta
biliska växer 15.17 

Vaxljus 34.06 
Vegetabiliska flätnings- och 
snidningsmaterial 14 kap 
Vegetabiliska råämnen för färg-
ning eller garvning 13.01 
Vekar 59.14 
Wellpapp 48.05 
Ventiler 84.61 
av mjukgummi 40.14 
Ventilrör till röntgenapparater 85.21 
Verkstadsbilar 87.03 
Verkstadsvagnar för järnvägar 
och spårvägar 86.06 
Verktyg: 
elektromekaniska (handverktyg) 85.05 
pneumatiska eller kombinerade 
med ickeelektrisk motor (hand
verktyg) 84.49 
andra, av 
keramiskt material 68.04-05 
oädel metall 82 kap 
trä 44.25 

Verktygshandtag: 
av oädel metall 82.15 
av trä 44.25 
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Bryssel-
position 

ämnen av trä därtill 44.10 
Verktygshållare 84.48 
Verktygsmaskiner, för 
bearbetning av metall 84.45 
bearbetning av sten m m 84.46 
bearbetning av trä, kork m m 84.47 

Verktygsskaft, av 
oädel metall 82.15 
trä 44.25 

Verktygsväskor av läder, osv 42.02 
Vermikulit, expanderad 68.07 
Vermut 22.06 
Vetegryn 11.02 
Vetekli 23.02 
Vetemjöl 11.01 
Veterinärtran 15.04 
Vetestärkelse 11.08 
Vevaxlar 84.63 
Whisky 22.09 
Vibratorer: 
elektromekaniska 85.05 
pneumatiska eller kombinerade 
med icke-elektrisk motor 84.49 
Wienerpimsten 68.05 
Vikter till vägar 84.20 
Vin 22.05-07 
Vindestillat 22.09 
Vindrutetorkare och vindrute-
värmare, elektriska, för motor
fordon 85.09 
Vinschar 84.22 
Vinsyra 29.16 
Vinylacetat 29.14 
Vinylacetatplaster 39.02 
Vinylklorid- och vinyliden-
kloridplaster 39.02 
Vinylplaster 39.02 
Virke: 
hyvlat, spontat osv 44.13 
annat 44.03-05,44.14 

Virknålar av järn eller stål 73.33 
Viror av koppartråd 74.11 
Viskor 96.01-02 
Viskositetsmätare 90.25 
Vismut och varor därav 81.04 
Vispar av oädel metall 82.04 
Visselpipor 92.08 
Vitaminer 29.38 
medikamenter därav 30.03 
Vitaminkoncentrat 29.38 
Vitaminfodermedel 23.07 
Witherit 25.11 
Vitpeppar 09.04 
Vodka 22.09 
Volanger av textilmaterial 61.08 
Volfram och varor därav 81.01 
Volframkarbid 28.56 
Voltmetrar 90.28 
Vulkanfiber 39.03 
Vulkningsacceleratorer, 
beredda 38.15 
Vykort 49.09 
Vågar: 
känsliga för 0,05 g eller 
mindre 90.15,90.28 

Bryssel
position 

andra 84.20 
Vågpapp 48.05 
Vågpappmaskiner 84.31 
Våtpressar 84.31 
Väckarur 91.02,91.04 
Väggplattor av keramiskt 
material 69.07-08 
Väggur 91.02,91.04 
Vägguttag 85.19 
Väghyvlar 84.23 
Vägmärken av oädel metall 83.14 
Vägmätare 90.27 
Vägoljor 27.10 
Vältar: 
för gräsmattor och 
idrottsplatser 84.24 
väg- 84.09 
Vändskivor 86.10 
Värdehandlingar 49.07 
Värjor 93.01 
Värmeapparater, elektriska 85.12 
Värmedynor, elektriska 94.04 
Värmeledningselement 73.37 
Värmeledningspannor 73.37 
Värmeledningsrör av järn eller 
stål 73.18 
Värmelednihgsspisar 73.36 
Värmemotstånd 85.12,85.24 
Värmemängdsmätare 90.24 
Värmeskåp för restauranger 84.17 
Väskbyglar av oädel metall: 
med lås 83.01 
utan lås 83.09 

Väskor av läder osv 42.02 
Väte 28.04 
Väteperoxid 28.54 
Vätskeelevatorer 84.10 
Vätskemätare 90.26 
Vätskepumpar 84.10 
Vävnader: 
broderade 58.10 
elastiska, ej trikå- 59.13 
impregnerade eller 
överdragna 59.07-12 
ljuskänsliga 37.03 
för tekniskt ändamål 59.17 
sammets-, plysch-, ögle-
och snilj- 58.04 
spets-, trikå-: 58.09 
innehållande gummi 60.06 
andra 60.01 

trådgardins- och tyll- 58.08-09 
andra, av 
asbest 68.13 
bomull 55.07-09 
djurhår 53.11-12 
flätningsmaterial 46.05 
glasfibrer 70.02 
hampa, mjuk 57.20 
jute 57.09 
lin 54.10 
metalltråd eller av garn 
aV textilfibrer i förening 
med metalltråd eller över
draget med metall 52.02 

Bryssel
position 

natursilke 50.09-10 
pappersgarn 57.12 
rami 54.05 
syntetiska eller konstgjorda 
textilfibrer: 
korta 56.07 
ändlösa 51.04 
tagel 53.13 
ull 53.11 
andra vegetabiliska textil
fibrer 57.11 

Vävstolar 84.37 
Växelstag och växeltungor 73.16 
Växtalkaloider 29.42 
medikamenter därav 30.03 
Växtdelar, glaserade, 
kanderade, osv 20.04 
Växtextrakter 13.03 
Växtsafter 13.03 
Växtskyddsmedel 38.11 
Växtslem 13.03 
modifierat 39.06 

Xylen (xylol): 

kem eller tekn rent 29.01 
annat 27.07 

Xylenol 29.06 
Xylidin 29.22 
Xylofoner 92.06 
Xylol: se Xylen 

Ympvax 32.12 
Yoghurt 04.01-02 
Ytaktiva preparat 34.02 
Ytaktiva ämnen, organiska 34.02 
Ytlimningsmaskiner för pappers
tillverkning 84.31 
Ytspänningsmätare 90.25 
Yttersulor till skodon 64.05 
Yttrium 28.05 
föreningar därav 28.52 

Yxor 82.01 

Zink och varor därav 79 kap 
Zinkbägare till galvaniska 
element 85.04 
Zinkklorid 28.30 
Zinkkromater 28.47 
Zinkoxid (zinkvitt) och zink-
peroxid 28.19 
Zinksulfat 28.38 
Zinksulfid 28.35 
Zirkonium och varor därav 81.04 

Aderbrocksstrumpor av trikå, 
innehållande gummi 60.06 
Ängackumulatorer 84.02 
Ångblästerapparater 84.21 
Anggeneratorer 84.01 
Ånglok 86.01 
Ångmaskiner 84.04-05 
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Bryssel
position 

Ångpannor 84.01 
Ångrör av järn eller stål 73.18 
Ångturbiner 84.05 
Återstoder: 
från bearbetning av fetter etc 15.17 
från kemiska och närstående 
industrier 38.19 
från livsmedelsindustrin 23 kap 
från mineraloljor 27.14 
metallhaltiga 26.02-03 

Ädelgaser 28.04 
Ädelstenar: 
stoft och pulver därav 71.04 
varor därav 71.15 
imitationer därav, av glas 70.19 

Ädla metaller: 
i kolloidal form 28.49 
andra, samt arbeten därav 71 kap 

Aggalbumin 35.02 
Äggkläckningsapparater 84.28 

Bryssel
position 

Ämbar av trä 44.22 
Äppelvin 22.07 
Äpplen: 
tillfälligt konserverade i 
saltvatten osv 08.11 
torkade 08.12 

Ärmlappar och ärmskyddare 61.11 
Ärter: 
frysta 07.02 
torkade 07.05 
inlagda i ättika eller på 
annat sätt konserverade 20.01-02 

Ättika 22.10 
Ättiksyra och ättiksyra-
anhydrid 29.14 

Ögleband 58.05 
Öglevävnader 58. 04 
Öglor, av 
järn eller stål 73.31-32 
koppar 74.14-15 

Bryssel
position 

Ögon, konstgjorda: 
proteser 90. 19 
andra, av glas, omonterade 70.19 
Ögonhårskräm och ögonbrynsstift 33.06 
Ölfläskor av glas 70.10 
Örhängen, av 
oädel metall eller av minst två 
olika material 71.16 
ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.12 
Överdelar, nåtlade, till 
skodon 64.05,60.06 
Överdragskläder 61.01-02 
Överhettare 84.02 
Överkläder, av 
trikå 60.05,60.06 
annat textilmaterial 61.01-02 

Överrockar 61.01 
Överspänningsapparater 85.19 
Överspänningsavledare 85.19 
Övertryckspapper, tillskuret 48.13 

Utkom från trycket den 27 augusti 1971 
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	4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
	41 Animaliska oljor och fetter
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	43 Beredda oljor och fetter samt vaxer av animaliskt ellervegetabiliskt ursprung

	5 Produkter av kemiska och närstående industrier
	51 Kemiska grundämnen och kemiska föreningar
	52 Mineraltjära och kemiska råvaror ur stenkol, mineraloljaeller naturgas
	53 Färgämnen och garvämnen
	54 Medicinska och farmaceutiska produkter
	55 Flyktiga oljor och luktämnen; toalett-, poler- och rengöringsmedel
	56 Gödselmedel, tillverkade
	57 Sprängämnen
	58 Plaster, obearbetade och bearbetade, cellulosaregeneratoch konsthartser
	59 Diverse kemiska produkter

	6 Bearbetade varor, grupperade i huvudsak efter material
	61 Läder, lädervaror och beredda pälsskinn
	62 Gummivaror
	63 Varor av trä och kork (utom möbler)
	64 Papper, papp och varor därav
	65 Garn, vävnader och konfektionerade artiklar utom kläder
	66 Varor av mineraliska ämnen utom metaller
	67 Järn och stål
	68 Metaller utom järn och stål
	69 Arbeten av metall

	7 Maskiner och apparater samt transportmedel
	71 Maskiner och apparater, andra än elektriska
	72 Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel
	73 Transportmedel

	8 Diverse färdiga varor
	81 Sanitets-, rörlednings-, värme- och belysningsinstallationsmateriel
	82 Möbler
	83 Reseffekter, handväskor och liknande artiklar
	84 Kläder
	85 Skor
	86 Instrument för yrkesmässig verksamhet, för vetenskapligtändamål och för kontroll; varor för fotografiskt elleroptiskt bruk; ur
	89 Andra färdiga varor

	9 Övriga varor
	95 Vapen och ammunition
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