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Förord 

Beskrivningen av svensk industris struktur- och produktionsförhållanden sker i 
två publikationer. Industri del 1 innehåller uppgifter om omsättning, kostnader, 
sysselsättning, el- och bränsleförbrukning m m fördelad på branscher. 

Föreliggande publikation, Industri del 2, belyser industrins produktion fördelad 
på olika varor enligt ett internationellt baserat varunomenklatursystem, Harmo
nized system (HS). Såväl saluvärden som kvantiteter anges. 

Statistiska centralbyrån i augusti 1996 

JAN CARLING 
Elisabeth Sennvall 
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Summary 

Manufacturing 1994 is published in two parts. The present part (part 2) includes 
production data by commodity. Part 1 deals with data by industry (number of 
establishments, value of output and value added, cost data, employment data, 
capital formation etc). 

For estimating nonresponse the distribution of item numbers are used while 
the values are estimated from internal and external sources. If no item number 
distributions from previous years are available the establishment is assigned a 
representative commodity. These are shown of the beginning of each chapter as 
unspecified production. 

Production data of 1994 and 1993 by commodity are presented in detail in 
Table 1 of this part (part 2). Products are classified by the HS Nomenclature 
(Harmonized Commodity Discription and Coding System) with numerous sub
divisions. The number of individual items totals nearly 6000. 

Table 1 includes every type of product manufactured or extracted by esta
blishments classified to major groups 10 to 37 in SE-SIC 92. 

Excluded are products from enterprises with an annual average of less than 10 
persons engaged. Services and other items which cannot be classified according 
to the HS Nomenclature are reported separately in an Annex to the table. 

Important intermediate products are reported by total production including 
quantities for further processing within the same plant (denoted by årstillv in the 
table) and quantity and value of production for shipment without further proces
sing (denoted by avsalu). These notations lacking, the whole reported production 
of the specific commodity is intended for shipment. 

Quantities are reported net of packaging. Values are calculated at ex-establish
ment prices at the time of production, excluding discounts or rebates and ex
cluding indirect taxes. In principle charges for transportation performed by ot
hers are not included. Transfers to other establishments within the same enter
prise are usually reported at book values. 
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1 Översikt över industristatistikens innehåll och upp
läggning 

UTFORMNING AV INDUSTRI 1994 

Berättelsen Industri 1994 redovisas liksom tidigare i två 
delar. Del 1 omfattar tabeller med branschfördelade data 
samt en tabell avseende produktionsvolymindex. I del 2 
redovisas tabeller över produktionen av varor och tjäns
ter med fördelning efter HS-nomenklaturen samt råva
ruförbrukning för trä- resp massa- och pappersindustrin. 

Fr o m årgång 1993 har införts den nya näringsgren
sindelningen i industristatistiken, SNI 92 Standard för 
svensk näringsgrensindelning 1992. För en närmare be
skrivning, se Industri 1993 del 1. 

I populationen ingår samtliga företag och dessas 
arbetsställen vilka under året, enligt en efter mätarets slut 
definerad årgångsram, tillhört industrin (huvudgruppe
rna 10 - 37 enligt SNI 92). Därutöver ingår framför allt 
alla industriarbetsställen som tillhör icke-industriella fö
retag. 

Enligt lag är alla industriföretag skyldiga att lämna 
uppgifter till industristatistiken om de har minst tio an
ställda. Inom dessa företag undersöks alla arbetsställen 
med minst 5 anställda på särskild blankett. 

För de övriga arbetsställena inhämtas endast summariska 
uppgifter. I icke-industriella företag är industriarbets
ställen med minst 10 anställda uppgiftsskyldiga. 

En mer omfattande omläggning av industristatistiken 
som framför allt berörde branschredovisningen, genom
fördes till årgång 1990. För information om denna hän
visas till beskrivningen i Industri 1990, del 1. 

DISPOSITION AV INDUSTRI 1994, DEL 2 

Denna publikation är uppdelad på en text- och en tabell
avdelning. I texten återfinns dels en allmän redogörelse 
förproduktionsuppgiftemas uppbyggnad och omfattning, 
dels kommentarer till tabellerna. I tabellerna redovisas 
kvantitet (i förekommande fall) och saluvärde av tillver
kade varor för avsalu samt förbrukningen av råvaror inom 
trä-, massa- och pappersindustrin. 
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2 Indelningar, begrepp och bortfallshantering 

INDELNINGAR OCH BEGREPP 

Produktionen för 1994 och 1993 av olika slags varor och 
tjänster redovisas i tabell 1 fördelad på ca 6000 statis
tiska nummer enligt HS-nomenklaturen. Vissa speciella 
varor och tjänster redovisas i appendix (lönbearbetning, 
reparationer mm). 

Varunomenklaturen är i huvudsak uppbyggd med 
tanke på utrikeshandel och tulländamål. För att belysa 
uppbyggnaden av nomenklaturen har även varor som inte 
produceras i Sverige tagits med, dock som regel kraftigt 
sammanslagna. 

I de fall den sjusiffriga varunomenklaturen är för grov 
för att tillräckligt precisera den inhemska produktionen, 
har den byggts ut med ytterligare en siffra. A andra sidan 
är nomenklaturen inom vissa områden (t ex textil) för 
finfördelad varför sammanslagningar gjorts. Ytterligare 
anledningar till sammanslagningar är uppdelningar som 
gjorts av rena tulltaxeskäl eller att uppdelningen medför 
problem för uppgiftslämnaren. 

Produkternas saluvärde 
Uppgifterna om de framställda produkternas saluvärde 
samlas som regel in från det tillverkande arbetsstället. 
Som saluvärde anges försäljningsvärdet av sålda alterna
tivt tillverkade produkter för avsalu. Rabatter är frånräk-
nade men emballerings- och andra försäljningskostnader 
samt kostnader för transport med egna transportmedel 
ingår. Acciser, mervärdesskatt eller liknande avgifter 
ingår inte i värdet. 

Produkternas kvantitet 
Uppgift om kvantitet finns för flertalet varor. Om kvan
titet saknas beror det oftast på att varorna är av så hete
rogen karaktär att ingen enhetlig kvantitetsgrund kunnat 
anges, eller att uppgifter om kvantitet saknas från fler
talet uppgiftslämnare. De angivna kvantiteterna är i vissa 
fall delvis beräknade. Kvantitet som anges i vikt avser i 
princip varans nettovikt, d v s exklusive vikten av em
ballage. 

Totalproduktionen och avsaluproduktionen 
För att kunna se hur stor del av ett halvfabrikat som går 
till vidareförädling inom arbetsstället resp säljs för vi
dare förädling vid annat arbetsställe, frågas efter total 
årstillverkning (allt som tillverkas under året oavsett om 
varan skall vidareförädlas inom arbetsstället, försäljas 
eller läggas i lager) och därav för avsalu (den del som 
säljs vidare). 

Skillnaden mellan årstillverkning och avsalu visar såle
des hur mycket som vidareförädlats eller lagts på lager 
inom arbetsstället. 
Av skilda skäl kan årtillverkningen inte alltid anges för 
alla varor. För produkter som har karaktär av delar 
o d efterfrågas inte total årstillverkning. Vid kemisk pro
duktion kan en vara under tillverkningens gång föreligga 
i form av flera kemiska föreningar. Total årstillverkning 
efterfrågas bara för de föreningar som normalt kan för
säljas. 

Fr o m 1986 har uppgiftlämnaren möjlighet att för 
samtliga varor lämna leveransdata i stället för pro
duktionsdata. Det kan medföra att "avsaluproduktionen" 
överstiger "totalproduktionen". Någon omräkning eller 
justering görs inte utan de faktiskt redovisade uppgif
terna återges i tabellen. 

För enstaka uppgifter (sågade och hyvlade trävaror) 
redovisas alltid leveranser under året oavsett vilket år 
varorna framställts. Särskilda problem uppstår vid redo
visning av varor med lång leveranstid, t ex vissa maski
ner för industriellt bruk, vissa transportmedel m m. Kvan
titet för dessa varor kan oftast endast lämnas i samband 
med leveransen. 

Bearbetning av inlämnade råvaror (lönbearbetning) 
Större delen av industrins produktion utgörs av bearbet
ning av råvaror i tillverkarens ägo och värdet av råvaran 
ingår i den färdiga varans saluvärde. 

I de fall beställaren lämnat råvaran för bearbetning 
benämns produktionen lönbearbetning. Det förhållandet 
att arbetet sker på särskild beställning är inte i sig lön
bearbetning. 

Till övervägande del är det råvaror från andra indu
striföretag som inlämnas för bearbetning. Den färdiga 
varan redovisas till industristatistiken av beställaren, inte 
av tillverkaren. I de fall råvaror inlämnas från företag 
eller personer inom andra sektorer ska tillverkaren redo
visa den färdiga varan. Reparationsarbeten är i så måtto 
lönearbeten att reparatören i regel inte har äganderätten 
till det som ska repareras, även om han tillhandahåller 
visst råmaterial. 

De lönbearbetande företagen har ofta större svårig
heter än övriga uppgiftslämnare att klassifiera produkter 
på varuslag. I möjligaste mån har klassificeringen skett 
enligt den fullständiga varunomenklaturen. För repara
tionsarbeten har klassiflering gjorts efter de kapitel i nom
enklaturen till vilka produkterna är hänförliga. Lön
bearbetning och reparationer redovisas i appendix. 
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METODER FÖR HANTERING AV BORT
FALL OCH UNDERTÄCKNING 

Bortfall i undersökningen kan avse hela arbetsstället (ob
jektsbortfall) eller enbart enstaka värden (partiellt bort
fall). Undertäckning i populationen uppstår om förutsätt
ningarna för arbetsställets medverkan ändras före eller 
efter det att urvalet fastställts. Inom SCB fastställs i ef
terhand en årgångsram som definierar populationen med 
hänsyn till alla händelser under året. 

Värden imputeras för alla arbetsställen i årgångsramen 
som, oavsett anledning, inte redovisat uppgifter till 
industristatistiken. 

Vid val av metoder för imputering av värden skiljer 
vi i första hand på : 
- objektbortfall eller undertäckning med avskrifts
möjlighet. Om uppgifter för arbetsstället inte inkommit 
hämtas totala värden från externa källor. För att fördela 
värdena på varunivå för årgång 1993 har i första hand 
varufördelningen från 1992 använts och i andra hand 
varufördelningen från 1991. 

För att fördela värdena på varunivå för årgång 1994 an
vänds i första hand fördelningen av inkomna värden för 
1993 och i andra hand för 1992. 

- objektsbortfall eller undertäckning utan avskrifts
möjlighet. Om arbetsstället inte kommit in något av åren 
hämtas totala värden från externa källor. I dessa fall finns 
ingen information om vilka varor arbetsstället produce
rar. Däremot är det möjligt att knyta produktionen till 
kapitelindelningen och i publikationen redovisas den där
för på ett samlingsnummer som återfinns inledningsvis i 
respektive kapitel. 

- partiellt bortfall. Då värden finns men kvantiteter sak
nas beräknas dessa i första hand med hjälp av en uträk
nad genomsnittlig prisutveckling mellan år t och år t-1 
för den aktuella varan baserat på arbetsställen som in
kommit med uppgifter bägge åren. I andra hand beräk
nas kvantiteten med hjälp av genomsnittligt a-pris för 
varan baserat på inkomna uppgifter det aktuella året. 
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3 Kommentar till skilda varugrupper 

I detta avsnitt ges kortfattad information om omfattningen 
av innehållet i de olika varugrupperna. Vidare redogörs 
för speciella frågor som finns vid tillämpningen av varu-
nomenklaturen. Redogörelsen är knuten till HS-
nomenklaturens avdelningar. 

För utförligare kommentarer till varunomenklaturen 
hänvisas till Tullverkets Varuhandböcker samt Tulltaxa 
med statistisk varuförteckning. 

Första avdelningen. Levande djur, animaliska pro
dukter (Kap 01-05) 
De i tabellen lämnade uppgifterna om produktion av kött 
och fläsk (pos 02.01) omfattar slakt vid så gott som alla 
kontrollslakterier. Med hänsyn till att detaljerad uppdel
ning inte kunnat erhållas för styckat kött redovisas denna 
produktion i Appendix. De kvantiteter kött och fläsk som 
saltats, torkats eller rökts (pos 02.10) ingår även i total
siffrorna för pos 02.01. 

Fisk (kap 3) som saltats till havs eller beretts i övrigt 
i direkt anslutning till fiske ingår inte. Fabriksfilead färsk 
eller kyld fisk har inte kunnat uppdelas på skilda fisk-
slag. Mejerivaror redovisas i kap 4. 

Andra avdelningen. Vegetabiliska produkter (Kap 
06-14) 
Denna avdelning omfattar till större delen helt obear
betade vegetabiliska produkter, vilka produceras inom 
jordbrukssektorn och därför inte ingår i industristatistiken. 
Hit hör emellertid också ett antal varor som bearbetats 
inom industriarbetsställen genom t ex malning, kross-
ning eller annan mekanisk sönderdelning. Hit hör också 
vegetabiliska produkter som rostats eller gjorts hållbara 
genom torkning eller frysning. Varor behandlade genom 
uppvärmning redovisas i regel i fjärde avd. 

Av djupfrysta produkter ingår i denna avdelning frysta 
köksväxter (07.10) och frysta frukter (08.11), utan till
sats av socker. Frysta frukter med tillsats av socker ingår 
i kap 20. Uppgifterna gäller fabriksfrysta produkter som 
är avsedda att distribueras i djupfryst skick. 

Tredje avdelningen. Animaliska och vegetabiliska fet
ter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fet
ter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och 
vegetabiliska vaxer (Kap 15) 
Här ingår animaliska och vegetabiliska fetter i flytande 
eller fast form samt vissa derivat och beredningar därav. 
Större delen av fetterna utgör råvaror vid tillverkning av 
margarin (redovisas på 15.17) 

Prissättningen på fettvaror regleras till stor del ge
nom den s k fettvaruregleringen (med syfte att skydda 
smörtillverkningen mot konkurrens från margarin o dyl). 

Fjärde avdelningen. Beredda näringsmedel; drycker, 
sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobak
sersättning (Kap 16-24) 
Dessa kapitel omfattar huvuddelen av livsmedels
industrins produktion. Med hänsyn till att ett flertal av 
hithörande produkter endast till mindre del är avsedda 
för export har för ett betydande antal varugrupper en åt
tonde siffra påbyggts. 

Det har i produktionsstatistiken ansetts finnas ett be
hov av att redovisa fryst färdiglagad mat (16.02). Frysta 
köttprodukter som färdigberetts för tillagning men inte 
kokats eller stekts redovisas på 02.01. 

Fryst färdiglagad mat av fisk ingår i position 16.04 (t 
ex fiskgratäng) och av köksväxter i position 20.04. 

I uppgifterna om färdiglagad mat ingår inte produk
tion vid restauranger eller liknande om den är avsedd för 
avhämtning. 

För sockerkonfektyrer (17.04) samt choklad och 
chokladvaror (18.06) har en betydande vidare uppdel
ning av utrikeshandelns varunomenklatur gjorts. 

Varunomenklaturen för bakverk (19.05) ger för ett 
stort antal bagerier avsevärda svårigheter. Siffrorna är 
därför i motsvarande grad behäftade med fel och en rest 
bestående av ej specificerade bakverk har måst insättas. 

Kap 22 omfattar alla slag av drycker utom saft. Salu
värdena för maltdrycker är angivna exklusive maltdrycks
skatt. 

I kap 22 ingår även framställning (s k egalisering) av 
viner. Processen utförs på basis av importerade viner, 
vilket bör beaktas vid beräkning av tillförseln av den 
svenska marknaden av viner o d. 

För enstaka varugrupper inom denna avdelning sva
rar småföretagen för en relativt stor del av produktionen, 
t ex inom bageri- och charkuteriområdet. 

Femte avdelningen. Mineraliska produkter (Kap 25-
27) 
Kap 25 omfattar brutna bergarter och mineral, i form av 
ämnen till byggnadssten eller krossade, malda eller 
brända (inkl kalk och cement). Huggen eller sågad bygg
nadssten ingår i kap 68. 

Malmerna (kap 26) är i varunomenklaturen uppde
lade med hänsyn till den metall som dominerar malm
erna. 

Därutöver kan malmerna fördelas på direkt använd
bar malm, anrikningsmalm och slig. Anrikning av malm 
innebär att metallhalten i malmen höjs. Krossad och an
rikad malm benämns slig. 
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Sjätte avdelningen. Produkter av kemiska och när
stående industrier (Kap 28-38) 
Kemiska föreningar säljs i många fall som lösningar med 
olika koncentrationshalt. För att få jämförelse mellan 
arbetsställen har omräkning gjorts till en bestämd kon
centration, vanligen 100 %. Läkemedelsindustrins fram
ställning av kemikalier för vidare bearbetning till prepa
rat ingår som regel inte. 

Sjunde avdelningen. Plaster och plastvaror; gummi 
och gummivaror (Kap 39-40) 
Obearbetade plaster redovisas i position 39.01-39.14, 
halvfabrikat därav (folie, plattor stång etc) i position 
39.15-39.21 samt färdiga varor under 39.22-39.26. 

Vid användning av obearbetade plaster behövs till
satser av fyllnads-, mjukgörings- eller lösningsmedel be
roende på vad plasten skall användas till. Sådan tillsätt
ning kan ske i direkt anslutning till tillverkningen av den 
obearbetade plasten, men det förekommer att 
plastdispersioner o d framställs av inköpta basplaster vid 
särskilda företag. I positionerna 39.01-39.09 har dessa 
två tillverkningssätt redovisats separat för att ge en över
blick av den primära plasttillverkningen. 

o 

Åttonde avdelningen. Oberedda hudar och skinn, lä
der, pälsskinn samt varor av dessa material; sadel-
makeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande 
artiklar; varor av tarmar (Kap 41-43) 
I tabellen redovisade hudar utgör produktionen vid de i 
anslutning till Första avdelningen angivna slakterierna. 
Uppgifterna omfattar sålunda inte hela produktionen. 

Nionde avdelningen.Trä och varor av trä; träkol; kork 
och andra varor av kork; varor av halm, esparto el
ler andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten (Kap 
44-46) 
Denna avdelning omfattar bl a sågat och hyvlat virke, 
fanér, träfiberskivor, byggnadssnickerier samt diverse 
snickeriartiklar. För sågade och hylade trävaror anges dels 
den under året framställda totala kvantiteten dels kvanti
tet och värde av leveranser av virke under året, oavsett 
när virket är framställt. I allmänhet anges förutom den 
totala årskvantiteten den del av årets produktion som är 
avsedd att försäljas. Anledningen till att leveranser an
vänds här är att viss tid ofta förflyter mellan sågningen 
och virkets försäljning eller användning för vidare för
ädling. 

Tionde avdelningen. Massa av ved eller andra fibrösa 
cellulosahaltiga material; avfall och förbrukade va
ror av papper eller papp; papper och papp samt va
ror av papper eller papp (Kap 47-49) 
Kap 47 omfattar slipmassa, halvkemisk massa samt cel
lulosa för tillverkning av papper och papp. Det bör erin
ras om att den tillämpade arbetsställeprincipen innebär 
att massa som levereras till pappersbruk inom samma 
företag i tabellen redovisas som avsalu. Betydande kvan
titeter massa tillverkas vid pappersbruk och förbrukas 
vid egen papperstillverkning. Särskilt gäller detta slip
massa vid tidningspappersbruken. 

Inom kap 48 utgör positionerna 48.01-48.12 papper och 
papp i rullar eller ark. Ett papper som vid ett pappers
bruk passerar flera stadier inom positionerna 48.01 -48.12 
redovisas endast i sista stadiet. Ett sulfitpapper som i 
samband med framställning vid pappersbruket beläggs 
med plast redovisas endast som plastbelagt papper (inom 
48.11). 

Uppgifterna om tryckalster (Kap 49) omfattar endast 
värdedata p g a att tryckerierna har svårt att ta fram 
kvantitetsuppgifter. I värdesiffroma ingår i regel ersätt
ning för sättning, tryckning och vidare bindning och skär
ning m m vid tryckeriets egna bokbinderiavdelningar 
samt papperskostnad. Bindning o d vid lokalt avskilda 
bokbinderier redovisas i appendix. 

Beträffande dagstidningarna beräknas värdena på ett 
avvikande sätt. Tidningarnas värde anges som summan 
av totalkostnaderna för den färdigtryckta tidningen - alltså 
utbetalda arvoden för redaktion, administration samt 
tidningstekniska- och annonsavdelningar, kostnader för 
förbrukat papper, övrigt material, drivkraft och belys
ning, finansieringskostnader, hyror, skatter och övriga 
redaktions-, administrations- och annonsavdelnings
kostnader, hänförliga till tidningsframställningen med 
tillägg av eventuell vinst på tidningsproduktionen men 
med avdrag av eventuell förlust. Distributionskostnader 
samt rabatter och provisioner till annonsörer och återför
säljare medräknas inte. 

Fr.o.m. 1994 har uppgifter för företag som tillhör SNI 
22121- Dagstidningsutgivning flyttats från appendix till 
kap 49 i tabell 1. 

Elfte avdelningen. Textilvaror (kap 50-63) 
Denna avdelning omfattar samtliga textila varor från fib
rer till färdiga kläder och konfektionerade varor. Vart och 
ett av kapitlen 50-55 avser vissa slag av textilfibrer samt 
gam och vävnader därav. När det gäller fördelningen på 
skilda fiberslag av blandade garner och vävnader hän
förs varan till det slag av fibrer som ingår till största kvan
titeten efter vikten räknat. Ett undantag är natursilke, om 
det ingår till mer än 10 viktprocent hänförs varan till kap 
50 (natursilke). 

Det har visat sig svårt att konsekvent genomföra 
nomenklaturens principer beroende på att företrädare för 
branschen använder andra bedömningsgrunder. Ur 
försäljningssynpunkt kan det bl a vara mer motiverat att 
klassificera vävnaderna efter de fibrer som ger vävnaden 
vissa karaktäristiska egenskaper än efter de fibrer som 
utgör större delen av vikten. 

Tolfte avdelningen. Skodon, huvudbonader, paraplyer, 
parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, 
ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade 
fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda 
blommor; varor av människohår (Kap 64-67) 
Till denna avdelning hänförs varor av alla slags mate
rial. Till kap 64 hör såväl läderskor som skor med sulor 
och överdelar av gummi eller plast samt träskor. I kap 65 
ingår alla slags huvudbonader, inklusive sådana av trikå, 
pälsskinn, papper m m (även skyddshjälmar). 
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Trettonde avdelningen. Varor av sten, gips, cement, 
asbest, glimmer eller liknande material; keramiska 
produkter; glas och glasvaror (Kap 68-70) 
Varorna inom denna avdelning utgörs till större delen av 
halvfabrikat för byggnadsverksamhet. På grund av om
fattningen av produktionen av bl a prefabricerade 
byggnadselement har varunomenklaturen starkt utbyggts 
för produktionsstatistiska behov. 

Kap 68 omfattar bearbetad sten (förädlad utöver den 
i kap 25 redovisade nivån) samt varor av betong (fabriks-
blandad betong redovisas i kap 38). Gjutning av betong 
som sker på byggarbetsplatsen ingår inte i statistiken. I 
kap 69, keramiska varor, ingår tegelvaror, kakel och pors
lin för alla ändamål (utom vissa elektriska artiklar som 
ingår i kap 85) samt övriga varor som framställts av le
ror eller andra mineraliska ämnen. 

I kap 70 redovisas glas av alla slag utom vissa långt 
bearbetade former för exempelvis optiska ändamål. Hit 
förs även glasull och glasade fönster med bågar av me
tall, plast eller trä. 

Fjortonde avdelningen. Naturpärlor och odlade pär
lor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och 
metaller med plätering av ädel metall samt varor av 
sådana produkter; bijouterivaror; mynt (Kap 71) 
Inom denna avdelning redovisas huvudsakligen 
guldsmedsvaror. Prägling av mynt ingår också. Som sa
luvärde anges tillverkningskostnaden inkluderande 
metallvärdet av inlösta mynt för omsmältning. 

Femtonde avdelningen. Oädla metaller och varor av 
oädel metall (Kap 72-83) 
Till kap 72 hör järn och stål, dels obearbetat, dels i form 
av halvfabrikat. Även ferrolegeringar ingår här. Kap 73 
innehåller varor av järn eller stål. 

Valsade, dragna eller grovsmidda produkter av järn 
eller stål (rör hänförs till kap 73) är i HS-nomenklaturen 
fördelade på produkter av järn eller olegerat stål (72.06-
72.17), av rostfritt stål (72.18-72.23) samt av annat lege-
rat stål (72.24-72.29). Större delen av de valsade, dragna 
och smidda produkterna framställs vid järn- och stålverk. 

För varje slag av valsad eller dragen produkt anges 
hela årstillverkningens kvantitet och den del därav som 
är avsedd för leverans utan vidare bearbetning vid samma 
arbetsställe. Skillnaden mellan årstillverkning och av-
salu motsvarar i fråga om de varmvalsade produkterna 
den kvantitet som är avsedd att kallvalsas eller kalldragas. 
I denna skillnad ingår också kvantiteter avsedda för in
terna reparationer och byggnadsarbeten samt för förbruk
ning vid stålverkens tillverkning av verktyg, maskiner 
etc. I många fall redovisas inte järnverkens verktygs
avdelningar som fristående arbetsställen. Rör av smidbart 
stål kan framställas i huvudsak på två sätt, antingen di
rekt i rörvalsverk ur massiva eller hålade rörämnen eller 
genom hopsvetsning av band eller plåt. 

Andra oädla metaller än järn och stål ingår i kap 74-
81, av vilka vart och ett i regel omfattar en viss metall 
(utom kap 81) och dess legeringar i obearbetad form el
ler som halvfabrikat och vissa färdigvaror. 

Sextonde avdelningen. Maskiner och apparater samt 
mekaniska redskap; elektriskt materiel; delar till så
dana varor; apparater för inspelning eller återgivning 
av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av 
bilder och ljud för television samt delar och tillbehör 
till sådana apparater (Kap 84-85) 
Kap 84 omfattar i stort sett maskiner och mekaniska ap
parater och kap 85 elektriska varor. Kap 84 är uppbyggt 
på så sätt att de första 24 positionerna omfattar maskiner 
och apparater som huvudsakligen klassificeras efter sitt 
arbetssätt, t ex ångpannor, förbränningsmotorer, pumpar 
etc. Inom positionerna 84.25-84.79 klassificeras maski
nerna och apparaterna med hänsyn till den produktions
verksamhet i vilken de används, t ex lantbruksmaskiner, 
maskiner för massaindustrin etc. Positionerna 84.81 -84.85 
omfattar varor med allmän användning som ofta har ka
raktär av delar. 

Om en vara kan klassificeras enligt flera av de ovan 
angivna indelningsgrunderna ska den i regel hänföras till 
position som avser maskinens arbetssätt. 

Sjuttonde avdelningen. Fordon, luftfartyg, fartyg och 
viss transportutrustning (Kap 86-89) 
Denna avdelning omfattar alla slag av transportmedel i 
den mån de inte utgörs av sportartiklar eller leksaker. 
Till avdelningen hör även delar till transportmedel om 
de inte är hänförliga till positioner med mer bestämd 
varubeskrivning. I kapitlet för fartyg och båtar finns ingen 
redovisning av delar utan dessa anses vara av den karak
tären att de är hänförliga till andra positioner. Kap 86 
omfattar järnvägs- och spårvägsmateriel, även sådan som 
inte är avsedd för allmän trafik. 

För kap 87 (bilar, traktorer etc) har HS-nomenkla
turen medfört att den tidigare uppdelningen på färdiga 
motorfordon och omonterade motorfordon för samman
sättning utgått. 

Artonde avdelningen. Optiska instrument och appa
rater, foto- och kinoapparater, instrument och appa
rater för mätning eller kontroll, medicinska och 
kirurgiska instrument och apparater; ur, musikinstru
ment; delar och tillbehör till sådana artiklar (Kap 90-
92) 
Denna avdelnings omfattning framgår av rubriken. 

Nittonde avdelningen. Vapen och ammunition; delar 
och tillbehör till vapen och ammunition (Kap 93) 
Avdelningen omfattar alla slags vapen och ammunition 
för såväl militärt bruk som övrigt bruk. 

Tjugonde avdelningen. Diverse varor (Kap 94-96) 
Kap 94 omfattar möbler, sängkläder, belysningsarmatur 
och monterade eller monteringsfärdiga hus. Leksaker, 
spel och sportartiklar hör till kap 95. Till kap 96 hör 
diverse övriga artiklar t ex pennor och blixtlås. 

Tjugoförsta avdelningen. Konstverk, föremål för sam
lingar samt antikviteter (Kap 97) 
Avdelningen berör ej industristatistiken. 

Appendix. Under övrig bearbetning har fr.o.m. 1994 til
lagts tjänster som inte kan hänföras till någon avdelning. 
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4 Råvaror 

I tabell A och B redovisas främst förbrukning av skogsråvara för branscherna Trävaruindustri (SNI 20+361) och 
Massa- och Pappersindustri (SNI 211). Vid redovisningen uppges förutom kvantiteter även inköpsvärde (exkl 
rabatter). I inköpsvärdet har inte inräknats särskild ersättning för frakt medan däremot alla övriga utgifter fram till 
arbetsstället t ex för lossning, försäkringar o d medräknats. För råvaror som levererats från andra arbetsställen 
inom samma företag har den debiterats kostnaden angetts. I tabellen anges också summan av de enskilda inköps
värdena och deras procentuella andel av den totala råvarukostnaden enligt tabell 4 i del 1. 

Tabell A Trävaruindustri SNI 20 + SNI 361 

Stat nr Varuslag Kvanti
tets-
enhet 

1994 
Kvantitet Värde, 

1000 kr 

1993 
Kvantitet Värde, 

1000 kr 

4401 2101,2201 Flis för tillverkning av spånskivor 
300 Träavfall, annat än flis, för 

tillverkning av spånskivor 
4403 201,202 Masaved för 

1 - spånskivetillverkning 
2 - sågning 
3 - flisning 
Sågtimmer, fanérstock, sliperämnen 
och sågkubb (även timmer för 
lönsågning): 

203 - av furu 
204 - av gran 
310-350 - av utomnordiskt lövträ 
910-991 - av nordiskt lövträ 

4407 Plankor, bräder, lådbräder o d 
för hyvling/snickeriprodiiktion: 

210-999 - ohyvlade av lövträ: 
1 — egenproducerade 
2 — inköpta 

101-109 - ohyvlade av furu eller gran: 
1 — egenproducerade 
2 — inköpta 

Summa inköpsvärde av ovan redovisade råvaror 
Inköpsvärdets andel av råvarukostnaden redovisad i 
tabell 4 i Industri 1994, del 1 
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Tabell B Massa- och pappersindustri SNI 211 

Stat nr Varuslag Kvanti
tets-
enhet 

1994 
Kvantitet Värde, 

1000 kr 

1993 
Kvantitet Värde, 

1000 kr 

4401 210,220 Sågverksflis 
Ribb- och bakaved, ej för 

300:1 bränsle, (travat mått) 
300:9 Annat träavfall 
ur 910, 
920,999 Klenved 

4403 Ved för massa- och pappers
framställning (inom bark): 

201 - av furu 
202 - av gran 
920 - av bok 
990:1 - av asp 
9902 - av björk 

Pappersmassa, inköpt till 
arbetsstället (torr vikt): 

4701 100 -slipmassa 
4703 110-290 -sulfatcellulosa 
4704 110-290 -sulfitcellulosa 
4705 000 - halvkemisk massa 
4707 100-900 Pappersavfall, inköpt 

Summa inköpsvärde av ovan redovisade råvaror 
Inköpsvärdets andel av råvarukostnaden redovisad i 
tabell 4 i Industri 1994, del 1 
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Avdelningar och kapitel 
enligt Harmonized System 

Sections and chapters according 
to Harmonized System 

1 Avd. Levande djur; animaliska produkter 
1 kap. Levande djur 
2 kap. Kött och andra ätbara djurdelar 
3 kap. Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra 

ryggradslösa vattendjur 
4 kap. Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung, 

ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

5 kap. Produkter av animaliskt ursprung, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

2 Avd. Vegetabiliska produkter 
6 kap. Levande träd och andra levande växter, 

lökar, rötter o d; snittblommor och snittgrönt 
7 kap. Köksväxter samt vissa ätbara rötter och 

stam- eller rotknölar 
8 kap. Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal 

av citrusfrukter eller meloner 
9 kap. Kaffe, te, matte och kryddor 
10 kap. Spannmål 
11 kap. Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; 

inulin; vetegluten 
12 kap. Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse 

andra frön och frukter; växter för industriellt 
eller medicinskt bruk, halm och foderväxter 

13 kap. Schellack o d; naturliga gummiarter och 
hartser samt andra växtsafter och växtextrakter 

14 kap. Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska 
produkter, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 

3 Avd. Animaliska och vegetabiliska fetter och 
oljor samt spaltningsprodukter av sådana 
fetter och oljor; beredda ätbara fetter; 
animaliska och vegetabiliska vaxer 

15 kap. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
samt spaltningsprodukter av sådana fetter och 
oljor; beredda ätbara fetter, animaliska och 
vegetabiliska vaxer 

4 Avd. Beredda näringsmedel; drycker, sprit och 
ättika; tobak samt varor tillverkade av 
tobaksersättning 

16 kap. Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur 
eller andra ryggradslösa vattendjur 

17 kap. Socker eller sockerkonfektyrer 
18 kap. Kakao och kakaoberedningar 
19 kap. Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse 

eller mjölk; bakverk 
20 kap. Beredningar av köksväxter, frukt, bär, nötter 

eller andra växtdelar 
21 kap. Diverse ätbara beredningar 
22 kap. Drycker, sprit och ättika 
23 kap. Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; 

beredda fodermedel 
24 kap. Tobak samt varor tillverkade av tobaks

ersättning 

5 Avd Mineraliska produkter 
25 kap. Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och 

cement 
26 kap. Malm, slagg och aska 
27 kap. Mineraliska bränslen, mineraloljor och 

destillationsprodukter av dessa; bituminösa 
ämnen; mineralvaxer 

6 Avd. Produkter av kemiska och närstående 
produkter 

28 kap. Oorganiska kemikalier; organiska och 
oorganiska föreningar av ädla metaller, av 
sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva 
grundämnen och av isotoper 

29 kap. Organiska kemikalier 
30 kap. Farmaceutiska produkter 
31 kap. Gödselmedel 
32 kap. Garvämnes- och färgämnesextrakter; 

garvsyror och garvsyraderivat; pigment 
och andra färgämnen; lacker och andra 
målningsfärger, kitt och andra tätnings- och 

utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck 
och tusch 

33 kap. Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-
medel, kosmetiska preparat och toalettmedel 

34 kap. Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, 
tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, 
beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus 
och liknande artiklar, modelleringspastor, 
s k dentalvax samt dentalpreparat på basis 
av gips 

35 kap. Proteiner; modifierad stärkelse; lim och 
klister; enzymer 

36 kap. Krut och sprängämnen; pyrotekniska produk
ter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa 
brännbara produkter 

37 kap. Varor för foto och kinobruk 
38 kap. Diverse kemiska produkter 
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7 Avd. Plaster och plastvaror; gummi och gummi-
varor 

39 kap. Plaster och plastvaror 
40 kap. Gummi och gummivaror 

8 Avd. Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn 
samt varor av dessa material; sadelmakeri-
arbeten; reseffekter, hand väskor och 
liknande artiklar; varor av tarmar 

41 kap. Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) 
samt läder 

42 kap. Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, 
handväskor och liknande artiklar; varor av 
tarmar 

43 kap. Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa 
material 

9 Avd. Trä och varor av trä; träkol; kork och 
varor av kork; varor av halm, esparto eller 
andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 

44 kap. Trä och varor av trä; träkol 
45 kap. Kork och varor av kork 
46 kap. Varor av halm, esparto eller andra flätnings

material; korgmakeriarbeten 

10 Avd. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosa 
haltiga material; avfall och förbrukade 
varor av papper eller papp; papper och 
papp samt varor av papper och papp 

47 kap. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosa-
haltiga material; avfall och förbrukade varor 
av papper eller papp 

48 kap. Papper och papp; varor av pappersmassa, 
papper eller papp 

49 kap. Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra 
produkter av den grafiska industrin; hand
skrifter, maskinskrivna texter samt ritningar 

11 Avd. Textilvaror 
50 kap. Natursilke 
51 kap. Ull samt fina eller grova djurhår; garn och 

vävnader av tagel 
52 kap. Bomull 
53 kap. Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn 

och vävnader av pappersgarn 
54 kap. Konstfilament 
55 kap. Konststapelfibrer 
56 kap. Vadd, filt och bonad duk specialgarner, surr-

ningsgarn och tågvirke samt varor av sådana 
produkter 

57 kap. Mattor och annan golvbeläggning av textil
material 

58 kap. Speciella vävnader; tuftade dukvaror 
textilmaterial; spetsar; tapisserie snör-
makeriarbeten; broderier 

59 kap. Impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade textilvävnader; textilvaror för 
tekniskt bruk 

60 kap. Dukvaror av trikå 
61 kap. Kläder och tillbehör till kläder, av trikå 
62 kap. Kläder och tillbehör av kläder, av annan 

textilvara än trikå 
63 kap. Andra konfektionerade textilvaror; handarbets-

satser; begagnade kläder och andra begagnade 
textilvaror; lump 

12 Avd. Skodon, huvudbonader, paraplyer, 
parasoller, promenadkäppar, piskor 
ridspön samt delar till sådana artiklar; 
bearbetade fjädrar samt varor tillverkade 
av fjädrar konstgjorda blommor; varor av 
människohår 

64 kap. Skodon, damasker o d; delar till sådana 
artiklar 

65 kap. Huvudbonader och delar till huvudbonader 
66 kap. Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sitt-

käppar, piskor och ridspön samt delar till 
sådana artiklar 

67 kap. Bearbetade fjädrar och dun samt varor till
verkade av fjädrar eller dun; konstgjorda 
blommor, varor av människohår 

13 Avd. Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer 
eller liknande material; keramiska 
produkter; glas och glasvaror 

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

69 kap. Keramiska produkter 
70 kap. Glas och glasvaror 

14 Avd. Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar 
och halvädelstenar, ädla metaller och 
metaller med plätering av ädel metall samt 
varor av sådana produkter, bijouterivaror; 
mynt 

71 kap. Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och 
halvädelstenar, ädla metaller och metaller med 
plätering av ädel metall samt varor av sådana 
produkter, bijouterivaror, mynt 

15 Avd. Oädla metaller och varor av oädel metall 
72 kap. Järn och stål 
73 kap. Varor av järn eller stål 
74 kap. Koppar och varor av koppar 
75 kap. Nickel och varor av nickel 
76 kap. Aluminium och varor av aluminium 
78 kap. Bly och varor av bly 
79 kap. Zink och varor av zink 
80 kap. Tenn och varor av tenn 
81 kap. Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa 

material 
82 kap. Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar 

av oädel metall; delar av oädel metall till så
dana artiklar 

83 kap. Diverse varor av oädel metall 
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16 Avd. Maskiner och apparater samt mekaniska 
redskap; elektriskt materiel; delar till 
sådana varor; apparater för inspelning eller 
återgivning av ljud, apparater för inspelning 
eller återgivning av bilder och ljud för 
television samt delar och tillbehör till 
sådana apparater 

84 kap. Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och 
apparater samt mekaniska redskap, delar till 
sådana varor 

85 kap. Elektriska maskiner och apparater, elektriskt 
materiel samt delar till sådana varor; 
apparater för inspelning eller återgivning av 
ljud, apparater för inspelning eller återgivning 
av bilder och ljud för television samt delar och 
tillbehör till sådana apparater 

17 Avd. Fordon, luftfartyg, fartyg och viss 
transportutrustning 

86 kap. Lok och annan rullande järnvägs- och 
spårmateriel samt delar till sådan materiel; 
stationär järnvägs- och spårvägsmateriel 
samt delar till sådan materiel; mekanisk 
(inbegripet elektromekanisk) trafik-
signaleringsutrustning av alla slag 

87 kap. Fordon andra än rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör 
till fordon 

88 kap. Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till 
sådana 

89 kap. Fartyg samt annan flytande materiel 

18 Avd. Optiska instrument och apparater, 
foto- och kinoapparater, instrument- och 
apparater för mätning eller kontroll, 
medicinska och kirurgiska instrument och 
apparater; ur; musikinstrument; delar 
och tillbehör till sådana artiklar 

90 kap. Optiska instrument och apparater, 
foto- och kinoapparater, instrument och 
apparater för mätning eller kontroll, 
medicinska och kirurgiska instrument och 
apparater, delar och tillbehör till sådana 
artiklar 

91 kap. Ur och delar till ur 
92 kap. Musikinstrument; delar och tillbehör till 

musikinstrument 

19 Avd. Vapen och ammunition; delar och 
tillbehör till vapen och ammunition 

93 kap. Vapen och ammunition; delar och till
behör till vapen och ammunition 

20 Avd. Diverse varor 
94 kap. Möbler; sängkläder, madrasser, resår-

bottnar till sängar, kuddar och liknande 
stoppade inredningsartiklar; belysnings
armatur och andra belysningsartiklar, inte 
nämnda eller inbegripna någon annan 
stans; ljusskyltar, namnplåtar med 
belysning, o d; monterade eller 
monteringsfärdiga byggnader 

95 kap. Leksaker, spel och sportartiklar; delar 
till sådana artiklar 

96 kap. Diverse artiklar 

21 Avd. Konstverk, föremål för samlingar samt 
antikvitet 

97 kap. Konstverk, föremål för samlingar samt 
antikviteter 

Appen
dix 

Varuposter som ej ingår i tabellen 
över varuproduktion 
Reperationsarbeten åt utomstående 
Lönbearbetning åt utomstående 
Montering och installation 
Annan bearbetning än varuproduktion, 
reparationer eller lönbearbetning 
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Nyckel till statistiska nummer i tabell 1 

Nyckel till de statistiska nummer som ändrats i tabell 1 mellan åren 1993 och 
1994 

Key to table 1 regarding the item numbers which have been changed between the years 1993 and 
1994 

Stat nr i 
Industri 1993 Industri 1994 
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Tabell 1 Industrins produktion av varor åren 1993 och 1994, fördelade enligt Tulltaxa med 
statistisk varuförteckning (baserad på HS-nomenklaturen) 
Production of different commodities in 1993 and 1994, distributed according to "Tulltaxa 
med statistisk varuförteckning" (Customs Tariffs with a Statistical Commodity List), based 
upon the HS Nomenclature 

Tabellen omfattar produktionen inom huvudgrupperna 10-37 enligt 
SNI92.1 appendix redovisas intjänad bruttoersättning för utförda 
lönearbeten, reparationer, montering och installation som bedrivits 
inom huvudgrupperna 10-37 enligt SNI92 samt varor och tjänster 
som ej kunnat fördelas enligt HS-nomenklaturen. (Se närmare i 
textavdelningen.) 

Produktionsuppgiftema har fördelats enligt Tulltaxa med statis
tisk varuförteckning. Denna baserar sig på HS-nomenklaturen. 
(Harmonized Commodity Discription and Coding System). Vissa 
avvikelser förekommer från denna. Detta beskrivs i textavdelning
ens kommentarer. 

Koder (Anm) 
(Se även sid 4, symboler och enheter.) 

årstillv Total årstillverkning, inkl egenförbrukning 

avsalu Den del av totalproduktionen som är avsedd för avsalu. 
Leveranser kan ingå. Fr o m 1986 kan uppgifterna avse 
såväl produktion som leveranser. Värdet av "avsalu" 
överstiger därför ibland "årstillv" 

lev Levererat under året. Kan överstiga "årstillv". 

R Uppgifter som ändrats sedan föregående publicering 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

Levande djur; animaliska produkter 

1 kap. Levande djur 
0100 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas pä statistiska nr 

0101110-200 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 

0102100-904 Levande nötkreatur och andra oxdjur 

0103100-920 Levande svin 

0104100+200 Levande får och getter 

0105110-990 Levande fjäderfä, nämligen höns, ankor, gäss, 
kalkoner och pärlhöns 

0106 000 Andra levande djur 

2 kap. Kött och andra ätbara djurdelar 
0200 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt 
eller kylt, även fryst kött enligt 02.02: 
(Se även appendix) 

100 hela eller halva kroppar 

202 fjärdedels kroppar av andra nötkreatur än kalv 

0202100-309 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst 
(Ingår i 02.01.) 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: 
(Se även appendix) 

110+210 hela eller halva kroppar 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000kr 

0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst: 
(Se även appendix) 

100+300 hela eller halva kroppar av lamm 
annat kött av fån 
årstillv 

210+410 - hela eller halva kroppar 
500 kött av get 

0205 001+002 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, 
färskt, kylt eller fryst 

0206100-900 Andra ätbara delar av nötkreatur, andra 
oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula 
eller mulåsna, färska, kylda eller frysta 

0207 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä 
(höns, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns), 
färska, kylda eller frysta: 

100 fjäderfä, ostyckat, färskt eller kylt 
fjäderfä, ostyckat, fryst: 

210 -höns 

220+230 - kalkoner, ankor, gäss och pärlhöns 
310+390 fjäderfäkött (styckat) samt andra ätbara delar 

av fjäderfä (inbegripet lever), färska eller 
kylda 
fjäderfäkött (styckat) samt andra ätbara delar 
av fjäderfä med undantag av lever, frysta: 

410 -av höns 
420+430 - av kalkoner, ankor, gäss eller pärlhöns 

500 fjäderfälever, fryst 

0208 Annat kött (av kanin, hare och ren) och andra 
ätbara djurdelar, färska, kylda eller frysta: 

901 av ren 
100 

+200+909 annat 

0209 000 Svinfett, inte innehållande kött, och 
fjäderfäfett (inte utsmälta), färska, kylda, 
frysta, saltade, torkade eller rökta 

0210 Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, 
torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller 
andra djurdelar: 
kött av svin: 

120 - sidfläsk (randigt): 
1 - - från egna slakterier 
2 - - från styckerier 
3 - - övrigt 

110+190 -andraslag: 
- - rökt skinka: 

1 — från egna slakterier 
2 — från styckerier 
3 — övrigt 

- - kasseler: 
4 — från egna slakterier 
5 — från styckerier 
6 — övrigt 

- - annat: 
7 — från egna slakterier 
8 — från styckerier 
9 — övrigt 

200 kött av nötkreatur eller andra oxdjur: 
1 - från egna slakterier 
2 - från styckerier 
3 - övrigt 

andra slag , inbegripet ätbart mjöl av kött 
eller andra djurdelar 

901 - kött av ren: 
1 - - från egna slakterier 
2 - - från styckerier 
3 - - övrigt 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

903 - kött av fjäderfä: 
1 - - från egna slakterier 
2 - - från styckerier 
3 - - övrigt 

909 - annat: 
1 - - från egna slakterier 
2 - - från styckerier 
3 - - övrigt 

3 kap. Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra rygg-
radslösa vattendjur 

0300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0301100-990 Levande fisk 

0302 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av 
fiskfileér och annat fiskkött (t ex hackat 
eller målet): 

700 - lever, rom, mjölke 
111-699 -annat 

0303 100-800 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och 
annat fiskkött (t ex hackat eller målet): 

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat 
eller målet), färska, kylda eller frysta: 
färska eller kylda: 

101 - av rödspätta 
102 - av torsk 
103 - av sill och strömming 
109 - av annan fisk 

frysta filéer 
201 -204 - av torsk och annan torskfisk 
205-208 - av plattfisk 

209 - av annan fisk 
901+909 andraslag 

0305 Fisk, torkad eller saltad; rökt (även varmrökt) 
fisk; mjöl och pelletar av fisk, tjänliga till 

människoföda: 
100 mjöl och pelletar av fisk, tjänliga till 

människoföda 
200 lever, rom och mjölke, torkade, rökta eller 

saltade 
301 +309 fiskfiléer, torkade eller saltade men inte rökta 

rökt fisk, inbegripet filéer: 
410 - stillahavslax, atlantlax och donaulax 
420 - sill och strömming 
490 - annan 

510+590 torkad fisk, även saltad, men inte rökt 
saltad fisk, inte torkad eller rökt: 

610 - sill och strömming 
620-690 - annan 

0306 Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, 
kylda, frysta, torkade eller saltade; kräftdjur 
med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även 
kylda, frysta, torkade eller saltade; mjöl och 
pelletar av kräftdjur, tjänliga till människo
föda: 

110-199 -frysta 
210-290 -e j frysta 

0307 110-990 Blötdjur, även utan skal, levande, färska, 
kylda, frysta, torkade eller saltade; 
ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur 
och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, 
torkade eller saltade: 

- levande, färska eller kylda 
- andra 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 

Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

4 kap. Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; 
ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

0400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0401 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte 
försatta med socker eller annat sötningsmedel: 

100 med en fetthalt av högst 1 viktprocent 
2001 med en fetthalt av mer än 1 viktprocent 

men högst 3 viktprocent 
2002 med en fetthalt av mer än 3 viktprocent 

men högst 6 viktprocent 
3001 med en fetthalt av mer än 6 viktprocent 

men högst 12 viktprocent (tunn grädde) 
3002 med en fetthalt av mer än 12 viktprocent 

(tjock grädde) 

0402 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta 
med socker eller annat sötningsmedel: 

100 i form av pulver eller granulat eller i annan 
fast form, med en fetthalt av högst 1,5 
viktprocent 
i form av pulver eller granulat eller i annan 
fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 
viktprocent: 

210 - inte försatta med socker eller annat 
sötningsmedel 

290 - andra 
andra slag: 

910 - inte försatta med socker eller annat 
sötningsmedel 

990 - andra 

0403 Kämmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir 
och annan fermenterad eller syrad mjölk och 
grädde, även koncentrerade, försatta med 
socker eller annat sötningsmedel, smaksatta 
eller innehållande frukt, bär eller kakao: 

100 yoghurt: 
1 - naturell 
2 - smaksatt 

900 andra slag: 
1 - filmjölk 
2 - gräddfil och creme fraiche 
9 - annat 

0404 Vassle, även koncentrerad eller försatt med 
socker eller annat sötningsmedel; produkter 
bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, 
även försatta med socker eller annat 
sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans: 

100 vassle och modifierad vassle, även koncen
trerad eller försatt med socker eller annat 
sötningsmedel 

900 andra slag 

0405 000 Smör och andra fetter och oljor framställda av 

mjölk: 

1 - smör 

9 - annat (inkl smörolja) 
0406 Ost och ostmassa: 

färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) 
samt ostmassa: 

101 - mesost 
109 - annan (t ex keso) 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

200 riven eller pulveriserad ost av alla slag 
300 smältost, inte riven eller pulveriserad 
400 grönmögelost 

annan ost: 
901 - annan mögelost än grönmögelost 

9091 - hårdost 
9092 - andra slag 

0407 000 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller 
kokta 

0408 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, 
torkade, ångkokta eller kokta i vatten, 
gjutna, frysta eller på annat sätt 
konserverade, även försatta med socker eller 
annat sötningsmedel: 
äggula: 

110 -torkad 
190 - annan 

andra slag: 
910 -torkade 
990 - andra 

0409 000 Naturlig honung 

0410 000 Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

5 kap. Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans 

0500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0501 000 Människohår, obearbetat, även tvättat eller 
avfettat; avfall av människohår 

0502 100+900 Borst och andra hår av svin; hår av grävling 
samt andra djurhår för borsttillverkning; 
avfall av sådana borst och hår 

0503 001+009 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt 
med eller utan underlag 

0504 000 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än 
fiskar), hela eller i bitar 

0505 100+900 Skinn och andra delar av fåglar, med 
kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och 
delar av fjädrar (även med klippta kanter) 
samt dun, även rengjorda, desinficerade eller 
behandlade i konserverande syfte men inte 
vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar 
eller delar av fjädrar 

0506100+900 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, 
enkelt preparerade (men inte tillformade), 
behandlade med syra eller befriade från 
gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter 

0507 100+900 Elfenben, sköldpadd, valbarder och 
valbardsborst, horn, hovar, klövar, 
naglar, klor och näbbar, obearbetade 
eller enkelt preparerade men inte tillformade; 
mjöl och avfall av dessa produkter 

0508 000 Korall och liknande material, obearbetade 
eller enkelt preparerade men inte vidare 
bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och 
tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os 
sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade 
men inte tillformade samt mjöl och avfall av 
dessa produkter 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

0509 000 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 

0510 000 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska 
flugor; galla, även torkad; körtlar och andra 

animaliska produkter som används för beredning 
av farmaceutiska produkter, färska, kylda, 
frysta eller tillfälligt konserverade på annat 
sätt 

0511 100-900 Animaliska produkter, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; döda djur 

otjänliga till människoföda: 
1 blod 
9 annat 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

ANDRA AVDELNINGEN 

Vegetabiliska produkter 

6 kap. Levande träd och andra levande växter; lökar, 
rötter o d; snittblommor och snittgrönt 

0600 000 Produktion, hänförtig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0601101-209 Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, 
i vila, under tillväxt eller i blommning; 

växter (inbegripet plantor) och rötter av 
cikoriaarter (andra än orostade rötter av 
arten Cichorium intybus satiuum) 

0602 100-999 Andra levande växter (inbegripet rötter), 
sticklingar och ympkvistar; svampmycelium 

0603 101-900 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag 
som är lämpliga till buketter eller annat 
prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, 
blekta, impregnerade eller på annat sätt 
preparerade 

0604100-990 Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor 
eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, 
utgörande varor av sådana slag som är lämpliga 
till buketter eller annat prydnadsändamål, 

friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade 
eller på annat sätt preparerade 

7 kap. Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam-
eller rotknölar 

0700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0701100-909 Potatis, färsk eller kyld 

0702 001-005 Tomater, färska eller kylda 
0703 101-902 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, 

purjolök och lök av andra Allium-arter, 
färska eller kylda 

0704 101-908 Kål, färsk eller kyld 

0705 111-292 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och 
cikoriasallat (arter av släktet 
Cichorium), färska eller kylda 

0706101-909 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), 
rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, 

0707 001-009 Gurkor, färska eller kylda 

0708 101-902 Baljfrukter och spritade baljväxtfrön av 
sådana slag som används för livsmedefs-
eller foderändamål, färska eller kylda 

0709 101-909 Andra köksväxter (kronärtskockor, sparris, 
bladselleri, svampar och tryffel mm), 
färska eller kylda 

0710 Köksväxter (även ångkokta eller kokta i 
vatten), frysta: 

100 potatis 
baljfrukter och spritade baljväxtfrön: 

210 -ärter 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 

Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

220 - bönor (arter av släktena Vigna och Phaseolus) 
290 - andra 

vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt 
trädgårdsmålla: 

301 - vanlig spenat 
302 - nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla 
400 sockermajs 

andra köksväxter: 
801 - morötter samt vanlig lök och schalottenlök 
802 - sparris samt frukter av paprika och pimenta 
803 - broccoli 
809 - andra 

blandningar av köksväxter: 
901 - morötter och ärter, blandade 
909 - andra 

0711 100-900 Köksväxter tillfälligt konserverade (t ex med 
svaveldioxidgas eller i saltvatten, 
svavelsyriighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar) men olämpliga för 
direkt konsumtion i detta tillstånd 

0712 100-909 Torkade köksväxter, hela, i bitar, skivade, 
krossade eller pulveriserade, men inte vidare 
beredda 

0713 100-900 Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag 
som används för livsmedels- eller foderändamål, 
även skalade eller sönderdelade 

0714 Maniok-, arrow- och salepsrot, 
jordärtskockor, batater (sötpotatis) och 
liknande rötter, stam- eller rotknölar 
med hög halt av stärkelse eller inulin, 
färska eller torkade, hela eller i bitar 
och även i form av pelletar; märg av sagopalm: 

100 maniokrot (kassava) 
200 batater (sötpotatis) 
900 andra slag 

8 kap. Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal 
av citrusfrukter eller meloner 

0800 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0801 100-300 Kokosnötter, paranötter och kasjunötter, 
färska eller torkade, även skalade 

0802 Andra nötter (mandel, hassel- och valnötter, 
kastanjer etc), färska eller torkade, även 
skalade: 
mandel: 

110 - med skal 
120 - skalad 

hasselnötter. 
210 -med skal 
220 - skalade 

valnötter. 
310 -med skal 
320 - skalade 
400 kastanjer 
500 pistaschmandel 
900 andra slag 

0803 000 Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller 
torkade 

0804 Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, 
mango och mangostan, färska eller torkade: 

100 dadlar 
200 fikon 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

300 ananas 
400 avokado 
500 guava, mango och mangostan 

0805 100-900 Citrusfrukter, färska eller torkade 

0806 Vindruvor, färska eller torkade: 
101+102 färska: 

200 torkade (russin och korinter) 

0807 101-200 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och 

papayafrukter, färska 

0808 103-209 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 

0809 100-403 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet 
nektariner), plommon och slånbär, färska 

0810 101 -909 Annan frukt och andra bär (jordgubbar, 
smultron, hallon, björnbär, vinbär, blåbär 
och lingon etc), färska 

0811 Frukt, bär och nötter (även ångkokta eller kokta 
i vatten), frysta, med eller utan tillsats av 

socker eller annat sötningsmedel: 
100 jordgubbar och smultron 

201-209 hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär 
och krusbär 
andra slag: 

901 - blåbär 
902 - lingon 
909 - andra 

0812100-909 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade 
(t ex med svaveldioxidgas eller i saltvatten, 
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion 
i detta tillstånd 

0813100-509 Frukt och bär, torkade, dock ej bananer, dadlar, 
fikon, ananas, citrusfrukter eller vindruvor; 
blandningar av nötter eller av torkad 
frukt eller torkade bär enligt detta kapitel 

0814 000 Skal av citrusfrukter eller meloner, 
färska, frysta, torkade eller tillfälligt 
konserverade i saltvatten, svavelsyrlighets
vatten eller andra konserverande lösningar 

9 kap. Kaffe, te, matte och kryddor 

0900 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; 
skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat 
innehållande kaffe, oavsett mängden: 
kaffe, orostat: 

110 - koffeinhaltigt 
120 - koffeinfritt 

kaffe, rostat: 
210 - koffeinhaltigt 
220 - koffeinfritt 
300 skal och hinnor av kaffe 
400 kaffesurrogat innehållande kaffe 

0902 Te, även aromatiserat: 
100 grönt (ofermenterat) te, löst förpackat i 

förpackningar innehållande högst 3 kg 
200 annat grönt (ofermenterat) te 
300 svart (fermenterat) te och delvis fermenterat 

te, löst förpackat i förpackningar 
innehållande högst 3 kg 

400 annat svart (fermenterat) te och annat delvis 
fermenterat te 
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0903 000 Matte 

0904 110-200 Peppar av släktet Piper; frukter av släktena 
Capsicum (paprika) och Pimenta, torkade, 
krossade eller malda 

0905 000 Vanilj 

0906 100+200 Kanel och kanelknopp 

0907 000 Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och 
modernejlikor 

0908 Muskot, muskotblomma och kardemumma: 
100 muskot 
200 muskotblomma 
300 kardemumma 

0909 Anis, stjämanis, fänkål, koriander, 
spiskummin, kummin och enbär: 

100 anis och stjämanis 
200 koriander 
300 spiskummin 
400 kummin 
500 fänkål och enbär 

0910 100-990 Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, 
lagerblad, curry och andra kryddor 

10 kap. Spannmål 

1000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1001 100+900 Vete samt blandsäd av vete och rågton 

1002 000 Råg 

1003 000 Korn 

1004 000 Havre 

1005 100+900 Majs 

1006100-400 Ris 

1007 000 Sorghum 

1008 100-900 Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål 

11 kap. Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; 
inulin; vetegluten 

1100 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1101 000 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av 
vete och råg: 

1 i detaljhandelsförpackningar 
9 annat 

1102 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete 
eller av blandsäd av vete och råg: 

100 av råg: 
1 - i detaljhandelsförpackningar 
9 - annat 

200 av majs 
300 av ris 
900 annat 
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1103 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) 
och pelletar av spannmål: 
krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet 
fingryn): 

110 -av vete 
120 -av havre 
130 - av majs 
140 -av ris 
190 - av annan spannmål 

pelletar 
210 -av vete 
290 - av annan spannmål 

1104 Spannmål, bearbetad på annat sätt (t ex skalad, 
valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, 
klippt eller gröpad), med undantag av ris; 
groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade 
till flingor eller malda: 
spannmål, valsad eller bearbetad till flingor: 

110 -korn 
120 -havre 
190 - annan spannmål 

spannmål bearbetad på annat sätt (t ex skalad, 
bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad): 

210 - korn 
220 - havre 
230 - majs 
290 - annan spannmål 
300 groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade 

till flingor eller malda 

1105 Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis 
100 mjöl 
200 flingor, kom och pelletar 

1106 Mjöl av torkade baljväxttrön (av ärter, bönor 
eller linser), av sago eller av rötter, stam-
eller rotknölar (från t ex sagopalmens märg 
eller av maniokrötter); mjöl och pulver av 
av frukt, bär och nötter: 

100 mjöl av torkade baljväxtfrön enligt nr 07 13 
(ärter, bönor eller linser) 

200 mjöl av sago eller av rötter, stam- eller 
rotknölar enligt nr 07 14 (sagopalmens märg 
eller av maniok) 

300 mjöl och pulver av produkter enligt 8 kap 
(av frukt, bär och nötter mm) 

1107 Malt, även rostat: 

100 orostat 

200 rostat 

1108 Stärkelse; inulin: 
stärkelse, torkad vikt: 

110 - vetestärkelse 
120 - majsstärkelse 
130 - potatisstärkelse 
140 - maniokstärkelse (kassavastärkelse) 
190 - annan stärkelse 
200 inulin 

1109 000 Vetegluten, även torkat 

12 kap. Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse 
andra frön och frukter; växter för industriellt 
eller medicinskt bruk; halm och foderväxter 

1200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1201 000 Sojabönor, även sönderdelade 
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1202 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade 
men inte rostade eller på annat sätt tillagade: 

100 med skal 
200 skalade, även sönderdelade 

1203 000 Kopra 

1204 000 Linfrön, även sönderdelade 

1205 000 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 

1206 000 Solrosfrön, även sönderdelade 

1207 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter 
(andra än sojabönor, jordnötter, kopra, lin-
och rapsfrön samt solrosfrön), även 
sönderdelade: 

100 palmnötter och palmkämor 
200 bomullsfrön 
300 ricinusfrön 
400 sesamfrön 
500 senapsfrön 
600 safflorfrön 

andra slag: 
910 -vallmofrön 
920 - sheanötter (karitenötter) 
990 - andra 

1208 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga 
frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön: 

100 av sojabönor 
900 andra slag 

1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som 
används som utsäde: 
betfrön: 

110 - sockerbetfrön 
190 - andra betfrön 

frön av foderväxter, andra än betor: 
210 - lusemfrön (alfalfafrön) 
220 - frön av klöver (arter av släktet Trifolium) 
230 - svingelfrön 
240 - frön av ängsgröe (Poa pratensis L.) 
250 - frön av rajgräs (Lolium multiflorum 

Lam , Lolium perenne L.) 
260 - timotejfrön 
290 - andra 
300 blomsterfrön 

andra slag: 
910 - köksväxtfrön 

- andra: 
991 - - frön av skogsträd 
999 - - andra 

1210 Humle, färsk eller torkad, även mald, 
pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin: 

100 humle, varken mald, pulveriserad eller i form 
av pelletar 

200 humle, mald, pulveriserad eller i form av 
pelletar; lupulin 

1211 Växter och växtdelar (inbegripet frön och 
frukter) av sådana slag som används främst för 
framställning av parfymeringsmedel, för 
farmaceutiskt bruk eller för 
insektsbekämpning, svampbekämpning eller 
liknande ändamål, färska eller torkade, även 
skurna, krossade eller pulveriserade: 

100 lakritsrot 
200 ginsengrot 
900 andra slag 
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1212 Johannesbröd, alger, sockerbetor och 
sockerrör, färska eller torkade, även malda; 
fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter 
(inbegripet orostad cikoriarot av varieteten 
Cichorium intybus sativum) av sådana slag som 
används främst till människoföda, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans: 

100 johannesbröd, inbegripet johannesbrödfrön 
200 alger 
300 aprikos-, persikc- och plommonkämor 

andra slag: 
910 -sockerbetor 
920 - sockerrör 
990 - andra 

1213 000 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, 
även hackade, malda, pressade eller i form av 
pelletar 

1214 Kålrötter, foderbetor och andra 
foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), 
klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker 
och liknande djurfoder, även i form av pelletar: 

100 mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 
andra slag: 

901 - hö 
909 - andra 

13 kap. Schellack o d; naturliga gummiarter och hartser 
samt andra växtsafter och växtextrakter 

1300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1301 100-900 Schellack o d ; naturliga gummiarter, hartser, 
gummihartser och balsamer 

1302 110-390 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, 
pektinater och pektater; agar-agar samt annat 
växtslem och andra förtjockningsmedel, även 
modifierade, erhållna ur vegetabiliska 
produkter 

14 kap. Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska 
produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

1400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1401 100-900 Vegetabiliska material av sådana slag som 
används främst för flätning (t ex bambu, 
rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, 
blekt eller färgad halm samt lindbast) 

1402 100-990 Vegetabiliska material av sådana slag som 
används främst som fyllning eller stoppning 
(t ex kapock, krollsplint och sjögräs), 
även i ordnade skikt med eller utan underlag 

1403 100+900 Vegetabiliska material av sådana slag som 
används främst i borstar eller kvastar 
(t ex kvastdurra, piassava, risrot och 
tampicofibrer), även snodda eller buntade 

1404 100-900 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 
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TREDJE AVDELNINGEN 

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
samt spaltningsprodukter av sådana fetter och 
oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och 
vegetabiliska vaxer 

15 kap. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
samt spaltningsprodukter av sådana fetter och 
oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och 
vegetabiliska vaxer 

1500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1501 000 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, 
utsmälta, även utpressade eller 
extraherade med lösningsmedel 

1502 000 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller 
getter, råa eller utsmälta, även utpressade 
eller extraherade med lösningsmedel: 

1 råtalg 

9 andra slag 

1503 000 Solarstearin, isterolja, oleostearin, 
oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, 
blandade eller på annat sätt beredda 

1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur 
samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, 
även raffinerade men inte kemiskt modifierade: 

100 fiskleveroljor och fraktioner av sådana oljor 
200 fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) 

samt fraktioner av sådana fetter eller oljor 
300 fetter och oljor av havsdäggdjur samt 

fraktioner av sådana fetter eller oljor 

1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur 
ullfett (inbegripet lanolin): 

100 rått ullfett 
900 andra slag 

1506 000 Andra animaliska fetter och oljor samt 
fraktioner av sådana fetter eller oljor 
(ej från svin, fjäderfä, oxdjur, får och 
getter, fisk, havsdäggdjur etc), även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade: 

1 destruktionsfett 

2 andra fetter 

9 oljor 

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, 
även raffinerade men inte kemiskt modifierade: 

100 oraffinerad olja, även avslemmad 
andra slag: 

901 - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- andra: 

902 - - fasta fraktioner 

909 - - andra produkter 
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1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, 
även raffinerade men inte kemiskt modifierade: 

100 oraffinerad olja 
andra slag: 

901 - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- andra: 

902 - - fasta fraktioner 

909 - - andra produkter 

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade: 

100 jungfruolja 
andra slag: 

901 - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- andra: 

902 - - fasta fraktioner 

909 - - andra produkter 

1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt 
fraktioner av sädana oljor (andra än 
jungfruolja eller raffinerad olivolja ur 

jungfruolja), även raffinerade men inte 
kemiskt modifierade, inbegripet blandningar 
av dessa oljor eller fraktioner med oljor: 

001 oraffinerade oljor, även blandade med 
jungfruolja 
andra slag: 

002 - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- andra: 

003 - - fasta fraktioner 

009 - - andra produkter 

1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade: 

100 oraffinerad olja 
andra slag: 

901 - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- andra: 

902 - - fasta fraktioner 

909 - - andra produkter 

1512 Solrosolja, safflorolja och bommullsfröolja 
samt fraktioner av dessa oljor, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade: 
solrosolja och safflorolja samt fraktioner av 
dessa oljor. 

110 - oraffinerade oljor 
- andra slag: 

191 --avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- - andra: 

192 — fasta fraktioner 

199 — andra produkter 
bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja: 

210 - oraffinerad olja, även befriad från gossypoi 
- andra slag: 
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291 - - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 

- - andra: 

292 - - - fasta fraktioner 

299 — andra produkter 
1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja 

samt fraktioner av dessa oljor, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade: 
kokosolja och fraktioner av denna olja: 

110 - oraffinerad olja 
- andra slag: 

191 --avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- - andra: 

192 — fasta fraktioner 

199 — andra produkter 
palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner 
av dessa oljor 

210 - oraffinerade oljor 
- andra slag: 

291 - - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- - andra: 

292 - - - fasta fraktioner 

299 — andra produkter 

1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt 
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade: 

100 oraffinerade oljor 
andra slag: 

901 - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 

-andra: 

902 - - fasta fraktioner 

909 - - andra produkter 

1515 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor 
(inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av 

sådana fetter eller oljor, även raffinera
de men inte kemiskt modifierade: 
linolja och fraktioner av denna olja: 

110 - oraffinerad olja 
190 - andra slag 

majsolja och fraktioner av denna olja: 

210 - oraffinerad olja 
- andra slag: 

291 - - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 

- - andra: 

292 - - - fasta fraktioner 

299 — andra produkter 
300 ricinolja och fraktioner av denna olja 
400 tungolja och fraktioner av denna olja 

sesamolja och fraktioner av denna olja: 

501 - oraffinerad olja 
- andra slag: 
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502 - - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 
- - andra: 

503 — fasta fraktioner 

509 — andra produkter 
600 jojobaolja och fraktioner av denna olja 

andra fetter och oljor samt fraktioner av 
dessa: 

901 - krotonolja, oiticicaolja och tobaksfröolja 
samt fraktioner av dessa oljor 
- andra slag: 

902 - - oraffinerade fetter och oljor 
- - andra: 

903 — avsedda att användas uteslutande 
för tekniskt bruk 
— andra: 

904 fasta fraktioner 
909 andra produkter 

1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, 
som helt eller delvis hydrerats, omförestrats 
(även internt) eller elaidiniserats, även 
raffinerade men inte vidare bearbetade: 
animaliska fetter och oljor samt fraktioner av 
sådana fetter eller oljor. 

101 - produkter med karaktär av konstgjorda vaxer 
- andra slag: 

102 - - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 

109 --andra 
vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor. 

201 - produkter med karaktär av konstgjorda vaxer 
- andra slag: 
- - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk: 

202 — linolja, krotonolja, oiticicaolja, 
ricinolja, tobaksfröolja, tungolja och 
jojobaolja samt fraktioner av dessa oljor 

203 - - - andra 

209 - - andra 

1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av 
animaliska eller vegetabiliska fetter eller 
oljor eller av fraktioner av olika fetter 
eller oljor enligt detta kapitel, andra än 
ätbara fetter och oljor samt fraktioner av 
sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16 
som inte hydrerats eller undergått vidare 
bearbetning för livsmedelsändamål: 

101+109 margarin med undantag av flytande margarin: 
- innehållande mjölkfett: 

1 - - fetthalt ej överstigande 40 viktprocent 
2 - - fetthalt överstigande 40 viktprocent 
3 - bagerimargarin 

- bordsmargarin: 
4 - - fetthalt ej överstigande 40 viktprocent 
5 - - fetthalt överstigande 40 viktprocent 
9 - - annat 

andra slag: 
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901 - konstister och annat berett ätbart fett med 
undantag av margarin 
- blandningar av raffinerade 
produkter enligt nr 15.07-. 15.16 (t ex 
vegetabiliska fetter och oljor, ej kemiskt 
modifierade), i flytande form, med undantag 
av emulsioner 

902 - - avsedda att användas uteslutande för 
tekniskt bruk 

903 - - andra 
909 - andra 

1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, 
kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, 
blåsta, polymeriserade genom upphettning i 
vakuum eller i inert gas eller på annat sätt 
kemiskt modifierade, med undantag av produkter 
enligt nr 15.16 (d v s hydrerade, omförestrade 
eller elaidiniserade fetter och oljor); 
oätliga blandningar eller beredningar av 
animaliska eller vegetabiliska fetter eller 
oljor eller av fraktioner av olika fetter 
eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans: 

001 linolja (inbegripet linoxyn), tungolja, 
oiticicaolja och ricinolja samt fraktioner av 
dessa oljor, kemiskt modifierade; blandningar 
som huvudsakligen består av linolja, 
tungolja, krotonolja, oiticicaolja, ricinolja 
eller tobaksfröolja eller av fraktioner av 
dessa oljor, även kemiskt modifierade 

002 andra oätliga blandningar som består av 
raffinerade produkter enligt nr 15.07-. 
15.16 (t ex vegetabiliska fetter och feta 
oljor ej kemiskt modifierade) 

003 andra slag 

1519 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från 
raffinering; tekniska fettalkoholer: 
tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från 
raffinering: 

110 - stearin 
120 -olein 
130 -tallfettsyra 
190 -andra 

tekniska fettalkoholer 
201 - produkter med karaktär av konstgjorda vaxer 
209 - andra 

1520 Glycerol (glycerin), även ren; glycerolvatten 
och glycerollut: 

100 glycerol (glycerin), rå; glycerolvatten och 
glycerollut 

900 andra slag, inbegripet syntetisk glycerol 

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), 
bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti 
(valrav), även raffinerade eller färgade: 

100 vegetabiliska vaxer 
900 andra slag 

1522 000 Degras; återstoder från bearbetning av fetter 
feta oljor eller andra fettartade ämnen eller 
av animaliska eller vegetabiliska vaxer 
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Enhet 

Unit 

1994 

Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

FJÄRDE AVDELNINGEN 

Beredda näringsmedel; drycker, sprit och ättika; 
tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning 

16 kap. Beredningar av kött fisk, kräftdjur, blötdjur 
eller andra ryggradslösa vattendjur 

1600 000 Produktion hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1601 Korv och liknande produkter av kött, andra 
djurdelar eller blod; beredningar av dessa 
produkter: 

001 korv: 
1 - i hermetiskt slutna kärl 

- andra slag: 
2 - - fläskkorv, köttkorv o d 
3 - - falukorv, medisterkorv 
4 - - rökt eller kokt medvurst o d 
9 - - annan korv 

002 beredningar 
1 - i hermetiskt slutna kärl 
9 - andra 

1602 Kött andra djurdelar och blod , beredda eller 
konserverade pä annat sätt: 

100 homogeniserade beredningar: 
1 - innehållande kött, i hermetiskt slutna kärl 
9 - andra 

201 +209 varor av lever av alla slags djur 
1 - leverpastej 
9 - andra 

varor av fjäderfä enligt nr 01.05 (höns 
ankor, gäss, kalkoner, pärlhöns): 

310 -avkalkon 
390 - av annat fjäderfä 

varor av svin: 
410 -skinka: 

1 - - i hermetiskt slutna kärl 
9 - - andra 

420 -bog: 
1 - - i hermetiskt slutna kärl 
9 - - andra 

490-900 frysta produkten 
1 - hamburgare, köttbullar o d 
2 - färdiglagad mat 
3 - andra frysta produkter 

andra varor 
4 - i hermetiskt slutna kärt 

- annat: 
5 - - hamburgare, köttbullar o d 
6 - - färdiglagad mat 
7 --blodpudding blodkorv 
9 - - andra slag 

1603 000 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, 
blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: 
fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller 
malen: 
-lax: 

111 -- inkokt lax 
119 --annan 

- sill och strömming: 
121 - - i förpackningar med en nettovikt av minst 

45 kg 
- - i andra förpackningar: 

122 — gaffelbitar och liknande 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 

Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

129 — andra produkter 
- äkta sardiner samt sardineller och skarpsill: 

131 - - i förpackningar med en nettovikt av minst 
45 kg 
- - i andra förpackningar: 

132 — inläggningar av ansjovistyp 
133 — inläggningar av sardintyp 
139 — andra produkter 
140 - tonfisk och bonit 
150 - makrill 

- äkta ansjovis: 
161 - - i förpackningar med en nettovikt av 

minst 45 kg 
169 - - i andra förpackningar 

- annan fisk: 
191 --sillfisk annan än sillfisk enligt 

stat.nr 16.04.12,16.04.131 eller 
16.04.16, i förpackningar med en 
nettovikt av minst 45 kg 

192 - - fiskfileer, fiskpinnar och liknande 
produkter, panerade även stekta frysta 

199 --annan 
annan beredd eller konserverad fisk: 
- fiskrom, annan än kaviar 

201 - - i förpackningar med en nettovikt av minst 
5 kg 

202 - - i andra förpackningar 
203 - fiskpinnar och liknande produkter 

andra än enligt stat.nr 16.04.192 
panerade, även stekta frysta 

204 - annan fryst 
- andra slag: 

205 --fiskbullar 
209 - - annan: 

1 — färdiglagad mat, fryst 
9 — a n n a t 

kaviar 
301 - störrom 

- annan: 
302 - - i förpackningar med en nettovikt av minst 

5 kg 
309 - - i andra förpackningar 

1605 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa 
vattendjur, beredda eller konserverade: 

101+109 krabba 
räkor 

201 - utan skal, kokta och frysta men inte vidare 
beredda 

202 - andra, i detaljhandelsförpackningar 
209 -andra 
300 hummer 
400 andra kräftdjur 

andra slag: 
901 - ostron 

902+909 -andra 

17 kap. Socker och sockerkonfektyrer 

1700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt 
kemiskt ren sackaros, i fast form: 

110+120 råsocker utan tillsats av aromämnen eller 
färgämnen 

910+990 andraslag: 
1 - bitsocker 

- strösocker: 
2 - - i detaljhandelsförpackningar 
9 - - annat 
8 - andra slag ( t ex sirap) 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1702 Annat socker( ej från sockerrör eller 
sockerbetor eller utgörande kemiskt ren 
sackaros), inbegripet kemiskt ren laktos, 
maltos, glukos och fruktos, i fast form; 
sirap och andra sockerlösningar utan till
sats av aromämnen eller färgämnen; konst
gjord honung, även blandad med naturlig 
honung; sockerkulör: 

100 mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) 
samt sirap och andra lösningar av mjölksocker 

200 lönnsocker samt sirap och andra lösningar av 
lönnsocker 

300 druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) 
samt sirap och andra lösningar av druvsocker 
inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller 
innehållande mindre än 20 viktprocent 
fruktsocker beräknat på torrsubstansen 

400 druvsocker samt sirap och andra lösningar av 
druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent 
men mindre än 50 viktprocent fruktsocker 
beräknat på torrsubstansen 

500 kemiskt ren fruktos 
600 annat fruktsocker samt sirap och andra 

lösningar av fruktsocker, innehållande över 
50 viktprocent fruktsocker beräknat på 
torrsubstansen 
andra slag, inbegripet invertsocker: 

901 - invertsocker och konstgjord honung, även 
blandad med naturlig honung 

902 - sockerkulör 
909 - andra 

1703 100+900 Melass erhållen vid utvinning eller 
raffinering av socker 

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), 
inte innehållande kakao: 

100 tuggummi, även överdraget med socker 
andra slag: 

901 - fondantmassor, mandelmassor, pastor och 
andra liknande halvfabrikat i bulk 
- andra konfektyrer 

902 - - karameller 
903 --pastiller 
904 - - lakritskonfekt och andra lakritsvaror 
905 - - kola (inbegripet knäck) 
909 - - andra: 

1 — dragéer 
2 — gelé- och vingummikonfektyrer 
3 — skumkonfektyrer 
9 — andra slag 

18 kap. Kakao och kakaoberedningar 

1800 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1801 000 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade 

1802 000 Kakaoskal och annat kakaoavfall 

1803 Kakaomassa, även avfettad: 
100 inte avfettad 
200 helt eller delvis avfettad 

1804 000 Kakaosmör (fett eller olja) 

1805 000 Kakaopulver utan tillsats av socker eller 
annat sötningsmedel 

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

innehållande kakao: 
kakaopulver med tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel: 

101 - endast avsett för framställning av pudding 
och annan liknande efterrätt eller dryck 

109 -annat 
andra beredningar i form av block eller kakor 
vägande mer än 2 kg eller i flytande form, 
pastaform, pulverform, granulatform eller 
liknande form, löst förpackade i förpackningar 
innehållande mer än 2 kg: 

201 - glasspulver och glasspasta (glassmassa); 
pulver, flingor, pastor och flytande 
beredningar endast avsedda för framställning 
av pudding och annan liknande efterrätt 
eller dryck 

209 -andra 
andra beredningar, i form av block, kakor 
eller stänger 

310 -fyllda 
- ofyllda: 

321 - - blockchoklad 
329 - - andra (inkl "mjölkchokladkakor") 

andra slag: 
901 - konfekt och andra konfektyrer av choklad eller 

innehållande kakao, för direkt konsumtion: 
1 - - nougat 
2 - - praliner 
3 - - övrig fylld formchoklad 
5 - - kola 
6 - - dragéer 
7 - - skum- och gummikonfektyrer 
9 - - andra chokladkonfektyrer för direkt 

konsumtion 
902 - glasspulver och glasspasta (glassmassa); 

puddingar och andra liknande efterrätter; 
pulver, flingor, pastor och flytande 
beredningar endast avsedda för framställning 
av pudding och annan liknande efterrätt 
eller dryck 

909 -andra 

19 kap. Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller 
mjölk; bakverk 

1900 000 Produktion, hänföiiig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, 
stärkelse eller maltextrakt, som inte 
innehåller kakaopulver eller innehåller mindre 
än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans; livsmedels
beredningar av varor enligt nr 04.01-04.04, 
som inte innehåller kakaopulver eller innehål
ler mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans: 

100 beredningar avsedda för barn, i detaljhandels
förpackningar: 

1 - vällingpulver 
9 - andra 

200 mixer och degar för beredning av bakverk 
enligt nr 19.05 ( d v s exkluderande produkter 
med mer än 20 procent kött fisk m m) 
andra slag: 

901 - maltextrakt 
- livsmedelsberedningar innehållande naturliga 
mjölkbeståndsdelar: 

902 - - alkoholfria beredningar för framställning 
av drycker 

903 - - glasspulver glasspasta (glassmassa) och 
903 puddingpulver 
905 - - andra 
909 - andra livsmedelsberedningar: 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1 - - i detaljhandelsförpackningar 
2 - - annat 

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, 
nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och 
cannelloni, även kokta, (fyllda med kött eller 
andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; 
couscous, även beredd: 
okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på 
annat sätt beredda: 

110 - innehållande ägg 
190 -andra 
200 fyllda pastaprodukter, även kokta eller på 

annat sätt beredda 
300 andra pastaprodukter 
400 couscous 

1903 000 Flingor, gryn o d, framställda av stärkelse 

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svallning 
eller rostning av spannmål eller 
spannmålsprodukter (t ex majsflingor); 
spannmål, annan än majs, i form av korn, 
förkokt eller på annat sätt beredd: 
livsmedelsberedningar erhållna genom svallning 
eller rostning av spannmål eller 
spannmålsprodukter 

101 - innehållande kakaopulver 
109 - andra: 

1 - - frukostflingor o d 
2 - - snacks 
9 - - övriga 

andra slag: 
901 - risprodukter 
909 -andra 

1905 Bakverk, även innehållande kakao; 
nattvardsbröd tomma oblatkapslar av sådana 
slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, 
sigilloblater och liknande produkter: 
knäckebröd: 

101 - på basis av råg 
109 -annat 
200 pain d"épices (mjuk pepparkaka o d) 

301-308 söta kex, småkakor o d; våfflor och rån (wafers) 
400 skorpor, rostat bröd och liknande rostade 

produkter 
andra slag: 

901 - nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av 
sådana slag som är lämpliga för 
farmaceutiskt bruk, sigilloblater och 
liknande produkter 

902-909 -andra: 
1 - - mjukt matbröd 
2 - - tunnbröd (hårt eller mjukt) 
3 - - mjukt kaffebröd 
4 - - bakelser, tårtor och andra finare 

bakverk 
5 - - crêpes, piroger o d 
6 - - pizza 
7 - - wienerbröd, wienerlängder och liknande 
8 - - övriga bakverk 
9 - - diverse bakverk, ej matbröd (denna post 

används om produktionen ej går att dela 
pånr1905.902-.909, 1-.9) 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

20 kap. Beredningar av köksväxter, frukt, bär, nötter 
eller andra växtdelar 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

2000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2001 Köksväxter, frukt, bär, nötter och andra 
ätbara växtdelar, beredda eller konserverade 
med ättika eller ättiksyra: 

101+109 gurkor 
200 vanlig lök 

andra slag: 
901 - rödbetor 
902 - oliver och kapris samt frukter av släktena 

paprika och pimenta; sockermajs 
903 - rödkål och kronärtskockor 
904 - andra köksväxter 
909 - frukt, bär, nötter och andra ätbara 

växtdelar 

2002 Tomater, beredda eller konserverade på annat 
sätt än med ättika eller ättiksyra: 

100 hela eller i bitar 
901+909 andraslag 

2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade 
på annat sätt än med ättika eller ättiksyra: 
svampar 

101 -champinjoner 
109 -andra 
200 tryffel 

2004 Andra köksväxter, beredda eller konserverade 
på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, 
frysta (potatischips och pommes frites, 
sockermajs, morötter, ärter etc): 

100 potatis 
andra köksväxter samt blandningar av 
köksväxter 

901-903 - oliver, kapris, frukter av släktena paprika 
pimenta, sparris, sockermajs, ärter, bönor, 
produkter av ärter eller bönor 

904 - vanlig lök, stekt eller friterad; surkål 
905 - andra köksväxter, oblandade 
909 - blandningar av köksväxter 

2005 Andra köksväxter (oliver, surkål, sockermajs, 
morötter, ärter, potatischips m m), beredda 
eller konserverade på annat sätt än med ättika 
eller ättiksyra, inte frysta: 

100 homogentserade köksväxter 
201+209 potatis 

300 surkål 
401 +409 ärter 
511-590 bönor 

600 sparris 
700 oliver 
800 sockermajs 

andra köksväxter samt blandningar av 
köksväxter 

901 - kapris och frukter av släktena paprika och 
pimenta 

902 - kepalök (vanlig lök), stekt eller friterad 
903 - andra köksväxter, oblandade 
909 - blandningar av köksväxter 

1 - - ärter och morötter, blandade 
2 - - färdiglagad mat (inkl barnmat) 
3 - - sallader 
9 - - andra 
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Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

2006 000 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra 
växtdelar, kanderade, glaserade eller på 
liknande sätt beredda med socker 

2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, 
mos och pastor av frukt, bär eller nötter 
beredda genom kokning eller annan 
värmebehandling, med eller utan tillsats av 
socker eller annat sötningsmedel: 

100 homogeniserade beredningar 
andra slag: 

910 - av crtrusfrukter 
- andra: 

991 - - av jordgubbar, smultron, svarta vinbär 
eller äpplen 

999 - -andra 

2008 Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, 
på annat sätt beredda eller konserverade, 
med eller utan tillsats av socker, annat 
sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans: 

110-1-190 nötter, jordnötter och andra frön, även 
blandade med varandra 

200-990 andraslag 

2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt 
köksväxtsaft, ojäst och utan tillsats av 
alkohol, även med tillsats av socker eller 
annat sötningsmedel: 
apelsinsaft: 

110 -fryst 
190 -annan 
200 grapefruktsaft 
300 oblandad saft av andra crtrusfrukter 
400 ananassaft 
500 tomatsaft 
600 druvsaft (inbegripet druvmust) 
700 äppelsaft 

oblandad saft av annan frukt eller av bär 
eller av andra köks växten 

801 - av svarta vinbär, jordgubbar eller smultron 
802 - av päron, körsbär eller plommon 
803 - av annan frukt eller av andra bär 
809 - av köksväxter 

biandsaft: 
901 - innehållande saft av svarta vinbär 

jordgubbar eller smultron 
902 - innehållande saft av äpplen, päron, körsbär 

eller plommon men inte innehållande saft av 
svarta vinbär, jordgubbar eller smultron 

903 - annan biandsaft innehållande tomatsaft som 
karaktärsgivande beståndsdel 

904 - annan biandsaft innehållande annan 
köksväxtsaft som karaktärsgivande 
beståndsdel 

909 - annan biandsaft 

21 kap. Diverse ätbara beredningar 

2100 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, 
te eller matte samt beredningar pä basis av 
dessa produkter eller på basis av kaffe, te 
eller matte; rostad cikoriarot och andra 
rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser 
och koncentrat av dessa produkter: 

100 extrakter, essenser och koncentrat av kaffe 
samt beredningar på basis av sådana extrakter, 
essenser eller koncentrat eller på basis av 
kaffe 
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Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

200 extrakter, essenser och koncentrat av te eller 
matte samt beredningar på basis av sådana 
extrakter, essenser eller koncentrat eller på 
basis av te eller matte 

300 rostad cikoriarot och andra rostade 
katfesurrogat samt extrakter, essenser 
och koncentrat av dessa produkter 

2102 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga 
mikroorganismer döda (med undantag av 
vacciner); beredda bakpulver: 
aktiv jäst: 

101 - pressjäst, även granulerad 
109 - annan aktiv jäst (även torr) 

inaktiv jäst; andra encelliga 
mikroorganismer, döda: 

201 - inaktiv jäst 
209 - andra slag 
300 beredda bakpulver 

2103 Såser samt beredningar för tillredning av 
såser; blandningar för smaksättningsändamål; 
senapspulver och beredd senap: 

100 sojasås 
200 tomatketchup och annan tomatsås 

senapsputver och beredd senap: 
301 - senapspulvei 
302 - beredd senap 

andra slag: 
901 - majonnäs 
909 - andra 

2104 Soppor och buljonger samt beredningar för 
tillredning av soppor eller buljonger; 
homogeniserade sammansatta 
livsmedelsberedningar: 
soppor och buljonger samt beredningar för 
tillredning av soppor eller buljonger 

101 - innehållande kött 
108 - andra, i form av kakor, tärningar, pulver e d 
109 - andra slag 
200 homogeniserade sammansatta 

livsmedelsberedningar 

2105 000 Giassvaror, även innehållande kakao 

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans: 

100 proteinkoncentrat och texturerade proteiner 
andra slag: 

901 - alkoholfria beredningar för framställning av 
drycker 

903 - glasspulver, glasspasta (glassmassa) och 
puddingpulver 

904 - produkter beredda av smör eller annat 
mjölkfett 
- sockerfria konfektyrer för direkt konsumtion: 

905 - - tuggummi 
906 - - pastiller 
907 --andra 
909 - andra 

22 kap. Drycker, sprit och ättika 
2200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort 
mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan 
tillsats av socker eller annat sötningsmedel 



45 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

eller av aromämne; is och snö: 
100 mineralvatten och kolsyrat vatten 
900 andra slag: 

1 - vatten distribuerat från vattenverk 
2 - ånga (för avsalu) 
9 - andra 

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat 
vatten, med tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel eller av aromämne, samt andra 
alkoholfria drycker, med undantag av frukt-
och bärsaft samt köksväxtsaft utan extra 
tillsats av vatten: 

100 vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat 
vatten, med tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel eller av aromämne: 

1 - tappat på glasflaskor 
2 - tappat på burk 
9 - annat 

andra slag: 
901 - maltdrycker med en alkoholhalt av högst 

0,5 volymprocent 
909 - andra 

2203 Maltdrycker: 
med en alkoholhalt: 

001 överstigande 0,5 volymprocent men inte 
1,8 viktprocent (lättöl) 

002 överstigande 1,8 men inte 2,8 viktprocent (öl) 
003 överstigande 2,8 viktprocent (starköl) 

2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som 
gjorts starkare genom tillsats av alkohol; 
druvmust, annan än ojäst eller sådan med 
högst 0, 5 volymprocent alkoholhalt: 
musserande vin, med en alkoholhalt: 

101 - överstigande 0,5 volymprocent men inte 
1,8 viktprocent 

109 - överstigande 1,8 viktprocent 
annat vin; druvmust vars jäsning har förhindrats 
eller avbrutits genom tillsats av alkohol: 
- med en alkoholhalt: 

211+291 - - överstigande 0,5 volymprocent men inte 
1,8 viktprocent 

212 - - överstigande 1,8 viktprocent men inte 
+292+293 15 volymprocent 

219 
+294+299 - - överstigande 15 volymprocent 

300 annan druvmust 

2205 Vermut och annat vin av färska druvor 
smaksatt med växter eller aromatiska ämnen: 
med en alkoholhalt: 

101 +901 - överstigande 0,5 volymprocent men inte 
1,8 viktprocent 

102 - överstigande 1,8 viktprocent men inte 
+902+903 15 volymprocent 

109 
+904+909 - överstigande 15 volymprocent 

2206 Andra jästa drycker, t ex äppelvin (cider), 
päronvin och mjöd: 
musserande, andra än äppel- och päronvin, med 
en alkoholhalt: 

001 - överstigande 0,5 volymprocent men inte 
1,8 viktprocent 

002 - överstigande 1,8 viktprocent 
andra slag, med en alkoholhalt: 

003 - överstigande 0,5 volymprocent men inte 
1,8 viktprocent 

004+005 - överstigande 1,8 viktprocent men inte 
15 volymprocent 

006+009 - överstigande 15 volymprocent: 



46 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

2207 Odena turerad etylal kohol med en alkoholhalt av 
minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan 
sprit denaturerade, oavsett alkoholhalt: 

101 -209 odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 
minst 80 volymprocent: 

1 råbrännvin av normalstyrka framställd vid 
potatisbrännerier 

2 sulfitsprit (etylalkohol) 100 %-ig och renad 
alkohol ur importerad alkohol 

2208 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 
mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och 
andra spritdrycker; sammansatta alkoholhaltiga 
beredningar av sådana slag som används för 
framställning av drycker: 

100 sammansatta alkoholhaltiga beredningar av sådana 
slag som används för framställning av drycker 

201 +209 sprit erhållen genom destillering av druwin 
eller pressåterstoder av druvor 

301+309 whisky 
401 +409 rom och taffia 
501+509 gin och genever 

andra slag: 
901 - drycker med en alkoholhalt 

överstigande 0,5 volymprocent men inte 
1,8 viktprocent 

902 - likör, bitter och liknande drycker 
- andra: 

903+904 - - brännvin, okryddat eller kryddat; vodka 
905+909 --andra 

2209 000 Ättika 

23 kap. Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; 
beredda fodermedel 

2300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2301 Mjöl och pel letar av kött eller andra 
djurdelar eller av fisk, kräftdjur, blötdjur 
eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga 
till männniskoföda; grevar: 

100 mjöl och pelletar av kött eller andra 
djurdelar; grevar 

200 mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, 
blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 

2302 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form 
av pelletar, erhållna vid siktning, malning 
eller annan bearbetning av spannmål eller 
baljväxter: 

100 av majs 
200 av ris 
300 av vete 
400 av annan spannmål 
500 av baljväxter 

2303 Återstoder från stärkelseframställning och 
liknande återstoder, betmassa, bagass och 
annat avfall från sockerframställning, dra v, 
drank och annat avfall från bryggerier eller 
brännerier, även i form av pelletar: 

100 återstoder från stärkelseframställning och 
liknande återstoder 

200 betmassa, bagass och annat avfall från 
sockerframställning 

300 drav, drank och annat avfall från bryggerier 
eller brännerier. 

1 i flytande form 

2 i fast form 
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2304 000 Oljekakor och andra fasta återstoder från 
utvinning av sojabönolja, även malda eller i 
form av pelletar 

2305 000 Oljekakor och andra fasta återstoder från 
utvinning av jordnötsolja, även malda eller 
i form av pelletar 

2306 Oljekakor och andra fasta återstoder från 
utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, 
andra än för utvinning av sojabönolja eller 
jordnötsolja, även malda eller i form av 
pelletar: 

100 av bomullsfrön 
200 av linfrön 
300 av solrosfrön 
400 av raps- eller rybsfrön 
500 av kokosnötter eller kopra 
600 av palmnötter eller palmkämor 
900 andra slag 

2307 000 Vindruv; rå vinsten 

2308 100+900 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall 
samt vegetabiliska återstoder och biprodukter 
av sådana slag som används vid utfodring av 
djur, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans, även i form av pelletar 

2309 Beredningar av sådana slag som används vid 
utfodring av djur: 

101 -109 hund- eller kattfoder 
901-909 andraslag 

24 kap. Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning 
2400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2401 100-300 Råtobak; tobaksavfall 

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak 
eller tobaksersättning: 

101 -104 cigarrer och cigariller innehållande tobak 
201 +202 cigaretter innehållande tobak: 

900 andra slag 

2403 Andra varor tillverkade av tobak eller 
tobaksersättning (andra än cigarrer, cigaretter 
eller tobaksavfall); "homogeniserad" eller 
rekonstituerad tobak; tobaksextrakt: 

100 röktobak, även innehållande tobaksersättning 
(oavsett mängden) 
andra slag: 

910 - "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak 
990 - andra 
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FEMTE AVDELNINGEN 

Mineraliska produkter 

25 kap. Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och 
cement 

2500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2501 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat 
salt) och ren natriumklorid, även i 
vattenlösning; havsvatten: 
raffinerat salt, s k vakuumsalt härunder 
inbegripet, samt ren natriumklorid: 

001 - bordsalt i detaljhandelsförpackningar 

002 -annat 

009 andra slag 

2502 000 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, 
orostade 

2503 100+900 Svavel av alla slag, annat än sublimerat 
svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel 

2504 100+900 Naturlig grafit 

2505 Naturlig sand av alla slag, även färgad, 
annan än metailhaltig sand användbar för 
utvinning av metaller: 

100 kvartssand 

900 annan 

2506 Kvarts (annan än naturlig sand); kvarsit, även 
grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom 
sågning eller på annat sätt, till block eller 
plattor av kvadratisk eller rektangulär form: 

100 kvarts 
kvartsit: 

210 - obearbetad eller grovhuggen 

290 - annan 

2507 000 Kaolin och andra kaolinartade leror, 
även brända 

2508 Annan lera (med undantag av expanderade 
leror, kaolin och kaolinartade leror samt leror 
utgörande jordpigment), andalusit, cyanit och 
sillimanit, även brända; mullit; chamotte och 
dinas: 

100 bentonit 
200 avfärgande leror samt valklera (fullerjord, 

blekjord) 

300 eldfast lera 

400 annan lera 

500 andalusit, cyanit och sillimanit 

600 mullit 

700 chamotte och dinas 
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2509 Krita: 

001 obearbetad 

002 malen eller slammad 

2510 Naturliga kalciumfosfater, naturliga 
aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita: 

100 omalen 

200 malen 

2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat); 
naturligt bariumkarbonat (witherit), 
även bränt, dock inte bariumoxid annan än 
rå erhållen genom bränning av witherit: 

100 naturligt bariumsulfat (tungspat; barit) 

200 naturligt bariumkarbonat (witherit) 

2512 000 Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t ex 
kiselgur, trippel och diatomit) och 
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, 
även brända, med en skrymdensitet av högst 1 

2513 Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig 
granat och andra naturliga slipmedel, även 
värmebehandlade: 
pimsten: 

110 - obearbetad eller i oregelbundna stycken, 
inbegripet krossad pimsten 

190 - annan 
smärgel, naturlig korund, naturlig granat och 
andra naturliga slipmedel: 

210 - obearbetade eller i oregelbundna stycken 

290 - andra slag 

2514 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt 
sönderdelad, genom sågning eller på 
annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form: 

001 - glimmerskiffer 

009 - annan skiffer 

2515 Marmor, travertin, s k belgisk granit och 
annan monument- eller byggnadskalksten med en 
skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, 
även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, 
genom sågning eller på annat sätt, till block 
eller plattor av kvadratisk eller rektangulär 
form: 
marmor och travertin: 

110 - obearbetade eller grovhuggna 
120 - enkelt sönderdelade, genom sågning eller på 

annat satt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

200 s k belgisk granit och annan monument-
eller byggnadskalksten; alabaster 

1 - obearbetad eller grovhuggen 
9 - enkelt sönderdelad genom sågning eller på 

annat sätt till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 
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2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan 
monument- eller byggnadssten, även grovhuggna 
eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller 
på annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form: 
granit: 

110 - obearbetad eller grovhuggen 
120 - enkelt sönderdelad, genom sågning eller på 

annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 
sandsten: 

210 - obearbetad eller grovhuggen 
220 - enkelt sönderdelad, genom sågning eller på 

annat sätt, till block eller plattor av 
kvadratisk eller rektangulär form 

900 annan monument- eller byggnadssten (inkl 
diabas, hyperit): 
- svart granit (inkl diabas, hyperit): 

1 - - obearbetad eller grovhuggen 
2 - - enkelt sönderdelad genom sågning eller 

på annat sätt till block eller plattor 
av kvadratisk eller rektangulär form 
- andra slag: 

3 - - obearbetad eller grovhuggen 
9 - - enkelt sönderdelad genom sågning eller 

på annat sätt till block eller plattor 
av kvadratisk eller rektangulär form 

2517 Småsten, grus och krossad sten av sådana slag 
som vanligen används för inblandning i betong 
eller för vägbyggen, banbyggen e d , singel 
och flinta, även värmebehandiade; makadam av 
slagg eller liknande industriellt avfall, även 
innehållande sådana material som är nämnda i 
första delen av detta nummer; tjärmakadam; 
krosskorn, skärv och pulver av marmor, 
travertin, s k belgisk granit, granit, 
sandsten o d stenarter, även värmebehandiade: 

100 småsten, grus och krossad sten av sådana slag 
som vanligen används för inblandning i betong 
eller för vägbyggen, banbyggen e d , singel 
och flinta, även värmebehandiade 

200 makadam av slagg eller liknande industriellt 
avfall, även innehållande sådana material som 
är nämnda i stat.nr25.17.100 

300 tjärmakadam 
410+490 krosskom, skärv och pulver av 

stenarter enligt nr 25.15 eller 25.16, 
även värmebehandiade: 

1 - av granit eller gnejs 

2 - av svarta eller gröna graniter 

3 - av sandsten 

4 - av kvartsit 

9 - av kalksten 

2518 Dolomit, även bränd; dolomit, grovhuggen 
eller enkelt sönderdelad, genom sågning 
eller på annat sätt, till block eller 
plattor av kvadratisk eller rektangulär 
form; stampmassa av dolomit (inbegripet 
tjärdolomit): 

100 obränd dolomit 

200 bränd dolomit 
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300 stampmassa av dolomit (inbegripet tjärdolomit) 

2519 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); 
smält magnesia; dödbränd (sintrad) 
magnesia, även innehållande små mängder 
av andra oxider, tillsatta före 
sintringen; annan magnesiumoxid, även ren: 

100 naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) 

900 andra slag 

2520 Gipssten; anhydrit; bränd gips, även 
färgad eller innehållande små mängder 
acceleratorer eller fördröjningsmedel: 

100 gipssten; anhydrit 

200 bränd gips 

2521 000 Kalksten med användning som flussmedel; 
kalksten av sådana slag som vanligen används 
för framställning av kalk eller cement: 
- omalen: 

1 - - för cementtillverkning 

2 - - för kalkbränning 

3 - - för andra industriella ändamål 
- andra slag: 

- - kalkstensmjöl: 

4 — för jordförbättring 

5 — för foderändamål 

6 — för sjökalkning 

9 — för andra ändamål 
2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk 

kalk, dock inte kalciumoxid och 
kalciumhydroxid i rent tillstånd: 

100 osläckt kalk 

200 släckt kalk 

300 hydraulisk kalk 

2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement 
och liknande hydraulisk cement, även färgade 
eller i form av klinker: 

100 cementklinker 
portlandcement: 

210 - vit cement, även färgad 

290 - annan 

300 aluminatcement 

900 annan hydraulisk cement 

2524 000 Asbest 

2525 Glimmer, även kluven; glimmeravfall: 
100 glimmer, obearbetad eller kluven till 

plåtglimmer eller bladglimmer 

200 glimmerpulver 
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300 glimmeravfall 

2526 Talk (inbegripet naturlig steatit), även 
grovhuggen eller enkelt sönderdelad, 
genom signing eller på annat sätt, till 
block eller plattor av kvadratisk eller 
rektangulär form: 

100 varken krossad eller pulveriserad 

200 krossad eller pulveriserad 

2527 000 Naturlig kryolit; naturlig chiolit 

2528 Naturliga borater och koncentrat av 
sådana borater (även brända), med 
undantag av borater utvunna ur naturliga 
saltlösningar; naturlig borsyra 
innehållande högst 85 viktprocent 
H3.B03., beräknat på torrsubstansen: 

100 naturligt natriumborat 

900 andra slag 

2529 Fältspat; leucit; nefelin och 
nefelinsyenit; flusspat: 

100 fältspat: 

1 - omalen 

9 - andra slag 

210+220 flusspat 

300 leucit; nefelin och nefelinsyenit 

2530 Mineraliska ämnen, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans: 

100 vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade 
200 kieserit och epsomit (naturliga 

magnesiumsulfater) 

300 jordpigment 

400 naturliga glimmerhaltiga järnoxider 

900 andra slag 

26 kap. Malm, slagg och aska 

2600 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2601 Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad 
svavelkis och andra rostade naturliga 
järnsulfider: 
järnmalm, även anrikad, annan än rostad 
svavelkis och andra rostade naturliga 
järnsulfider: 
- osintrad: 

111 --styckemalm 

119 - - annan: 

1 - - - mull 

2 — slig 

9 — annat 
120 -sintrad 
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1 - - kulsinter 

9 - - andra sinterprodukter 
200 rostad svavelkis och andra rostade naturliga 

jämsulfider 

2602 000 Manganmalm, även anrikad, inbegripet 
manganhaltig järnmalm, även anrikad, med 
en manganhalt av minst 20 viktprocent, 
beräknat pä torrsubstansen 

2603 000 Kopparmalm, även anrikad: 

1 - anrikad produkt 

9 - andra slag 

2604 000 Nickelmalm, även anrikad 

2605 000 Koboltmalm, även anrikad 

2606 000 Aluminiummalm, även anrikad 

2607 000 Blymalm, även anrikad: 

1 - anrikad produkt 

9 - andra slag 

2608 000 Zinkmalm, även anrikad: 

1 - anrikad produkt 

9 - andra slag 

2609 000 Tennmalm, även anrikad 

2610 000 Krommalm, även anrikad 

2611 000 Volframmalm, även anrikad: 

1 - anrikad produkt 

9 - andra slag 

2612 Uranmalm och toriummalm, även anrikade: 

100 uranmalm 

200 toriummalm 

2613 Molybdenmalm, även anrikad: 

100 rostad 

900 annan 

2614 000 Titanmalm, även anrikad 

2615 Niobmalm, tantalmalm, vanadin malm och 
zirkoniummalm, även anrikade: 

100 zirkoniummalm 

900 andra slag 
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2616 Ädelmetallmalm, även anrikad: 

100 silvermalm 
900 andra slag: 

1 - guldmalm 

9 - annan ädelmetallmalm 

2617 Annan malm (t ex antimon-, beryllium-, vismut-, 
germanium- och kvicksilvermalm), även anrikad: 

100 antimonmalm 

900 andra slag 

2618 000 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och 
ståltillverkning 

2619 000 Ogranulerad slagg, glödspån och annat 
avfall från järn- och ståltillverkning 

2620 Aska och återstoder (andra än från järn- och 
ståltillverkning) innehållande metaller eller 
metallföreningar: 
innehållande huvudsakligen zink: 

110 -hårdzink 

190 - annan 

200 innehållande huvudsakligen bly 

300 innehållande huvudsakligen koppar 

400 innehållande huvudsakligen aluminium 

500 innehållande huvudsakligen vanadin 

900 andra slag 

2621 000 Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av 
havstång 

27 kap. Mineraliska bränslen, mineraloljor och destilla
tionsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mine-
ralvaxer 

2700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2701 Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen 
framställda av stenkol: 
stenkol, även pulveriserad men inte 
agglomererad: 

110 -antracit 
- bituminös stenkol: 

121 - - innehållande högst 0,8 viktprocent svavel 
129 - - annan 

- annan stenkol: 
191 - - innehållande högst 0,8 viktprocent svavel 
199 --annan 
200 briketter och liknande fasta bränslen 

framställda av stenkol 

2702 Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat 
Get): 

100 brunkol, även pulveriserad men inte 
agglomererad 

200 agglomererad brunkol 
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2703 000 Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad: 

- för energiändamål: 

1 - - frästorv 

2 - - stycketorv 

3 - - agglomererad torv 
- annan torv (även agglomererad): 

4 - - pressat säckförpackat 
9 - - andra slag 

2704 000 Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av 
stenkol, brunkol eller torv, även 
agglomererad; retortkol 

2705 000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande 
gaser, andra än petroleumgaser och andra 
gasformiga kolväten: 

1 - koksugnsgas 

2 - masugnsgas 

3 -LD-gas 
9 - andra (inkl kolbaserad stadsgas) 

2706 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra 
mineraltjäror, även separerade eller 
delvis destillerade (toppade), inbegripet s k 
preparerad tjära: 

001 råtjära, även separerad (centrifugerad) 
009 andra slag 

2707 Oljor och andra produkter erhållna genom 
destination av högtemperaturtjära från 
stenkol; liknande produkter i vilka vikten av 
de aromatiska beståndsdelarna överstiger 
vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna: 

100 bensen (bensol) 
200 toluen (toluol) 
300 xylen (xylol) 
400 naftalen (naftalin) 
500 andra blandningar av aromatiska kolväten 

som ger minst 65 volymprocent destillat 
(inklusive förluster) vid 250 &grad.C vid 
bestämning med metoden enligt ASTM D 86 

600 fenoler 
andra slag: 

910 - kreosotoljor 
990 -andra 

2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck 
samt koks av sådant beck: 

100 beck 
200 koks 

2709 000 Råolja erhållen ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral 

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur 
bituminösa mineral, andra än råolja; 
produkter, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans, innehållande som karaktärsgivande 
beståndsdel minst 70 viktprocent oljor 
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa 
mineral: 

010 toppad råolja för raffinering 
lättoljor: 

151 - flygbensin för kolvmotorer 

200 - jetbensin 
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159 - annan motorbensin 

351 - lättbensin (för framställning av stadsgas) 
352 - gasbensin (för framställning av 

petrokemiska produkter) 

355 - petroleumnafta 
359 - andra lättoljor, inbegripet industribensin 

och lättoljepreparat 
mellanoljor 

401 - flygfotogen 

402 - motorfotogen 

409 - annan fotogen 
500 - andra mellanoljor, inbegripet 

mellanoljepreparat 
650 dieselbrännoljor och tunna 

eldningsoljor, viskositet högst 
10 cSt-enheter vid 20°.C (nr 1) 
tjocka eldningsoljor, viskositet 
i cSt-enheter vid 50 °.C: 
- högst 40 (nr 2 och 3): 

701 - - innehållande högst 1 viktprocent svavel 

702 --andra 

- högst 90 (nr 4): 

704 - - innehållande högst 1 viktprocent svavel 

705 - - andra 
- mer än 90 (nr 5): 

707 - - innehållande högst 1 viktprocent svavel 

708 --andra 
smörjoljor 

851 - spindelolja 
852 - maskinolja 
853 - motorolja 
854 - cylinderolja 
855 - transmissionsolja 
856 - andra smörjoljor 
857 smörjfetter 

858 vägoljor 
859 andra tungoljor, inbegripet s k basoljor och 

tungoljepreprat 

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten: 

förtätade till vätska: 

110 - naturgas 

120 -propan 

130 -butan 

140 - eten, propen, buten och butadien 
190 -andra 

i gasform: 

210 -naturgas 
290 -andra: 

1 - - stadsgas 

9 - - övriga 
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2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, "slack wax', 
ozokerit, montanvax (lignitvax), torwax, 
andra mineralvaxer och liknande produkter 
erhållna genom syntes eller genom andra 
processer, även färgade: 

100 vaselin 
200 paraffin, innehållande mindre än 0,75 

viktprocent olja 
900 andra slag 

2713 Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) 
och andra återstoder från oljor erhållna 
ur petroleum eller ur bituminösa mineral: 
petroleumkoks: 

110 - inte kalcinerad 

120 - kalcinerad 
200 petroleumbitumen (asfalt) 
900 andra återstoder från oljor erhållna ur 

petroleum eller ur bituminösa mineral 

2714 Naturlig bitumen och naturasfalt; 
bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt 
naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och 
asfaltsten: 

100 bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt 
naturlig bitumenhaltig sand 

900 andra slag 

2715 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, 
naturlig bitumen, petroleumbitumen, 
mineraltjära eller mineraftjärbeck 
(t ex asfaltmastix, "cut backs"): 

001 flytande produkten fasta produkter, direkt 
emulgerbara med vatten 

009 andra slag 

2716 000 Elektrisk energi 
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SJÄTTE AVDELNINGEN 

Produkter av kemiska och närstående industrier 

28 kap. Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska 
föreningar av ädla metaller, av sällsynta jord
artsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av 
isotoper 

2800 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

I.Kemiska grundämnen 

2801 Fluor, klor, brom och jod: 

100 klor, beräknad som 100%-kj 

200 jod 

300 fluor; brom 

2802 000 Svavel, sublimerat eller fällt; 
kolloidalt svavel 

2803 Kol (kimrök och andra former av kol, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans): 

001 för gummivaruindustrin 

009 andra slag 

2804 Hydrogen (väte), ädelgaser och andra 
ickemetaller: 

100 hydrogen (väte) 
ädelgaser 

210 -argon 

290 -andra 

300 nitrogen (kväve) 

400 oxygen (syre) 

500 bor; tellur 
kisel: 

610 - innehållande minst 99,99 viktprocent 
kisel 

690 - annan 

700 fosfor 

800 arsenik 

900 selen 

2805 Alkalimetailer och alkaliska jordartsmetaller; 
sällsynta jordartsmetaller, skandium och 
yttrium, även blandade eller legerade med 
varandra; kvicksilver: 
alkalimetailer: 

110 -natrium 

190 - andra 
alkaliska jordartsmetaller 

210 -kalcium 
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220 - strontium och barium 
300 sällsynta jordartsmetaller, skandium och 

yttrium, även blandade eller legerade med 
varandra 

400 kvicksilver 

II. Oorganiska syror och oorganiska oxygenför
en ingår av ickemetaller 

2806 Hydrogenklorid (klorväte) och saltsyra 
(klorvätesyra); klorosvavelsyra: 

101 hydrogenklorid (klorväte) 

102 saltsyra (klorvätesyra), beräknad som 33%-ig 

200 klorosvavelsyra 

2807 000 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra), 
beräknad som 100%-ig 

2808 000 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och 

salpetersyra, beräknad som 100%-ig 

2809 Fosforpentoxid; fosforsyror och polyfosforsyror: 

100 fosforpentoxid 

fosforsyror och polyfosforsyror: 

201 - hypofosforsyra 

202 - ortofosforsyra 

209 - andra 
2810 000 Boroxider, borsyror 

2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska 
oxygenföreningar av (ej hydrogenklorid, 
saltsyra, klorosvavelsyra, svavelsyra, oleum, 
salpetersyra, fosforpentoxid, -syror, 
polyfosforsyror, boroxider, -syror): 
andra oorganiska syror. 

110 - hydrogenfluorid (fluorvätesyra) 
- andra: 

191 - - perklorsyra 

199 --andra 
andra oorganiska oxygenföreningar av 
ickemetaller 

210 - koldioxid (kolsyra) 

220 - kiseldioxid 

230 - svaveldioxid 
- andra: 

291 - - svaveltrioxid 
299 - - andra 

III.Halogen- och svavelföreningar av icke
metaller 

2812 Halogenider och halogenidoxider av 
ickemetaller: 
klorider och kloridoxider 

101 - fosforklorider och fosforylklorid 
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109 -andra 

900 andra slag 

2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell 

fosfortrisulfid: 

100 koldisulfid (kolsvavla) 

900 andra slag 
IV.Oorganiska baser samt oxider, hydroxi-
der och peroxider av metaller 

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning: 

100 vattenfri ammoniak, beräknad som 100%-ig 

200 ammoniak i vattenlösning, beräknad som 25%-ig 

2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid 
(kaustikt kali); natrium- och kaliumperoxid: 
natriumhydroxid (kaustik soda): 

110 - i fast form 
120 - i vattenlösning (natronlut), beräknad 

som 100%-ig 
kaliumhydroxid (kaustikt kali): 

201 - i fast form 
202 - i vattenlösning (kalilut), beräknad 

som 100%-ig 

300 natrium- och kaliumperoxid 

2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; 
oxider, hydroxider och peroxider av strontium 
eller barium: 

100 magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid 

200 oxid, hydroxid och peroxid av strontium 

300 oxid, hydroxid och peroxid av barium 

2817 000 Zinkoxid; zinkperoxid 

2818 Aluminiumoxid (inbegripet konstgjord korund); 
aluminiumhydroxid: 

100 konstgjord korund 

200 annan aluminiumoxid 

300 aluminiumhydroxid 

2819 Kromoxider och kromhydroxider: 

100 krom(VI)oxid (kromsyra) 

900 andra slag 

2820 Manganoxider: 

100 mangan(IV)oxid (mangandioxid) 

900 andra slag 
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V.Metallsalter (inbegripet peroxosalter) av 
oorganiska syror 

2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment 
innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, 
räknat som Fe&k2.0&k3.: 

100 järnoxider och järnhydroxider 
200 jordpigment 

2822 000 Koboltoxider och kobolthydroxider; 
kommersiella koboltoxider 

2823 000 Titanoxider 

2824 Blyoxider; mönja och orangemönja: 

100 bly(ll)oxid (massikot, blyglete) 

200 mönja och orangemönja 

900 andra slag 

2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska 
salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; 
andra metalloxider, metallhydroxider och 
metallperoxider: 
hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska 
salter av dessa ämnen: 

101 - hydrazin och oorganiska salter av hydrazin 
102 - hydroxylamin och oorganiska salter av 

hydroxylamin 

200 litiumoxid och litiumhydroxid 

300 vanadinoxider och vanadinhydroxider 

400 nickeloxider och nickelhydroxider 

500 kopparoxider och kopparhydroxider 

600 germaniumoxkJer och zirkoniumdioxid 

700 molybdenoxider och molybdenhydroxider 

800 antimonoxider 

900 andra slag 

2826 Fluorider; fluorosilikater, flouroaluminater 
och andra fluorkomplexa salter: 
fluorider: 

110 - av ammonium eller natrium 

120 -avaluminium 

190 -andra 

200 fluorosilikater av natrium eller kalium 

300 natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit) 

900 andra slag 

2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; 
bromider och bromidoxider; jodider och 
jodidoxider: 

100 ammoniumklorid(salmiak) 
200 kalciumklorid 

andra klorider 
310 - magnesiumklorid 
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320 - aluminiumklorid 
330 - järnklorider 
340 - koboltklorider 
350 - nickelklorid 
360 -zinkklorid 
370 - tennklorider 
380 - bariumklorid 
390 - andra 

kloridoxider och hydroxidklorider 
410 -av koppar 
490 - andra 

bromider och bromidoxider. 
510 - natriumbromid och kaliumbromid 
590 - andra 
600 jodider och jodidoxider 

2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; 
kloriter; hypobromiter: 

100 kommersiellt kalciumhypoklorit och andra 
kalciumhypokloriter 
andra slag: 

901 - hypobromiter 

909 -andra 

2829 Klorater och perklorater; bromater och 
perbromater; jodater och perjodater: 
klorater: 

110 - natriumklorat 

190 -andra 
andra slag: 

901 - perklorater 

909 -andra 

2830 Sulfider; polysulfider: 

100 natriumsulfider 

200 zinksulfid 

300 kadmiumsulfid 

900 andra slag 

2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater: 

av natrium: 

101 - natriumformaldehydsulfoxylat 

109 -andra 

900 andra slag 

2832 Sulfiter; tiosulfater: 

100 natriumsulfiter 

200 andra sulfiter 

300 tiosulfater 
2833 Sulfaten alunarter; peroxosulfater 

(persulfater): 
natriumsulfater 

110 - dinatriumsulfat 
190 -andra 

andra sulfaten 
210 -magnesiumsulfat 
220 - aluminiumsulfat 
230 - kromsulfater 
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240 - nickelsuKater 
- kopparsulfater 

251 --koppar(l l)sulfat 
259 --andra 
260 - zinksulfat 
270 - bariumsulfat 

- andra: 
291 - - jäm(ll)sulfat(ferrosulfat) 
299 - - andra 

alunarter. 
301 - aluminiumkaliumsulfat(kalialun) 
309 - andra 
400 peroxosulfater 

2834 Nitriter; nitrater: 

100 nitriter 
nitrater 

210 - kaliumnitrat 

220 - vismutnitrater 

290 -andra 

2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater 
(fosfiter), fosfater och polyfosfater: 

100 fosfinater(hypofosfiter) ochfosfo-
nater(fosfiter) 
fosfater 

210 - triammoniumfosfat 
220 - mononatrium- och dinatriumfosfat 
230 - trinatriurrrfosfat 
240 - kaliumfosfater 
250 - kalciumhydrogenortofosfat(dikalcium-

fosfat) 
260 - andra kalciumfosfater 
290 - andra fosfater 

polyfosfater 
310 - natriumtrifosfat(natriumtripolyfosfat) 

- andra polyfosfater 
391 --andra natriumpolyfosfater samt ka

lium- och kalciumpolyfosfater 
399 - - andra 

2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); 
kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande 
ammoniumkarbamat: 

100 kommersiellt ammoniumkarbonat och andra 
ammoniumkarbonater 

200 natriumkarbonat (soda) 

300 natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 

400 kaliumkarbonater 

500 kalciumkarbonat 

600 bariumkarbonat 

700 blykarbonat 
andra slag: 

910 - litiumkarbonater 

920 - strontiumkarbonat 

930 - vismutkarbonat 

990 - andra 

2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider: 
cyanider och cyanidoxider 
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110 - av natrium 

190 -andra 

200 komplexa cyanider 

2838 000 Fulminater, cyanater och tiocyanater 

2839 Silikater; kommersiella silikater av 
alkalimetaller: 
natriumsilikater: 

110 - natriummetasilikater 

190 - andra 

200 kaliumsilikater 

900 andra slag 

2840 Borater; peroxoborater (perborater): 

dinatriumtetraborat (renad borax): 

110 -vattenfritt 

190 -annat 

200 andra borater 

peroxoborater (perborater): 

301 - natriumperoxoborat 

309 - andra 

2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror: 

100 aluminater 

200 zinkkromat och blykromat 

300 natriumdikromat 

400 kaliumdikromat 
500 andra kromater och dikromater; 

peroxokromater 
manganiter, manganater och permanganater 

601 - kaliumpermanganat 

609 - andra 

700 molybdater 

800 volframater 

900 andra slag 
2842 Andra salter av oorganiska syror eller 

peroxosyror (arseniter, arsenater, salter av 
selénsyror, tellursyror, dubbelsalter och 
komplexa salter; av klorider, jodider, selen, 
tellur, fosfater, nitrater, metalloxider som 
innehåller svavel (tiosalter), nitrokoboltater, 
volframborater), med undantag av azider: 

100 dubbelsilikater och komplexa silikater 

900 andra slag 
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VI. Diverse 

2843 Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och 
organiska föreningar av ädla metaller; även inte 
kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller: 

100 ädla metaller i kolloidal form 
silverföreningar 

210 - silvernitrat 

290 -andra 

300 guldföreningar 

900 andra föreningar; amalgamer 

2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och 
radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och 
fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt 
föreningar av sådana grundämnen och isotoper; 
blandningar och återstoder innehållande dessa 
produkter: 

100 naturligt uran och föreningar av naturligt 
uran; legeringar, dispersioner (inbegripet 
kermeter), keramiska produkter samt 
blandningar, innehållande naturligt uran eller 
föreningar av naturligt uran 

200 uran anrikat på U 235 och föreningar av 
sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), 
keramiska produkter samt blandningar, 
innehållande uran anrikat på U 235, 
plutonium eller föreningar av dessa produkter 

300 uran utarmat på U 235 samt föreningar av 
sådant uran; torium och toriumföreningar, 
legeringar.dispersioner (inbegripet kermeter), 
keramiska produkter samt blandningar, 
innehållande uran utarmat på U 235, 
torium eller föreningar av dessa produkter 

400 radioaktiva grundämnen, isotoper och 
föreningar som inte omfattas av stat.nr 
28.44.100, 28.44.200 eller 28.44.300; 
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), 
keramiska produkter samt blandningar, 
innehållande dessa grundämnen, isotoper eller 
föreningar; radioaktiva återstoder 

500 förbrukade (bestrålade) bränsleelement 
till kämreaktorer 

2845 Isotoper som inte omfattas av nr 28.44 
(radioaktiva isotoper);oorganiska och 
organiska föreningar av sådana isotoper, 
även inte kemiskt definierade: 

100 tungt vatten (deuteriumoxid) 

900 andra slag 

2846 Oorganiska och organiska föreningar av 
sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller 
skandium eller av blandningar av dessa metaller: 

100 ceriumföreningar 

900 andra slag 

2847 000 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast 
form (i förening med karbamid) 

2848 Fosfider, även inte kemiskt definierade, 
med undantag av jämfosfid (fosforjäm): 

100 kopparfosfid (fosforkoppar) innehållande mer 
än 15 viktprocent fosfor 

900 fosfider av andra metaller eller av 
ickemetaller 
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I. Kolväten samt halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av kolväten 

2849 Karbider, även inte kemiskt definierade: 

100 kalciumkarbid 

200 kiselkarbid (karborundum) 
andra slag: 

901 - volf ramkarbid 

909 -andra 

2850 Hydrider, nitrider, azider, silicider och 
borider, även inte kemiskt definierade, med 
undantag av sådana föreningar som även utgör 
karbider enligt nr 28.49 

001 aluminiumlitiumhydrid 

002 andra 

2851 000 Andra oorganiska föreningar (inbegripet 
destillerat vatten och ledningsförmågevatten 
samt vatten av motsvarande renhetsgrad); 
flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); 
komprimerad luft; amalgamer, med undantag av 
amalgamer av ädla metaller 

29 kap. Organiska kemikalier 

2900 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

2901 Acykliska kolväten: 

100 mättade 
omättade: 

210 -eten 

220 - propen 

230 - buten och butenisomerer 

240 - butadien -.(1,3) och isopren 
- andra: 

291 - - nonen och dodecen 

299 --andra 

2902 Cykliska kolväten: 

cyklaner, cyklener och cykloterpener 

110 -cyklohexan 

191 - dekahydronaftalen (dekalin) 

199 -andra 

200 bensen (bensol) 
300 toluen (toluol) 

xylener (xyloler): 

410 - o-xylen 

420 - m-xylen 

430 - p-xylen 

440 - blandade xylenisomerer 
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500 styren (styrol) 

600 etylbensen 

700 cymen (cymol) 
andra slag: 

901 - naftalen (naftalin), tetrahydronaftalen 
(tetralin), dekahydronaftalen (dekalin), 
antracen och tenantren 

909 -andra 

2903 Halogenderivat av kolväten: 
mättade klorderivat av acykliska kolväten: 

110 - monoklormetan (metylklorid) och 
monokloretan (etylklorid) 

120 - diklormetan (metylenklorid) 

130 - triklormetan (kloroform) 

140 - tetraklormetan (kottetraklorid) 

150 -1,2-dikloretan (etylenklorid) 
160 -1,2-diklorpropan (propylenklorid) och 

diklorbutaner 
- andra: 

191 - - trikloretaner 

199 --andra 

omättade klorderivat av acykliska kolväten: 

210 - vinylklorid (monokloreten) 

220 -trikloreten 

230 - tetrakloreten (perkloretylen) 

290 -andra 
300 fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska 

kolväten 
halogenderivat av acykliska kolväten 
innehållande två eller flera olika halogener: 

401-406 - mättade klorfIuorkolväten 

407-409 - andra 
halogenderivat av cyklaner, cyklener och 
cykloterpener 

510 - 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan 

590 - andra 
halogenderivat av aromatiska kolväten: 

610 - klorbensen, o-diklorbensen och 
p-diklorbensen 

620 - hexaklorbensen och DDT /1,1,1-triklor-
2,2-bis(p-klorfenyl)etan/ 

690 - andra 

2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
kolväten, även halogenerade: 

100 derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt 
sätter och etylestrar av sådana derivat 
derivat med enbart nitrogrupper eller enbart 
nitrosogrupper: 

201 - nitrotoluen 

202 - dinitrotoluen 

203 - trinitrotoluen 
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204 - nitroetan 

209 -andra 

900 andra slag 

II.AIkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro-
rosoderivat av alkoholer 

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, 
ni tro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer: 
mättade monoalkoholer: 

110 - metanol (metylalkohol) 
- propanol-(l) (propylalkohol) och 
propanol-(2) (isopropylalkohol): 

121 - - avsedda att användas uteslutande för 
tillverkning av natrium- eller kaliumxantat 

129 --andra 

130 - butanol-( 1 ) (n-butylalkohol) 

140 - andra butanoler 
- pentanol (amylalkohol) och pentanolisomerer: 

151 - - avsedda att användas uteslutande för 
tillverkning av natrium- eller kaliumxantat 

159 - - andra 

160 - oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer 
170 - dodekanol-( 1 ) (laurylalkohol), 

hexadekanol-(l) (cetylalkohol) och 
oktadekanol-(l) (stearylalkohol) 

190 -andra 

omättade monoalkoholer 

210 - allylalkohol 

220 - acykliska terpenalkoholer 
290 -andra 

dioler 

310 - etylenglykol (etandiol) 

320 - propylenglykol (propandiol-(1,2)) 

390 -andra 
andra polyoler 

410 - 2-etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) 
(trimetylolpropan) 

420 - pentaerytritol 

430 - mannitol 

440 - D-glucitol (sorbitol) 

490 - andra 
500 halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 

av acykliska alkoholer 

2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer: 
cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer: 

110 - mentol 
120 - cyklohexanol, metylcyklohexanoler och 

dimetylcyklohexanoler 

130 - steroler och inositoler 
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140 -terpineoler 

190 - andra 

aromatiska alkoholen 

210 - bensylalkohol 

290 - andra 

III.Fenoler och fenolalkoholer samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana 
föreningar 

2907 Fenoler; fenolalkoholer: 
monofenolen 

110 - fenol (hydroxibensen) och salter av fenol 

120 - kresoler och salter av kresoler 
130 - oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; 

salter av dessa föreningar 

140 - xylenoler och salter av xylenoler 

150 - naftoler och salter av naftoler 
- andra: 

191 - - butylfenol och amylfenol samt salter av 
dessa föreningar 

199 --andra 
polyfenoler 

210 - resorcinol och salter av resorcinol 

220 - hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon 
230 - 4,4'-isopropylidendifenol (bisfenol A, 

difenylolpropan) och salter av denna förening 
-andra: 

291 - - pyrogallol och salter av pyrogallol 

299 - - andra 

300 fenolalkoholer 

2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
fenoler eller fenolalkoholer: 

100 derivat innehållande enbart 
halogensubstituenter samt salter av sådana 
derivat 

200 derivat innehållande enbart sulfonsyragrupper 
samt salter och estrar av sådana derivat 

900 andra slag 

IV.Etrar, alkoholperoxider, eterperoxider, 
ketonperoxider, epoxider med tre atomer i ring
en, acetaler och nemiacetaler samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana 
föreningar 

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, 
eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, 
eterperoxider, ketonperoxider (även inte 
kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: 
acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro-, 
och nitrosoderivat av sådana etran 

110 -dietyieter 

190 -andra 
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200 cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
sådana etrar 

300 aromatiska etrar samt halogen-, sulfc-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar 
eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro-, 
och nitrosoderivat av eteralkoholer: 

410 - 2,2"-oxidietanol (dietylenglykol, digol) 
420 - monometyletrar av etylenglykol eller 

dietylenglykol 
430 - monobutyletrar av etylenglykol eller 

dietylenglykol 
- andra monoalkyletrar av 
etylenglykol eller dietylenglykol: 

441 - - etylenglykolmonoetyleter 

449 - - andra slag 

490 - andra 
500 eterfenoler, eteralkoholfenoler samt 

halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av sådana föreningar 

600 alkoholperoxider, eterperoxider, 
ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro-, 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och 
epoxietrar med tre atomer i ringen samt 
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 
sådana föreningar: 

100 oxiran (etylenoxid) 

200 metyloxiran (propylenoxid) 

300 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) 

900 andra slag 

2911 000 Acetaler och hemiacetaler, även med annan 
oxygenfunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro-, 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

V. Föreningar med aldehydfunktion 
2912 Aldehyder, även med annan oxygenfunktion; 

cykliska polymerer av aldehyder; 
paraformaldehyd: 
acykliska aldehyder utan annan oxygenfunktion: 

110 - metanal (formaldehyd) 

120 - etanal (acetaldehyd) 

130 - butanal (butyraldehyd, normal isomer) 
- andra: 

191 - - akrylaldehyd och krotonaldehyd 

199 --andra 

cykliska aldehyder utan annan oxygenfunktion: 

210 -bensaldehyd 

290 -andra 
aldehydalkoholer 

301 - aldol 
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309 -andra 
aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder 
med annan oxygenfunktion: 

410 - vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) 

420 - etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) 

490 - andra 

cykliska polymerer av aldehyder: 

501 - trioximetylen och paraldehyd 

509 - andra 

600 paraformaldehyd 
2913 000 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 

produkter enligt nr 29.12 (aldehyder, cykliska 
polymerer av aldehyder, paraformaldehyd) 

VI.Föreningar med keton- eller kinonfunktion 
2914 Ketoner och kinoner, även med annan 

oxygenfunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro-, 
och nitrosoderivat av sådana föreningar: 
acykliska ketoner utan annan oxygenfunktion: 

110 -aceton 

120 - butanon (etylmetylketon) 
130 - 4-metylpentanon-(2) 

(metylisobutylketon) 

190 - andra 
cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan 
annan oxygenfunktion: 

210 -kamfer 

220 - cyklohexanon och metylcyklohexanoner 

230 - jononer och metyljononer 

290 -andra 

301 +309 aromatiska ketoner utan annan oxygenfunktion 
ketonalkoholer och ketonaldehyder 

410 - 4-hydroxi-4-metylpentanon-(2) 
(diacetonalkohol) 

490 - andra 
500 ketonfenoler samt ketoner med annan 

oxygenfunktion 
kinoner 

610 -antrakinon 

690 -andra 

700 halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat 

VII.Karboxylsyror och deras anhydrider, halo-
genider, peroxider och peroxisyror samt halo
gen-, sulfo-,nitro- och nitrosoderivat av 
sådana föreningar 

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt 
deras anhydrider, halogenider, peroxider 
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sädana föreningar: 
myrsyra samt sätter och estrar av myrsyra: 

110 -myrsyra 
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120 - Salter av myrsyra 

130 - estrar av myrsyra 
ättiksyra och salter av ättiksyra; 
ättiksyraanhydrid: 

210 - ättiksyra, beräknad som 100%-ig 

220 - natriumacetat 

230 - kobottacetat 

240 - ättiksyraanhydrid 
- andra: 

291 - - blyacetater 

299 - - andra 

estrar av ättiksyra: 

310 -etylacetat 

320 -vinylacetat 

330 - n-butylacetat 

340 - isobutylacetat 

350 - 2-etoxietylacetat 

390 -andra 
400 mono-, di- och triklorättiksyra samt salter 

och estrar av dessa syror 
500 propionsyra samt salter och estrar av 

propionsyra 
600 smörsyror och valeriansyror samt salter och 

estrar av dessa syror 
palmitinsyra och stearinsyra samt salter och 
estrar av dessa syror 

701 - palmitinsyra och stearinsyra 

709 -andra 
andra slag: 

901 - syror med minst 10 kolatomer, andra än 
palmitinsyra och stearinsyra 

909 -andra 

2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, 
cykliska monokarboxylsyror samt deras 
anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana föreningar: 
omättade acykliska monokarboxylsyror 
samt deras anhydrider, halogenider, 
peroxider och peroxisyror; derivat av 
sådana föreningar 

110 - akrylsyra och salter av akrylsyra 

120 - estrar av akrylsyra 

130 - metakrylsyra och salter av metakrylsyra 

140 - estrar av metakrylsyra 
- oljesyra, linolsyra och linolensyra samt 
salter och estrar av dessa syror: 

151 - - oljesyra, linolsyra och linolensyra 
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159 --andra 
- andra: 

191 - - syror med minst 10 kolatomer, andra än 
oljesyra, linolsyra och linolensyra 

199 --andra 
200 cyklan-, cyklen- och 

cykloterpenmonokarboxylsyror samt deras 
anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; derivat av sådana föreningar 
aromatiska monokarboxylsyror samt deras 
anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror, derivat av sådana föreningar: 
- bensoesyra samt Salter och estrar 
av bensoesyra: 

311 - - bensoesyra och Salter av 
bensoesyra 

312 - - estrar av bensoesyra 

320 - bensoylperoxid och bensoylklorid 

331 - fenylättiksyra samt salter av fenylättiksyra 

332 - estrar av fenylättiksyra 

390 - andra 

2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; 
halogen-, sulfo-, ni tro- och 
nitrosoderivat av sädana föreningar: 
acykliska polykarboxylsyror samt 
deras anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; derivat av sådana föreningar 
- oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra: 

111 - - oxalsyra och salter av oxalsyra 

112 - - estrar av oxalsyra 
120 - adipinsyra samt salter och estrar av 

adipinsyra 
130 - azelainsyra och sebacinsyra samt salter och 

estrar av dessa syror 

140 - maleinsyraanhydrid 
- andra: 

191 - - bämstenssyra och salter av bämstenssyra 

199 --andra 
200 cyklan-, cyklen- och 

cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras 
anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; derivat av sådana föreningar 
aromatiska polykarboxylsyror samt deras 
anhydrider, halogenider, peroxider och 
peroxisyror; derivat av sådana föreningar 

310 - dibutylortoftalater 

320 - dioktylortoftalater 

330 - dinonylortoftalater och didecylortoftalater 

340 - andra estrar av ortoftalsyra 

350 - ftalsyraanhydrid 

360 - tereftalsyra och salter av tereftalsyra 

370 - dimetyltereftalat 

390 - andra 
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2918 Karboxylsyror med annan oxygenfunktion (t ex 
alkohol-, eter-, fenol-, aldehyd-, ketongrupper) 
samt deras anhydrider, halogenider, peroxider 
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och 
ni trosoderivat av sådana föreningar: 
karboxylsyror med alkoholfunktion men utan 
annan oxygenfunktion samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; 
derivat av sådana föreningar: 
- mjölksyra samt salter och estrar av 
mjölksyra: 

111 - - mjölksyra och salter av mjölksyra 

112 - - estrar av mjölksyra 

120 -vinsyra 

- salter och estrar av vinsyra: 

131 --salter 

132 --estrar 

140 - citronsyra 
- salter och estrar av citronsyra: 

151 --salter 

152 - - estrar 
160 - glukonsyra samt salter och estrar av 

glukonsyra 
170 - mandelsyra (fenylglykolsyra) samt salter 

och estrar av mandelsyra 
- andra slag: 

191 - - andra syror samt salter och estrar av dessa 

199 --andra 
karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan 
oxygenfunktion samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; 
derivat av sådana föreningar 

210 - salicylsyra och salter av salicylsyra 
- o-acetylsalicylsyra samt salter och estrar 
av o-acetylsalicylsyra: 

221 - - o-acetylsalicylsyra och salter av 
o-acetylsalicylsyra 

222 - - estrar av o-acetylsalicylsyra 
230 - andra estrar av salicylsyra samt salter av 

sådana estrar 
- andra slag: 

291 - - gallussyra och salter av gallussyra 
292 - - estrar av gallussyra; andra syror samt 

salter och estrar av dessa 

299 --andra 
karboxylsyror med aldehyd- eller 
ketonfunktion men utan annan 
oxygenfunktion samt deras anhydrider, 
halogenider, peroxider och peroxisyror; 
derivat av sådana föreningar 

301 - syror samt salter och estrar av dessa 

309 - andra 
andra slag: 

901 - syror samt salter och estrar av dessa 

909 - andra 
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VIII.Estrar av oorganiska syror och deras sal-
ter samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso-
derivat av sådana föreningar 

2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, 
inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, 
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: 

001 estrar med fenoler 

009 andra 

2920 Estrar av andra oorganiska syror (med 
undantag av estrar av 
hydrogenhalogenider) och deras salter; 
halogen-, sulfo-, nitro- och 
nitrosoderivat av sådana föreningar: 

100 estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) 
och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro-, 
och nitrosoderivat av sådana föreningar 
andra slag: 

901 - estrar av salpetersyriighet eller 
salpetersyra; halogen-, sulfo-, nitrc-
och nitrosoderivat av sådana föreningar 

909 -andra 

IX. Föreningar med nitrogenfunktion 
2921 Föreningar med aminofunktion: 

acykliska monoaminer och derivat av 
sådana aminer; salter av sådana föreningar 

110 - mono-, di- och trimetylamin samt 
salter av dessa aminer 

120 - dietylamin och salter av dietylamin 

190 -andra 
acykliska polyaminer och derivat av 
sådana aminer; salter av sådana föreningar: 

210 - etylendiamin och salter av etylendiamin 
220 - hexametylendiamin och salter av 

hexametylendiamin 

290 -andra 
300 mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener 

och cykloterpener samt derivat av sådana 
aminer; salter av sådana föreningar 
aromatiska monoaminer och derivat av 
sådana aminer; salter av sådana föreningar 

410 - anilin och salter av anilin 
- anilinderivat och salter av anilinderivat: 

421 - - nitranilin och salter av nrtranilin 

429 - - andra 
- toluidiner och derivat av 
toluidiner; salter av dessa föreningar 

431 - - toluidiner och salter av toluidiner 
432 - - derivat av toluidiner samt salter av 

sådana derivat 
440 - difenylamin och derivat av 

difenylamin; salter av dessa föreningar 
- 1-naftylamin (a.-naftylamin), 
2-naftylamin (p.-naftylamin) och derivat 
av dessa aminer, salter av dessa föreningar 

451 --1-naftylamin och 2-naftylamin samt 
salter av dessa aminer 
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459 - - andra 
- andra slag: 

491 - - xylidiner och salter av xylidiner 

499 - - andra 
aromatiska polyaminer och derivat av sådana 
aminer; salter av sådana föreningar 
- o-, m- och p-fenylendiamin, 
tolylendiaminer samt derivat av dessa 
aminer, salter av dessa föreningar: 

511 - - o-, m- och p-fenylendiamin, 
tolylendiaminer samt salter av dessa 
aminer 

519 --andra 

590 - andra slag 

2922 Aminoföreningar med oxygenfunktion: 
aminoalkoholer samt deras etrar och estrar, 
andra än sådana som har mer än ett slags 
oxygenfunktion; salter av sådana föreningar: 

110 - monoetanolamin och salter av monoetanolamin 

120 - dietanolamin och sätter av dietanolamin 

130 - trietanolamin och salter av trietanolamin 

190 -andra 
aminonaftoler och andra aminofenoler 
samt deras etrar och estrar, andra än 
sådana som har mer än ett slags 
oxygenfunktion; salter av sådana föreningar 

210 - aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter 
av dessa syror 

220 - anisidiner, dianisidiner, fenetidiner samt 
salter av dessa föreningar 
- andra: 

291 - - p-(N-metylamino)-fenolsulfat (metol) 

299 --andra 
300 aminoaldehyder, aminoketoner och 

aminokinoner, andra än sådana som har 
mer än ett slags oxygenfunktion; salter 
av sådana föreningar 
aminosyror och deras estrar, andra än sådana 
som har mer än ett slags oxygenfunktion; 
salter av sådana föreningar 

410 - lysin och estrar av lysin; salter av dessa 
föreningar 

420 - glutaminsyra och salter av glutaminsyra 
- andra: 

491 - - dimetylaminoättiksyra och alkalisalter av 
denna syra 

492 - - antranilsyra och salter därav 

499 - - andra 
500 aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler 

och andra aminoföreningar med oxygenfunktion 

2923 Kvaternära ammoniumsalter och 
ammoniumhydroxider; lecitiner och andra 
fosfoaminolipider: 

100 kolin och salter av kolin 

200 lecitiner och andra fosfoaminolipider 

900 andra slag 
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2924 Föreningar med karboxamidfunktion; 
föreningar av kolsyra med amidfunktion: 
acykliska amider (inbegripet acykliska 
karbamater) och derivat av dessa amider; 
salter av sädana föreningar: 

101 -formamid 

109 - andra 
cykliska amider (inbegripet cykliska 
karbamater) och derivat av dessa 
amider; salter av sådana föreningar: 

210 - ureiner och derivat av ureiner; salter av 
sådana föreningar 

291 - N-acetylantranilsyra 

299 -andra 

2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet 
sackarin och dess salter) och föreningar med 
iminofunktion: 
imider och imidderivat; salter av dessa 
föreningar 

110 - sackarin och salter av sackarin 

190 -andra 
200 iminer och iminderivat; salter av dessa 

föreningar 

2926 Föreningar med nitrilfunktion: 

100 akrylnrtril 

200 1-cyanoguankfin (dicyandiamid) 

900 andra slag 

2927 000 Diazc-, azo- och azoxiföreningar 

Organiska derivat av hydrazin eller 
2928 000 hydroxylamin 

2929 Föreningar med annan nitrogenfunktion (t ex 
isocyanider, azider av karboxylsyror, organiska 
amid- och imidderivat av oorganiska syror, 
kalciumcyklamat, oktametylpyrofosforamid): 

100 isocyanater 
andra slag: 

901 - cyklohexylsulfaminsyra och salter av denna 
syra 

909 -andra 

X.Metallorganiska och ickemetallorganiska 
föreningar, heterocykliska föreningar, nuklein-
syror och salter av nukleinsyror samt sulfon-
amider 

2930 Svavelorganiska föreningar: 

xantater (dttiokarbonater): 

101 - natrium- och kaliumxantater 

109 -andra 

200 tiokarbamater och ditiokarbamater 

300 tiurammono-, di- och tetrasulfider 
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400 metionin 
andra slag: 

901 - tiokarbanilid (difenyltiokarbamid) 

909 - andra 

2931 Andra metallorganiska och 
ickemetallorganiska föreningar: 

001 arsenikorganiska föreningar 

002 kvicksilverorganiska föreningar 

003 tennorganiska föreningar 

009 andra 

2932 Heterocykliska föreningar med enbart 
oxygen som heteroatom(er): 
föreningar med en icke kondenserad furanring 
(även hydrogenerad) i sin struktur 

110 - tetrahydrofuran 

120 - 2-furaidehyd (furfuraldehyd) 
130 - furfurylalkohoi och 

tetrahydrofurfurylalkohol 

190 -andra 
laktoner: 

210 - kumarin, metylkumariner och etylkumariner 

290 - andra laktoner 

901 3,4-metylendioxif enyl-2-propanon 

902 piperonal 

903 safrol 

904 isosafrol 

909 andra 

2933 Heterocykliska föreningar med enbart 
nitrogen som heteroatom(er); nukleinsyror och 
salter av nukleinsyror: 
föreningar med en icke kondenserad pyrazolring 
(även hydrogenerad) i sin struktur: 

110 - fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon 

190 -andra 
föreningar med en icke kondenserad imidazolring 
(även hydrogenerad) i sin struktur: 

210 - hydantoin och derivat av hydantoin 

290 -andra 
föreningar med en icke kondenserad pyridinring 
(även hydrogenerad) i sin struktur 
- pyridin och salter av pyridin: 

311 - - pyridin 

312 - - salter av pyridin 

- andra: 

391 - - pyridinhomologer 

392 - - piperidin och salter därav 
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Enhet 
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Kvantitet 
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Saluvärde 
Value 
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1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

Xl.Provitaminer, vitaminer och hormoner 
2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller 

syntetiskt reproducerade (inbegripet 
naturliga koncentrat), sådana derivat av 
provitaminer eller vitaminer som används främst 
som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen 
med varandra, även i lösning: 

100 provitaminer, oblandade 
vitaminer och vitaminderivat, oblandade: 

210 - vitamin A och derivat av vitamin A 
220 - vitamin B,, och derivat av vitamin B r 

230 - vitamin B2. och derivat av vitamin B2. 
240 - D- och DL-pantotensyra (vitamin B?. och 

vitamin B ) samt derivat av dessa vitaminer 
250 - vitamin B6. och derivat av vitamin B6. 
260 - vitamin Br 2. och derivat av 

vitamin B,.2. 
270 - vitamin C och derivat av vitamin C 
280 - vitamin E och derivat av vitamin E 
290 - andra vitaminer och vitaminderivat 
900 - andra slag, inbegripet naturliga 

koncentrat 

399 --andra 
400 föreningar med ett kinolinringsystem 

eller ett isokinolinringsystem (även 
hydrogenerade), inte vidare kondenserade 
föreningar med en pyrimidinring (även 
hydrogenerad) eller en piperazinring i 
sin struktur; nukleinsyror och sätter av 
nukleinsyror 

510 - malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat 
av malonylkarbamid; salter av dessa 
föreningar 

590 -andra 
föreningar med en icke kondenserad 
triazinring (även hydrogenerad) i sin struktur: 

610 -melamin 

690 -andra 
laktamer 

710 - 6-hexanlaktam (e.-kaprolaktam) 

790 -andra 
andra slag: 

901 - hexametylentetramin 

909 -andra 

2934 Andra heterocykliska föreningar: 
100 föreningar med en icke kondenserad 

tiazolring (även hydrogenerad) i sin struktur 
200 föreningar med ett bensotiazolringsystem 

(även hydrogenerat), inte vidare kondenserade 
300 föreningar med ett fentiazinringsystem 

(även hydrogenerat), inte vidare kondenserade 
andra slag: 

901 - heterocykliska föreningar med enbart svavel 
som heteroatom(er) 

902 - sultoner och sultamer 

909 -andra 

2935 000 Sulfonamider 
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Value 
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2937 Hormoner, naturliga eller syntetiskt 
reproducerade; hormonderivat använda 
främst som hormoner; andra steroider 
använda främst som hormoner: 

100 hormoner från hypofysens framlob och liknande 
hormoner samt derivat av sådana hormoner 
binjurebarkhormoner och derivat av sådana 
hormoner: 

210 - kortison, hydrokortison, prednison 
(dehydrokortison) och prednisolon 
(dehydrohydrokortison) 

220 - halogenerade derivat av binjurebarkhormoner 

290 -andra 
andra hormoner och hormonderivat; 
andra steroider använda främst som hormoner: 

910 - insulin och salter av insulin 

920 - östrogener och progestogener 

990 -andra 

XII.Glykosider och växtalkaloider, naturliga 
eller syntetiskt reproducerade, samt salter, 
etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen 

2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt 
reproducerade, samt salter, etrar, 
estrar och andra derivat av glykosider: 

100 rutin (rutosid) och rutinderivat 
900 andra slag 

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt 
reproducerade, samt salter, etrar, estrar och 
andra derivat av växtalkaloider: 

100 opiumalkaloider och derivat av sådana 
alkaloider salter av sådana ämnen 
kinabarkalkaloider och derivat av sådana 
alkaloider; salter av sådana ämnen: 

210 - kinin och salter av kinin 
290 -andra 
300 koffein och salter av koffein 

401-409 efedriner och salter av efedriner 
500 teofyllin och aminofyllin 

(teofyllinetylendiamin) samt derivat av 
dessa alkaloider; salter av sådana ämnen 

601 -609 alkaloider ur rågmjöldryga och derivat 
av sådana alkaloider, salter av sådana ämnen 

700 nikotin och salter av nikotin 
900 andra slag 

XIII Andra organiska föreningar 

2940 000 Sockerarter, kemiskt rena, andra än 
sackaros, laktos, maltos, glukos och 
fruktos; sockeretrar och sockerestrar 
samt salter av sockeretrar eller 
sockerestrar, andra än produkter enligt 
nr 29.37, 29.38 och 29.39 (avsiktliga 
blandningar av sockeretrar, -estrar eller 
salter av dessa, produkter som beretts eller 
tillverkats av råvaror i vilka de komponenter 
som inte utgör socker består av blandningar) 

2941 Antibiotika: 
100 penicilliner samt penicillinderivat med 

penicillinsyrastruktur; salter av dessa ämnen 
200 streptomyciner och streptomycinderivat; 

salter av dessa ämnen 
300 tetracykliner och tetracyklinderivat; 

salter av dessa ämnen 
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400 kloramfenikol och kloramfenikolderivat; 
salter av dessa ämnen 

500 erytromycin och erytromycinderivat; 
salter av dessa ämnen 

900 andra slag 

2942 000 Andra organiska föreningar (t ex ketener, 
koppar(ll)acetoarsenit, komplexa föreningar av 
bortrifluorid med ättiksyra, dietyleter eller 
fenol, ditymoldijodid, 
natriumantimonylglukonat, natriumstiboglukonat, 
metakrylatkrom(lll)kiorid) 

30 kap. Farmaceutiska produkter 

3000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

3001 Körtlar och andra organ för 
organoterapeutiskt bruk, torkade, även 
pulveriserade; extrakter av körtlar 
eller andra organ eller av deras sekret, 
för organoterapeutiskt bruk; heparin och 
salter av heparin; andra ämnen och 
material frän människor eller djur, 
beredda för terapeutiskt eller 
profylaktiskt bruk, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans: 

100 körtlar och andra organ, torkade, även 
pulveriserade 

200 extrakter av körtlar eller andra organ 
eller av deras sekret 

900 andra slag 

3002 Människoblod; djurblod berett för 
terapeutiskt, profylaktiskt eller 
diagnostiskt bruk; immunsera och andra 
fraktioner av blod; vacciner, toxiner, 
kulturer av mikroorganismer (med 
undantag av jäst) och liknande 
produkter: 

100 immunsera och andra fraktioner av blod 
200 vacciner för människor 

vacciner för djur: 
310 - vacciner mot mul- och klövsjuka 
390 - andra 
900 andra slag 

3003 Medikamenter (med undantag av varor enligt 
nr 30.02, 30.05 eller 30.06, blod, fraktioner 
av blod, häftplåster, vadd och liknande 
artiklar, div farmaceutiska produkter) 
bestående av två eller flera beståndsdelar 
som har blandats med varandra för 
terapeutiskt eller profylaktiskt bruk men som 
inte föreligger i avdelade doser eller i 
former eller förpackningar för försäljning 
i detaljhandeln: 

100 innehållande penicilliner, penicillinderivat 
med penicillinsyrastruktur, streptomyciner 
eller streptomycinderivat 

200 innehållande andra antibiotika 
innehållande hormoner eller andra 
produkter enligt nr 29.37 (hormoner, 
hormonderivat och andra steroider använda 
främst som hormoner) men inte innehållande 
antibiotika: 

310 - innehållande insulin 
390 - andra 
400 innehållande alkaloider eller 

alkaloidderivat men inte innehållande 
hormoner eller andra produkter enligt 
nr 29.37 (hormoner, hormonderivat och andra 
steroider använda främst som hormoner) 
eller antibiotika 
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900 andra slag 

3004 Medikamenter (med undantag av varor enligt 
nr 30.02, 30.05 eller 30.06, blod, fraktioner 
av blod, häftplåster, vadd och liknande 
artiklar, div farmaceutiska produkter) 
bestående av blandade eller oblandade 
produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt 
bruk, föreliggande i avdelade doser eller i 
former eller förpackingar för försäljning i 
detaljhandeln: 

100 innehållande penicilliner, 
penicillinderivat med 
penicillinsyrastruktur, streptomyciner 
eller streptomycinderivat 

200 innehållande andra antibiotika 
innehållande hormoner eller andra 
produkter enligt nr 29.37 (hormoner, 
hormonderivat och andra steroider använda 
främst som hormoner) men inte innehållande 
antibiotika: 

310 - innehållande insulin 
320 - innehållande binjurebarkhormoner 
390 -andra 
400 innehållande alkaloider eller 

alkaloidderivat men inte innehållande 
hormoner eller andra produkter enligt 
nr 29.37 (hormoner, hormonderivat och andra 
stereoider använda främst som hormoner) 
eller antibiotika 

500 andra medikamenter innehållande vitaminer 
eller andra produkter enligt nr 29.36 
(provitaminer, vitaminderivat, hormoner) 

900 andra slag 

3005 Vadd, förbandsgas, bindor och liknande 
artiklar (t ex färdiga förband, häftplåster 
och kataplasmer),impregnerade eller överdragna 
med farmaceutiska produkter eller föreliggande 
i former eller förpackningar för försäljning i 
detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, 
dentalt eller veterinärt ändamål: 

100 häftplåster och andra artiklar belagda med ett 
häftande skikt 
andra slag: 

901 - vadd samt varor av vadd 
909 - andra 

3006 Farmaceutiska produkter: 
100 steril katgut, liknande sterila suturmaterial 

för kirurgiskt bruk samt sterilt lim för 
användning inom kirurgin för tillslutning av 
sår; steril laminaria och sterila 
laminariastift;sterila resorberbara 
blodstillande medel för kirurgiskt eller 
dentalt bruk 

200 blodgrupperingsreagens 
300 strålningsabsorberande 

röntgenkontrastmedel; diagnostiska reagens 
för invärtes eller utvärtes bruk 
tandcement och andra 
tandfyllningsmedel; bencement: 

401 - bencement 
409 - andra slag 
500 lådor, askar, etuier o d med utrustning 

för första förband 
600 kemiska preventivmedel på basis av hormoner 

eller spermiedodande ämnen 

31 kap. Gödselmedel 

3100 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 
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3101 000 Animaliska eller vegetabiliska 
gödselmedel, även blandade med varandra 
eller kemiskt behandlade; gödselmedel 
framställda genom blandning eller kemisk 
behandling av animaliska eller 
vegetabiliska produkter 

3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska: 

100 karbamid (urinämne), även löst i vatten 
ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar 
av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat: 

210 -ammoniumsulfat 

290 - andra slag 
ammoniumnitrat, även löst i vatten: 

301 - i torr form 

302 - löst i vatten 
blandningar av ammoniumnitrat med 
kalciumkarbonat eller andra oorganiska 
ämnen utan gödselverkan: 

401 - innehållande mer än 15 viktprocent 
ammoniumnitrogen, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

402 - innehållande mer än 1,8 men högst 15 
viktprocent ammoniumnitrogen, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

409 - andra 

500 natriumnitrat 
dubbelsalter och blandningar av 
kalciumnitrat och ammoniumnitrat: 

601 - blandningar innehållande mer än 15 
viktprocent ammoniumnitrogen, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

602 - produkter innehållande mer än 1,8 
viktprocent ammoniumnitrogen, beräknat 
på vattenfri torrsubstans 

609 - andra 

700 kalciumcyanamid 
800 blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, 

lösta i vatten eller ammoniak 
andra slag, inbegripet blandningar 
som inte omfattas av de föregående varunumren: 

901 - blandningar med karbamid; karbamid löst i 
ammoniak; ammoniumnitrat löst i ammoniak 

902 - blandningar med ammoniumnitrat, 
innehållande mer än 15 viktprocent 
ammoniumnitrogen, beräknat på vattenfri 
torrsubstans 

903 - produkter innehållande mer än 1,8 
viktprocent ammoniumnitrogen, beräknat på 
vattenfri torrsubstans 

909 - andra 

3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska: 

100 superfosfater 

200 basisk slagg 

900 andra slag 

3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska: 
100 kamallit, sylvinit och andra råa 

naturliga kaliumsalter 
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200 kaliumklorid 

300 kaliumsulfat 

900 andra slag 

3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som 
innehåller två eller tre av grundämnena 
nitrogen (kväve), fosfor och kalium; andra 
gödselmedel; varor enligt detta kapitel 
(meneraliska eller kemiska gödselmedel av 
kväve, fosfor och kalium, animaliska eller 
vegetabiliska gödselmedel, även blandade med 
varandra eller kemiskt behandlade) i 
tablettform eller liknande former eller i 
förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg: 

100 varor enligt detta kapitel i tablettform 
eller liknande former eller i förpackningar 
med en bruttovikt av högst 10 kg 

200 mineraliska eller kemiska gödselmedel som 
innehåller både nitrogen, fosfor och kalium 
(NPK-gödselmedel) 

300 diammoniumhydrogenortofosfat 
(diammoniumfosfat) 

400 ammoniumdihydrogenortofosfat 
(monoammoniumfosfat) och blandningar av 
detta ämne med 
diammoniumhydrogenortofosfat 
(diammoniumfosfat) 
andra mineraliska eller kemiska gödselmedel 
som innehåller både nttrogen och fosfor. 

510 - innehållande nitrater och fosfater 

590 - andra 
600 mineraliska eller kemiska gödselmedel som 

innehåller både fosfor och kalium 

andra slag: 

901 - nitrogenhaltiga 

909 -andra 

32 kap. Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror 
och garvsyraderivat; pigment och andra färgäm
nen; lacker och andra målningsfärger; kitt och 
andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryck
färger, bläck och tusch 

3200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; 
garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, 
estrar och andra derivat av garvsyror: 

100 kvebrachoextrakt 

200 mimosaextrakt (wattleextrakt) 

300 ek- eller kastanjextrakt 

900 andra slag 

3202 Syntetiska organiska garvämnen; 
oorganiska garvämnen; garvningspreparat, 
även innehållande naturliga garvämnen; 
enzymatiska garveripreparat: 
syntetiska organiska garvämnen: 

101 - med en askhalt av högst 20 viktprocent, 
beräknat på torrsubstansen 
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109 - andra 

900 andra slag 

3203 000 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt 
ursprung (inbegripet färgämnesextrakter men 
inte djurkol), även kemiskt definierade. 

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt 
definierade, syntetiska organiska produkter av 
sådana slag som används som optiska vitmedel 
eller som luminoforer, även kemiskt definierade: 

110 - dispersionsfärgämnen samt preparat på basis 
av sådana färgämnen 

120 - sura färgämnen, även metallkomplexa, samt 
preparat på basis av sådana färgämnen; 
betningsfärgämnen samt preparat på basis av 
sådana färgämnen 

130 - basiska färgämnen samt preparat på basis av 
sådana färgämnen 

140 - direktfärgämnen samt preparat på basis av 
sådana färgämnen 

150 - kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen 
som i förefintligt skick är användbara 
som pigment) samt preparat 
på basis av sådana färgämnen 

160 - reaktivfärgämnen samt preparat på basis av 
sådana färgämnen 

170 - pigment samt preparat på basis av pigment 
190 - andra, inbegripet blandningar av två 

eller flera färgämnen enligt stat nr 
32.04.110-.190 

200 syntetiska organiska produkter av sådana 
slag som används som optiska vitmedel 

900 andra slag 

3205 000 Substratpigment 

3206 Andra färgämnen, som inte omfattas av 
nr 32.03, 32.04 eller 32.05 (färgämnen av 
vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, 
syntetiska organiska färgämnen, 
substratpigment): organiska produkter 
av sådana slag som används som luminoforer, 
även kemiskt definierade: 

100 pigment och preparat på basis av titandioxid 
200 pigment och preparat på basis av 

kromföreningar 
300 pigment och preparat på basis av 

kadmiumföreningar 
andra färgämnen och preparat: 

410 - ultramarin och preparat på basis av 
ultramarin 

420 - litopon och andra pigment och preparat på 
basis av zinksulfid 

430 - pigment och preparat på basis av 
hexacyanoferrater (ferrocyanider och 
ferricyanider) 

490 - andra 
500 oorganiska produkter av sådana slag som 

används som luminoforer 

3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda 
färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, 
engober, flytande lysterfärger och liknande 
preparat av sådana slag som använd inom 
keramik-, emaljerings- eller glasindustrin; 
fritta och annat glas i form av pulver, korn 
eller flingor: 

100 beredda pigment, beredda opakmedel, beredda 
färger och liknande preparat 

200 icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober 
och liknande preparat 
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300 flytande lysterfärger och liknande preparat 
400 fritta och annat glas i form av pulver, 

kom eller flingor 

3208 Lacker (även opigmenterade) och andra 
målningsfärger på basis av syntetiska 
polymerer eller kemiskt modifierade naturliga 
polymerer, dispergerade eller lösta i icke 
vattenhaltigt medium: 

100 på basis av polyestrar 
200 på basis av akryf- eller vinylpolymerer 

andra slag: 
901 - pigmenterade 
909 - andra 

3209 Lacker (även opigmenterade) och andra 
målningsfärger på basis av syntetiska 
polymerer eller kemiskt modifierade 
naturliga polymerer, dispergerade eller 
lösta i vattenhaltigt medium: 
på basis av akryl- eller vinylpolymerer: 

101 -emulsionsfärger 
109 -andra 

andra slag: 
901 - emulsionsfärger 
909 -andra 

3210 Andra lacker (även opigmenterade) och 
målningsfärger (inbegripet kallvattenfärger) 
(ej lacker och malningsfärger på basis av 
syntetiska polymerer); beredda kallvattenfärger 
av sådana slag som används för färgning av 
läder: 

001 lacker och andra målningsfärger, andra än 
kallvattenfärger 

009 andra slag 

3211 000 Beredda sickattv 

3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av 
metall) dispergerade i icke vattenhaltigt 
medium, i flytande form eller i pastaform, 
av sådana slag som används vid tillverkning av 
målningsfärger; brons- och färgfolier; 
färgämnen i former eller förpackningar för 
försäljning i detaljhandeln: 

100 brons- och färgfolier 
andra slag: 

901 - bronspasta 
909 - andra 

3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, 
plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och 
liknande färger i form av tabletter eller i 
tuber, burkar, flaskor, skålar eller i 
liknande former eller förpackningar: 

100 färger i satser 
900 andra slag 

3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra 
tätnings- och utfyllningsmedel; 
spackelfärger; icke eldfasta preparat för 
ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, 
innertak o d : 
tätnings- och utfyllningsmedel.spackelfärger 

101 - sandspackelfärg 
102 - andra spackelfärger 
109 -andra 
900 andra slag 

3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, 
även koncentrerade eller i fast form: 
tryckfärger 
- svarta: 
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111 - - tidningstryckfärg 
119 - - andra 
190 -andra 

andra slag: 
901 - dupliceringsfärger 
909 - andra 

33 kap. Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-
medel, kosmetiska preparat och toalettmedel 

3300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

3301 Eteriska oljor (även terpenfria), 
inbegripet "concretes" och "absolutes"; 
resinoider; koncentrat av eteriska oljor 
i fett, icke flyktig olja, vax e d, 
erhållna genom s k enfleurage eller 
maceration; terpenhaltiga biprodukter 
erhållna vid avterpenisering av eteriska 
oljor; vatten från destination av eteriska 
oljor och vattenlösningar av sådana oljor: 
eteriska oljor från citrusfrukter 

110 - bergamottolja 
120 - apelsinolja 
130 -citronolja 
140 - limeolja 
190 -andra 

eteriska oljor, andra än från citrusfrukter 
210 - pelargonolja (geraniumolja) 
220 - jasminblomolja 
230 - lavendelolja och lavandinolja 
240 - pepparmyntolja (Mentha piperita) 
250 - oljor av andra myntor 
260 - vetiveriaolja 
290 - andra 
300 resinoider 
900 andra slag 

3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar 
(inbegripet alkohollösningar) på basis av ett 
eller flera luktämnen, av sådana slag som 
används som råvaror inom industrin: 

100 av sådana slag som används inom 
livsmedelsindustrin eller vid 
industriell tillverkning av drycker 

900 andra slag 

3303 000 Parfymer och luktvatten 

3304 Preparat för skönhetsvård, make-up eller 
hudvård (andra än medikamenter), 
inbegripet solskyddsmedel; preparat för 
manikyr eller pedikyr: 

100 preparat för läpp-make-up 
preparat för ögon-make-up: 

201 - för behandling av ögonhår och ögonbryn; 
puder; smink och puderkräm med pudersubstans 
om mer än 5 viktprocent 

209 -andra 
preparat för manikyr eller pedikyr: 

301 - nagellack 
302 - nagellackborttagningsmedel och 

nagelvittpennor 
303 - andra preparat för behandling av naglar 

eller nagelband 
309 -andra 

andra slag: 
- puder, även hoppressat: 

911 - - vitt ströpuder och puder som är avsett 
speciellt för döljande av ärr, 
födelsemärke eller liknande huddefekt 

919 --annat 
991 - ansiktslera, ansiktsskum och ansiktsmask 
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- puderkräm och smink: 
992 - - med pudersubstans om högst 5 viktprocent; 

preparat som är avsett för döljande av 
ärr, födelsemärke eller liknande huddefekt 

993 - - annan puderkräm och annat smink 
999 -andra 

3305 Hårvårdsmedel: 
schamponeringsmedel: 

101 - hårtvättmedel som inte samtidigt är 
färgande, tonande eller blekande 

109 -andra 
200 preparat för hårpermanentning 
300 hårsprayer 
900 andra slag 

3306 Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet 
pastor och pulver för fästande av 
tandproteser: 

100 tandrengöringsmedel 
900 andra slag 

3307 Preparat avsedda att användas före, vid eller 
efter rakning, deodoranter för personligt 
bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt 
andra parfymeringsmedel, kosmetiska preparat 
och toalettmedel, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans; (t ex parfympåsar, lösningar 
för kontaktlinser eller konstgjorda ögon, 
toalettmedel för djur); beredda 
rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade 
och även med desinficerande egenskaper: 
preparat avsedda att användas före, vid eller 
efter rakning: 

101 -rakkräm 
102 - rakvatten och rakbalsam 
109 - andra 

deodoranter och medel mot transpiration, 
för personligt bruk: 

201 - ättiketerpreparat och fotvårdsmedel 
209 -andra 
300 parfymerat badsalt och andra 

badpreparat 
rumsparfymerings- och 
rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet 
luktgivande preparat som används vid 
religiösa ceremonier 

410 - "agarbatti" och andra luktgivande 
preparat som verkar genom bränning 

490 - andra 
andra slag: 

901 - hårborttagningsmedel 
909 -andra 

34 kap. Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvätt
medel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda 
vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande 
artiklar, modelleringspastor, s k dentalvax 
samt dentalpreparat på basis av gips 

3400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 
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3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter 
och preparat avsedda att användas som tvål, 
i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, 
även innehållande tvål; papper, vadd, filt och 
bondad duk, impregnerade, överdragna eller 
belagda med tvål, såpa eller annat 
rengöringsmedel: 
tvål och organiska ytaktiva produkter och 
preparat, i form av stänger, kakor eller 
gjutna stycken samt papper, vadd, filt och 
bondad duk, impregnerade, överdragna eller 
belagda med tvål, såpa eller annat 
rengöringsmedel: 
- för toalettändamål (inbegripet 
medicinska produkter): 

111 - - toalettvål (inbegripet raktvål) samt 
organiska ytaktiva produkter och 
preparat avsedda att användas som 
toalettvål, i form av stänger, kakor 
eller gjutna stycken 

119 - -andra 
190 - för annat ändamål 
200 tvål och såpa i annan form 

3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål 
och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel 
(inbegripet tvätthjälpmedel) och 
rengöringsmedel, även innehållande tvål 
eller såpa, andra än sådana som omfattas 
av nr 34.01 (papper, vadd, filt och bondad 
duk som är impregnerade, överdragna eller 
belagda med rengöringsmedel): 
organiska ytaktiva ämnen, även i 
detaljhandelsförpackningar: 

- anjonaktiva: 
111 - - i detaljhandelsförpackningar 

119 - -anora 
- katjonaktiva: 

121 - - i detaljhandelsförpackningar 

129 --andra 
- nonjonaktiva: 

131 - - i detaljhandelsförpackningar 

139 --andra 
- andra: 

191 - - i detaljhandelsförpackningar 

199 --andra 
200 ytaktiva preparat, tvättmedel och 

rengöringsmedel, i 
detaljhandelsförpackningar 

900 andra slag 

3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana 
beredda skäroljor, preparat för 
losstagning av bultar och muttrar, 
rostskyddsmedel och andra medel mot 
korrosion samt formsläppmedel som är 
baserade på smörjmedel) samt preparat av 
sådana slag som används för olje- eller 
fettbehandling av textilmaterial, läder, 
pälsskinn eller andra material, med 
undantag av preparat som innehåller som 
karaktärsgivande beståndsdel minst 70 
viktprocent oljor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa mineral: 
innehållande oljor erhållna ur 
petroleum eller ur bituminösa mineral: 

110 - preparat för behandling av 
textilmaterial, läder, pälsskinn eller 
andra material 
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190 -andra 
andra slag: 

910 - preparat för behandling av 
textilmaterial, läder, pälsskinn 
eller andra material 

990 -andra 

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer: 
av kemiskt modifierat montanvax: 

101 - i vatten lösliga eller direkt 
emulgerbara vaxer 

109 -andra 
200 av polyetylenglykol 

andra slag: 
901 - vaxliknande glycerider; i vatten 

lösliga eller direkt emulgerbara vaxer 
909 -andra 

3405 Puts- och polermedel för skodon, 
möbler, golv, karosserier, glas eller 
metall, skurpasta, skurpulver och 
liknande preparat (även i form av 
papper, vadd, filt, bondad duk, porös 
plast eller poröst gummi som 
impregnerats, överdragits eller belagts 
med sådana preparat), med undantag av 
vaxer enligt nr 34.04 (konstgjorda och 
beredda vaxer): 

100 puts- och polermedel och liknande 
preparat för skodon eller läder 

200 puts- och polermedel och liknande 
preparat för trägolv, trämöbler eller 
andra trävaror 

300 polermedel och liknande preparat för 
karosserier, andra än metallpolermedel 

400 skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 
900 andra slag 

3406 000 Stearinljus, Paraffinljus, vaxljus o d 

3407 000 Modelleringspastor, inbegripet sädana 
som är avsedda för barn; s k dentalvax 
samt avtrycksmassor för dentalt bruk, 
föreliggande i satser, i 
detaljhandelsförpackningar eller i form 
av plattor, hästskoformade stycken, 
stänger e d ; andra preparat för dentalt 
bruk, på basis av gips 

35 kap. Proteiner; modifierad stärkelse; lim och 
klister; enzymer 

3500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; 
kaseinlim: 

100 kasein 
900 andra slag 

3502 Albuminer, (inbegripet koncentrat av 
två eller flera vassleproteiner inne
hållande mer än 80 viktprocent vassle
proteiner, beräknat på torrsubstansen), 
albuminater och andra albuminderivat): 
äggalbumin: 
- tjänligt till människoföda: 

101 --torkat 
102 --annat 
109 - otjänligt till människoföda 
900 andra slag 
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3503 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med 
kvadratisk eller rektangulär form, även 
ytbehandlade eller färgade) och 
gelatinderivat; husbloss; annat lim av 
animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim: 

001 gelatin och gelatinderivat; husbloss 
009 andra slag 

3504 000 Peptoner och peptonderivat; andra 
proteinämnen samt derivat av sådana 
ämnen, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans; hudpulver, även 
behandlat med kromsalt 

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse 
(t ex förklistrad eller förestrad stärkelse); 
lim och klister på basis av stärkelse, dextrin 
eller annan modifierad stärkelse: 
dextrin och annan modifierad stärkelse: 

101 - innehållande mer än 20 % stärkelse eller 
stärkelseprodukter 

109 - andra slag 
lim och klister 

201 - innehållande mer än 20 % stärkelse 
eller stärkelseprodukter 

209 - andra slag 

3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans (ej glatt- och 
appreturmedel för textilvaror etc, beredda 
kärnbindemedel, produkter som har karaktär av 
tätnings- och utfyllningsmedel); produkter 
lämpliga för användning som lim eller klister, 
förpackade för försäljning i detaljhandeln 
som lim eller klister i förpackningar med en 
nettovikt av högst 1 kg: 

100 produkter lämpliga för användning som lim 
eller klister, förpackade för försäljning i 
detaljhandeln som lim eller klister i 
förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg 
andra slag: 

910 - lim och klister på basis av gummi eller 
plast (inbegripet konsthartser): 

1 - - naturliga limmer 
2 - - syntetiska limmer 

990 - andra 

3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans (ej enzymatiska 
garveripreparat, enzymatiska blötläggnings-
eller tvättmedel, jäst, coenzymer, kulturer 
av mikroorganismer): 

100 löpe (även ostlöpe) och koncentrat av löpe 
900 andra slag 

36 kap. Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; 
tändstickor; pyrofora legeringar; vissa bränn
bara produkter 

3600 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

3601 Krut: 

001 svartkrut 

009 andra slag 

3602 000 Beredda sprängämnen, andra än krut 
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3603 Stubin; tändhattar; rivtändare, 
sprängkapslar och liknande tändmedel 
(även elektriska): 

001 svartkrutsstubin 
002 annan stubin 

009 andra slag 

3604 Fyrverkeri pjäser, signalraketer, 
regnraketer, knallsignaler och andra 
pyrotekniska artiklar: 

100 fyrverkeripjäser 
andra slag: 

901 - pyrotekniska artiklar för signalerings-
eller livräddningsändamål 

909 - andra 

3605 000 Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar 

3606 Järncerium (ferrocerium) och andra 
pyrofora legeringar i alla former; varor 
av brännbara ämnen: 

100 flytande eller till vätska förtätade 
gasformiga bränslen i behållare av 
sådana slag som används för fyllning av 
cigarettändare eller liknande tändare 
och som har en rymd av högst 300 cm3. 

900 andra slag 

37 kap. Varor för foto- eller kinobruk 
3700 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

3701 Fotografiska plåtar och fotografisk 
bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, 
av annat material än papper, papp eller 
textilvara; bladfilm, strålningskänslig, 
oexponerad, avsedd för omedelbar 
bildframställning, även i form av filmpaket: 
röntgenplåtar och röntgenfilm: 

101 - för dentalt och annat medicinskt bruk 
109 - andra slag (t ex för industriellt bruk) 
200 film avsedd för omedelbar 

bildframställning, även i form av filmpaket 
300 andra plåtar och annan film med någon sida 

längre än 255 mm 
andra slag: 

910 - för fargfotografering 
990 -andra 

3702 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, 
oexponerad, av annat material än papper, papp 
eller textilvara; film i rullar, 
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för 
omedelbar bildframställning: 

100 röntgenfilm 
200 film avsedd för omedelbar bildframställning 

annan film, utan hål för frammatning, med en 
bredd av högst 105 mm: 

310 - för färgfotografering 
320 - annan, med silverhalogenidemulsion 
390 - annan 

annan film, utan hål för frammatning, med en 
bredd av mer än 105 mm: 

410 - med en bredd av mer än 610 mm och en 
längd av mer än 200 m, avsedd för 
färgfotografering 

420 - med en bredd av mer än 610 mm och en längd 
av mer än 200 m, inte avsedd för 
färgfotografering 
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430 - med en bredd av mer än 610 mm och en längd 
av högst 200 m 

440 - med en bredd av mer än 105 mm men högst 
610 mm 
annan film, avsedd för färgfotografering: 

510 - med en bredd av högst 16 mm och en längd av 
högst 14 m 

520 - med en bredd av högst 16 mm och en längd av 
mer än 14 m 

530 - med en bredd av mer än 16 mm men högst 
35 mm och en längd av högst 30 m, 
avsedd för diapositiv 

540 - med en bredd av mer än 16 mm men högst 
35 mm och en längd av högst 30 m, inte 
avsedd för diapositiv 

550 - med en bredd av mer än 16 mm men högst 
35 mm och en längd av mer än 30 m 

560 - med en bredd av mer än 35 mm 
andra slag: 

910 - med en bredd av högst 16 mm och en 
längd av högst 14 m 

920 - med en bredd av högst 16 mm och en 
längd av mer än 14 m 

930 - med en bredd av mer än 16 mm men högst 
35 mm och en längd av högst 30 m 

940 - med en bredd av mer än 16 mm men högst 
35 mm och en längd av mer än 30 m 

950 - med en bredd av mer än 35 mm 

3703 Fotografiskt papper, fotografisk papp 
och fotografisk textilvara, 
strålningskänsliga, oexponerade: 
i rullar med en bredd av mer än 610 mm: 

101 - med silverhalogenidemulsion 
-andra: 

102 --papper och papp 
103 - - textilvara 

andra, avsedda för färgfotografering: 
201 - med silverhalogenidemulsion 

- andra: 
202 - - papper och papp 
203 --textilvara 

andra slag: 
901 - med silverhalogenidemulsion 

-andra: 
902 - - papper och papp 
903 --textilvara 

3704 000 Fotografiska plåtar, fotografisk film, 
fotografiskt papper, fotografisk papp 
och fotografisk textilvara, exponerade men 
inte framkallade 

3705 Fotografiska plåtar och fotografisk film, 
exponerade och framkallade, med undantag av 
kinofilm: 

100 film för offsetreproduktion 
200 mikrofilm 
900 andra slag 

3706 Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller 
utan ljudspår eller med enbart ljudspår: 
med en bredd av minst 35 mm: 

101 - kinofilm med enbart ljudspår; annan 
kinofilm, negativ, ävensom positiv avsedd 
att användas uteslutande för kopiering 

109 -annan 
andra slag: 

901 - kinofilm med enbart ljudspår; annan 
kinofilm, negativ, ävensom positiv avsedd 
att användas uteslutande för kopiering 

909 - annan 
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3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra 
än lacker, lim, klister och liknande 
preparat); oblandade produkter för 
fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade 
doser eller i bruksfärdigt skick i sådan form 
som säljs i detaljhandeln: 
strålningskänsliga emulsionen 

101 - kollodiumemulsion 
109 - andra 
900 andra slag 

38 kap. Diverse kemiska produkter 

3800 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal 
grafit; preparat på basis av grafit eller annat 
kol, i pastaform eller i form av block, 
plattor eller andra halvfabrikat: 

100 konstgjord grafit 
200 kolloidal eller halvkolloidal grafit 
300 kolhaltig elektrodmassa och liknande massor 

för invändig beklädnad av ugnar 
900 andra slag 

3802 Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska 
produkten djurkol, inbegripet använt djurkol: 

100 aktiverat kol 
901 aktiverad bentonit 
909 andra slag 

3803 Tallolja (tallsyra), även raffinerad: 

001 rå tallolja 
009 andra slag 

3804 000 Avfaltslut från tillverkning av massa av ved, 
även koncentrerad, avsockrad eller kemiskt 
behandlad, inbegripet ligninsulfonater men 
inte tallolja enligt nr 38.03 (tallsyra): 

1 indunstad (torrsubstans) av vid detta 
arbetsställe framställd kvantitet sulfitlut, 
för användning som bränsle för eget bruk vid 
arbetsstället (endast årstillverkad kvantitet 
anges) 

2 annat 

3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, 
sulfatterpentin och andra terpentinoljor, 
framställda genom destination eller annan 
behandling av barrträ; rå dipenten; 
sulfitterpentin och annan rå p-cymen; 
pine oil innehållande &alfa.-terpineol som 
huvudbeståndsdel : 

100 balsamterpentin, extraherad terpentin och 
sulfatterpentin 

200 pine oil 

900 andra slag 

3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av 
dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; 
naturhartser modifierade genom utsmältning: 

100 kolofonium och hartssyror 
200 salter av kolofonium och av hartssyror 
300 estrar bildade av hartssyror och glycerol 

eller annan polyol 
andra slag: 

901 - naturhartser modifierade genom utsmältning 
909 -andra 
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3807 000 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; 
rå metanol, beräknad som 100 %-ig; 
vegetabiliskt beck; bryggeriharts och 
liknande preparat på basis av kolofonium, 
hartssyror eller vegetabiliskt beck 

3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, 
groningshindrande medel, tillväxtreglerande 
medel för växter, desinfektionsmedel, 
bekämpningsmedel mot gnagare och liknande 
produkter, föreliggande i former eller 
förpackningar för försäljning i detaljhandeln 
eller som preparat eller utformade artiklar 
(t ex band, vekar och ljus, preparerade med 
svavel, samt flugpapper): 

100 insektsbekämpningsmedel 
200 svampbekämpningsmedel 
300 ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande 

medel samt tillväxtreglerande medel för växter 
desinfektionsmedel: 

401 - betningsmedel för utsäde 
409 - andra slag 
900 andra 

3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av 
färgning eller för fixering av färgämnen samt 
andra produkter och preparat (t ex glättmedel 
och betmedel), av sådana slag som används inom 
textil-, pappers- eller läderindustrin eller 
inom liknande industrier, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans (ej pigment, beredda 
färgämnen, målningsfärger, dextrin och annan 
modifierad stärkelse eller lim därav): 
på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter 

101 - i detaljhandelsförpackningar som väger per 
styck högst 1 kg netto 
-andra: 

102 - - innehållande mer än 20 % stärkelse eller 
stärkelseprodukter 

109 --andra 
andra slag: 

910 - av sådana slag som används inom textil
industrin eller inom liknande industrier 

920 - av sådana slag som används inom pappersindu
strin eller inom liknande industrier 

930 - av sådana slag som används inom läderindu
strin eller inom liknande industrier 

3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra 
preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning 
eller svetsning; pulver och pastor för lödning 
eller svetsning, bestående av metall och andra 
ämnen; preparat av sådana slag som används för 
fyllning eller beläggning av svetselektroder 
eller svetstråd: 

100 betmedel för metaller; pulver och pastor för 
lödning eller svetsning, bestående av metall 
och andra ämnen 

900 andra slag 

3811 Preparat för motverkande av knackning, 
oxidation, korrosion eller hartsbildning, 
viskositetsförbättrande preparat och andra 
beredda tillsatsmedel för mineraloljor 
(inbegripet bensin) eller andra vätskor som 
används för samma ändamål som mineraloljor: 
preparat för motverkande av knackning: 

110 - på basis av blyföreningar 
190 - andra 

tillsatsmedel för smörjoljor. 
210 - innehållande oljor erhållna ur petroleum 

eller ur bituminösa mineral 
290 - andra 
900 andra slag 
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3812 Beredda vulkningsacceleratorer; 
sammansatta mjukningsmedel för gummi eller 
plast, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans (ej oljor som erhållits ur 
petroleum, vaselin, paraffin, asfalt, 
antioxidanter som utgör beredda tillsatsmedel 
för mineraloljor och liknande, 
peptiseringsmedel för gummitillverkning; 
antioxidanter och andra sammansatt 
stabiliseringsmedel för gummi eller plast: 

100 beredda vulkningsacceleratorer 
200 sammansatta mjukningsmedel för gummi eller 

plast 
antioxidanter och andra sammansatta 
stabiliseringsmedel för gummi eller plast: 

301 - antioxidanter för gummi 
309 - andra 

3813 000 Preparat och laddningar till 
brandsläckningsappa rater; 
brandsläckningsbomber 

3814 Sammansatta organiska lösnings- och 
spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans (ej lösnings- och 
spädningsmedel som utgör isolerade kemiskt 
definierare föreningar, solventnafta, 
lacknafta, balsamterpentin, sulfatterpentin, 
extraherad terpentin, trätjäroljor, sammansatta 
oorganiska lösningsmedel, 
nagellacksborttagningsmedel); beredda färg-
eller lackborttagningsmedel: 

001 sammansatta organiska lösnings- och 
spädningsmedel 

002 beredda färg- eller lackborttagningsmedel 

3815 Reaktionsinitiatorer, 
reaktionsacceleratorer samt beredda 
katalysatorer, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans (ej katalysatorer 
som består enbart av metaller eller 
metallegeringar i form av finfördelat pulver 
etc, beredda vulkningsacceleratorer för 
gummi, isolerade kemiskt definierade 
föreningar): 
katalysatorer utfällda på en bärsubstans: 

110 - med nickel eller nickelföreningar som aktiv 
beståndsdel 

120 - med ädel metall eller föreningar av ädel 
metall som aktiv beståndsdel 

190 -andra 
900 andra slag 

3816 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast 
betong och liknande eldfasta beredningar; 
andra än produkter enligt nr 38.01 
(konstgjord grafit, kolloidal och 
halvkolloidal grafit, halvfabrikat på basis 
av grafit eller annat kol): 

001 innehållande, var för sig eller 
tillsammans, mer än 50 viktprocent 
av grundämnena Mg, Ca eller Cr, 
uttryckt som MgO, CaO respektive Cr2.03. 

002 innehållande mer än 50 viktprocent av 
aluminiumoxid (Al2.03.), av kiseldioxid 
(Si02.) eller av någon blandning eller 
förening av dessa produkter 

009 andra slag 
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3817 Blandningar av alkylbensener och 
blandningar av alkylnaftalener, andra än 
sådana som omfattas av nr 27.07 eller 29.02 
(vikten av de aromatiska beståndsdelarna är 
större än vikten av de ickearomatiska 
beståndsdelarna; cykliska kolväten): 

100 blandningar av alkylbensener 
200 blandningar av alkylnaftalener 

3818 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom 
elektroniken, i form av skivor, plattor eller 
liknande former; kemiska föreningar, dopade 
för användning inom elektroniken: 

001 kisel 
009 andra slag 

3819 000 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda 
vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte 
innehållande oljor erhållna ur petroleum eller 
ur bituminösa mineral eller innehållande 
mindre än 70 viktprocent sådana oljor 

3820 000 Frysskyddsmedel och beredda flytande 
avisningsmedel 

3821 000 Beredda närsubstrat för odling av 
mikroorganismer 

3822 000 Sammansatta reagens för diagnostiskt 
bruk eller laboratoriebruk, andra än 
sådana som omfattas av nr 30.02 eller 30.06 
(människoblod, djurblod, andra fraktioner av 
blod, blodgrupperingsreagens, diagnostiska 
reagens för invärtes eller utvärtes bruk) 

3823 Beredda bindemedel för gjutformar eller 
gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat 
från kemiska eller närstående industrier 
(inbegripet sådana som består av blandningar 
av naturprodukter), inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; restprodukter 
från kemiska eller närstående industrier, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans: 
beredda bindemedel för gjutformar eller 
gjutkärnor: 

101 - på basis av naturliga hartsartade produkter 
102 - på basis av stärkelse eller 

stärkelseprodukter och innehållande 
mer än 20 % av dessa ämnen 

109 -andra 
naftensyror, vattenolösliga salter av 
naftensyror samt estrar av naftensyror. 

201 - naftensyror samt sådana alkalisalter av 
naftensyror som inte omfattas av nr 34.02 
(tvätt- och rengöringsmedel) 

209 -andra 
300 osintrade metallkarbider, blandade med 

varandra eller med metalliska 
bindemedel 
beredda tillsatsmedel för cement, murbruk 
eller betong: 

401 - bestående av oorganiska ämnen 
409 - andra 
500 murbruk och betong, inte eldfasta: 

1 - murbruk 
2 - betongblandningar 

600 sorbitol, annan än sorbitol enligt 
statnr 29.05.440 (D-glucitol) 
andra slag: 

901 - sulfonaftensyror samt sådana alkalisalter av 
surfonaftensyror som inte omfattas av 
nr 34.02 (tvätt- och rengöringsmedel); 
rå citronsyra och rå vinsyra samt salter 
av dessa syror 

902 - rå träättiksyra och salter av denna syra 
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903 - gasvatten och gasreningsmassa 
904 - restprodukter från kemiska eller närstående 

industrier 
- blandningar som inte omfattas av 
stat. nr 38.23.101- .38.23.904 och som 
består av oorganiska ämnen (t ex 
mineraliska produkter, oorganiska 
kemikalier, glas- eller metallpulver): 

905 - - i förpackningar som väger per styck 
mer än 10 kg brutto: 
- - i förpackningar som väger högst 
10 kg brutto: 
klassificeras enligt stat. nr 38.23.909 
- blandningar innehållande fullständigt haloge-
nerade derivat av acykliska kolväten inne
hållande två eller flera olika halogener. 

906 - - innehållande acykliska kolväten fullstän
digt halogenerade enbart med fluor och klor 

907 --andra 
909 -andra 
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SJUNDE AVDELNINGEN 

Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror 

39 kap. Plaster och plastvaror 

3900 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

I. Plaster i obearbetad form 

3901 Polymerer av eten, i obearbetad form: 
100 polyeten med en specifik vikt av mindre 

än 0,94 (LD): 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
200 polyeten med en specifik vikt av minst 

0,94 (HD): 

1 - av egentillverkad basplast (pclymerer) 

2 - av inköpt basplast 
300 sampoiymerer av eten och vinylacetat: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
900 andra slag: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 

3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, 
i obearbetad form: 

100 polypropen: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
200 polyisobuten: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
300 sampoiymerer med propen: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
900 andra slag: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 

3903 Polymerer av styren, i obearbetad form: 
polystyren: 

110 - expanderbar: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inbköpt basplast 
190 - annan: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 

200 sampoiymerer av styren och akrylnitril (SAN): 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
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300 sampolymerer av akrylnitril, butadien och 
styren (ABS): 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
901 andra slag: 

- sampolymerer av styren och butadien (S/B): 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
909 - andra: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 

3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra 
halogenerade olefiner, i obearbetad form: 

100 polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
annan polyvinylklorid: 

210 - inte mjukgjord: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
220 - mjukgjord: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 

300 sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat: 

1 - av egentillverkad baspiast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 

400 andra sampolymerer med vinylklorid: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
500 polymerer av vinylidenklorid 

fluorhaltiga polymerer: 

610 - polytetrafluoreten 

690 -andra 

900 andra slag 

3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra 
vinylestrar, i obearbetad form; andra 
vinylpolymerer i obearbetad form: 
polymerer av vinylacetat: 

110 - i vattendispersion: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
190 -andra: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
200 polyvinylalkoholer, även innehållande 

ohydrolyserade acetatgrupper 

900 andra slag 
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3906 Akrylpolymerer i obearbetad form: 
100 polymetylmetakrylat: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
andra slag: 

901 - dispersioner 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 

909 - andra: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt 

epoxihartser, i obearbetad form; 
polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar 
och andra polyestrar, i obearbetad form: 

100 polyacetaler 
200 andra polyetrar 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
epoxihartser 

301 - lackhartser: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
309 - andra: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
400 polykarbonater 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 

500 alkydhartser 

600 polyetentereftalat 
andra polyestrar. 

910 -omättade 

990 -andra 

3908 Polyamider i obearbetad form: 
100 polyamid-6, -11,-12, -6,6, -6,9, -6,10, 

eller-6,12: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
900 andra slag: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 

3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, 
i obearbetad form: 
karbamidplaster; tiokarbamidplaster 

101 -lackhartser 
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102 - pressmassor 

103 -l im: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 

109 - andra slag 
melaminplaster. 

201 - pressmassor 
209 - andra slag: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 
300 andra aminoplaster: 

1 - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - av inköpt basplast 
fenoplaster 

401 - lackhartser 

402 - pressmassor 
409 - andra slag: 

1 - - av egentillverkad basplast (polymerer) 

2 - - av inköpt basplast 

500 polyuretaner 

3910 Silikoner i obearbetad form: 

001 silikongummi 

009 andra slag 

3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, 
polyterpener, polysulfider, polysulfoner 
och andra produkter inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans(t ex polyxylenplaster, 
polyvinylketoner polyetyleniminer 
polyimider), i obearbetad form: 

100 petroleumhartser, kumaron-, inden- och 
kumaronindenhartser samt polyterpener 

900 andra slag 

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
(ej cellulosaacetat och celluloid i form av 
plattor, film, stänger, rör etc), i 
obearbetad form: 
cellulosaacetater 

110 - inte mjukgjorda 

120 -mjukgjorda 
cellulosanitrater (inbegripet kollodium): 

201 - för lacktillverkning 

209 - andra slag 
cellulosaetrar 

310 - karboximetylcellulosa och salter av 
detta ämne 
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390 -andra 
andra slag: 
- cellulosapropionat och cellulosaabutyrat 
samt blandestrar av cellulosaacetat, 
cellulosapropionat eller cellulosabutyrat: 

901 - - inte mjukgjorda 

902 - - mjukgjorda 

909 -andra 

3913 Naturliga polymerer (t ex, alginsyra) och 
modifierade naturliga polymerer (t ex härdade 
proteiner och kemiska derivat av naturgummi), 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
(ej modifierade naturhartser, linoxyn, heparin, 
företräd och förestrad stärkelse, kolofonium 
hartssyror eller derivat av dessa, härdade 
proteiner i form av plattor, stänger, 
rör etc), i obearbetad form: 

100 alginsyra samt salter och estrar av alginsyra 
andra slag: 

901 - härdade proteiner 

909 - andra 

3914 000 Jonbytare på basis av polymerer 

II.Avklipp och annat avfall av plast samt 
plastskrot; halvfabrikat av plast; andra 
plastvaror 

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt 
plastskrot: 

100 av polymerer av eten 

200 av polymerer av styren 

300 av polymerer av vinylklorid 

900 av annan plast: 

1 - av esterpolymerer 

2 - av annan plast 
3916 Enfiberträd med ett största tvärmått av 

mer än 1 mm samt stavar, stänger och 
strängar (inbegripet profilerade stänger 
och strängar), även ytbehandlade men 
inte bearbetade på annat sätt, av plast: 

100 av polymerer av eten: 

1 - av egentillverkad plast 

2 - av inköpt plast 
200 av polymerer av vinylklorid: 

1 - av egentillverkad plast 

2 - av inköpt plast 
av annan plast: 

901 - av cellulosanitrat eller av här
dade proteiner 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
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902 - av silikongummi: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
909 - av annan plast: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 

3917 Rör och slangar samt rördelar (t ex 
skarvrör, knärör och flänsar) och andra 
tillbehör till rör eller slangar, av plast: 
konsttarmar av härdade proteiner 
eller av cellulosaplast: 

101 - av härdade proteiner 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
102 - av cellulosaplast: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
styva rör: 

210 - av polymerer av eten: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 

220 - av polymerer av propen: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
230 - av polymerer av vinylklorid: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
290 - av annan plast: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
andra rör samt slangar 

310 - böjliga slangar och rör med ett minsta 
bristningstryck av 27,6 MPa: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
- andra, inte förstärkta eller på annat sätt 
kombinerade med annat material, inte 
försedda med kopplingsanordningar e d : 

321 - - tillplattade slangar av polymerer av 
eten: 

1 — av egentillverkad plast 

2 — av inköpt plast 
329 - - andra slag: 

1 — av egentillverkad plast 

2 — av inköpt plast 
330 - andra, inte förstärkta eller på annat sätt 

kombinerade med annat material, försedda med 
kopplingsanordningar e d: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 



105 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

390 -andra: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
400 rördelar och andra tillbehör till rör eller 

slangar: 

1 - av egentillverkad plast 

2 - av inköpt plast 

3918 Golvbeläggningsmaterial av plast även 
självhäftande, i rullar eller i form av 
plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast: 
av polymerer av vinylklorid: 
- golvbeläggningsmaterial: 

101 - - i rullar 

102 - - i form av plattor 

105 - vägg- eller takbeklädnad 

900 av annan plast 

3919 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor 
och andra platta produkter av plast, 
självhäftande, även i rullar: 
i rullar med en bredd av högst 20 cm: 

101 - av cellulosanitrat eller härdade proteiner 

109 - av annan plast 
andra slag: 

901 - av cellulosanitrat eller härdade proteiner 

909 - av annan plast 

3920 Andra slag av plattor, duk, film, folier och 
remsor(ej självhäftande, ej 
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller 
takbeklädnad, ej remsor med en bredd av 
högst 5 mm), av plast, inte porösa och inte 
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt 
kombinerade med annat material: 

100 av polymerer av eten: 

1 - av egentillverkad plast 

2 - av inköpt plast 

200 av polymerer av propen: 

1 - av egentillverkad plast 

2 - av inköpt plast 
300 av polymerer av styren: 

1 - av egentillverkad plast 

2 - av inköpt plast 
av polymerer av vinylklorid: 

410 -styva: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
420 - böjliga: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
av akrylpolymerer: 
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510 - av polymetylmetakrylat: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
590 - andra: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
av polykarbonater, alkydhartser, 
polyallylestrar eller andra polyestrar: 

610 - av polykarbonater 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 

620 - av polyetentereftalat 

630 - av omättade polyestrar 

690 - av andra polyestrar 
av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat: 
- av cellulosaregenerat: 

711 - - produkter med en tjocklek av minst 
1,5 mm; andra produkter, avsedda att 
användas uteslutande för tillverkning 
av strålningskänslig film 

719 --andraslag 

720 - av vulkanfiber 
- av cellulosaacetat: 

731 - - produkter med en tjocklek av minst 1,5 mm 
- - andra: 

732 — avsedda att användas uteslutande för 
tillverkning av strålningskänslig film 

739 - - -andra 
- av andra cellulosaderivat: 

791 - - av cellulosanitrat (oavsett tjocklek) 
eller av andra cellulosaderivat med 
en tjocklek av minst 1,5 mm 
- - andra: 

792 — avsedda att användas uteslutande för 
tillverkning av strålningskänslig film 

799 - - -andra 

av annan plast: 

910 - av polyvinylbutyral 

920 - av polyamider 

930 - av aminoplaster 

940 - av fenoplaster 
- av annan plast: 

991 - - av härdade proteiner 
992 - - av plast enligt nr 39.13 (naturliga 

polymerer och modifierade naturliga 
polymerer), utom härdade proteiner 

999 - - av annan plast 
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3921 Andra slag av plattor, duk, film, folier och 
remsor av plast (ej självhäftande, ej 
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller 
takbeklädnad, ej remsor med en bredd av 
högst 5 mm): 
porösa produkter 

110 - av polymerer av styren: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
120 - av polymerer av vinylklorid: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
130 - av polyuretaner 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
- av cellulosaregenerat: 

141 - - produkter med en tjocklek av minst 1,5 mm: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
149 --andra: 

1 — av egentillverkad plast 

2 — av inköpt plast 
- av annan plast: 

191 - - av härdade proteiner eller 
cellulosanitrat (oavsett tjocklek); 
av annan plast enligt nr 39.12 
(cellulosa och kemiska cellulosaderivat) 
med en tjocklek av minst 1,5 mm: 

1 — av egentillverkad plast 

2 — av inköpt plast 
192 - - av plast enligt nr 39.13 (naturliga 

polymerer och modifierade naturliga 
polymerer), utom härdade proteinen 

1 — av egentillverkad plast 

2 — av inköpt plast 
199 --andraslag 

1 — av egentillverkad plast 

2 — av inköpt plast 
andra produkter 

901 - av härdade proteiner eller 
cellulosanitrat (oavsett tjocklek); 
av annan plast enligt nr 39.12 
(cellulosa och kemiska cellulosaderivat) 
med en tjocklek av minst 1,5 mm: 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
902 - av plast enligt nr 39.13 (naturliga 

polymerer och modifierade naturliga 
polymerer), utom härdade proteiner 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
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903 - av feno- och/eller aminoplaster, 
laminerade med annat ämne än plast 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 
909 - andra slag 

1 - - av egentillverkad plast 

2 - - av inköpt plast 

3922 Badkar, duschkar, tvättställ, bidéer, 
toalettstolar, sitsar och lock till 
toalettstolar, spolcisterner och 
liknande sanitetsartiklar, av plast: 

100 badkar, duschkar och tvättställ 
200 sitsar och lock till toalettstolar 
900 andra slag 

3923 Artiklar för transport eller förpackning 
av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler 
och andra förslutningsartiklar av plast: 

100 askar, lådor, häckar och liknande artiklar 
säckar, barkassar och påsar (inbegripet 
strutar): 
- av poly merer av eten: 

211 --bärkassar 
2191 --påsar 
2192 --säckar 
2199 --andraslag 
290 - av annan plast 
300 damejeanner, flaskor, kannor o d 
400 spolar, cops, bobiner o d 
500 proppar, lock, kapsyler och andra 

förslutningsartiklar 
900 andra slag 

3924 Bords- och köksartiklar andra 
hushållsartiklar samt toalettartiklar, 
av plast: 

100 bords- och köksartiklar 
900 andra slag 

3925 Byggvaror av plast, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans: 

100 cisterner, tankar, kar och liknande 
behållare med en rymd av mer än 300 I 

200 dörrar, fönster, dörr- och 
fönsterkarmar samt dörrtrösklar 

300 fönsterluckor, markiser, persienner, 
spjäljalusier, rullgardiner och liknande 
artiklar samt delar till sådana artiklar 

900 andra slag (t ex konstruktionsdetaljer som 
används i golv, tak etc, takrännor, balkonger, 
räcken, hyllkonstruktioner av stort format i 
delar, avsedda för sammansättning och 
installering i t ex butiker, beslag och 
liknande tillbehör för fastsättning i eller på 
dörrar eller andra delar av byggnader, 
utsmyckningsdetaljer för byggnader) 

3926 Andra plastvaror (t ex skruvar, bultar, 
drivremmar och transportbord, knäppen för 
handväskor, skyddshörn för resväskor): 

101 - stenciler 
109 -andra 
200 kläder och tillbehör till kläder (inbegripet 

handskar) 
300 beslag till möbler, karosserier o d 
400 statyetter och andra prydnadsartiklar 
900 andra slag: 

1 - delar till elektriska maskiner och 
apparater o d 



109 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

2 - delar till ickeelektriska maskiner och 
apparater o d 

9 - andra 

40 kap. Gummi och gummivaror 

4000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4001 Naturgummi, balata, guttaperka, 
guayuiegummi, chiclegummi och liknande 
naturliga produkter, i obearbetad form 
eller i form av plattor, duk eller remsor: 

100 naturgummilatex, även förvulkad 
naturgummi i annan form: 

210 - rökt arkgummi 
220 - tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) 
290 - annat 
300 balata, guttaperka, guayuiegummi, 

chiclegummi och liknande naturliga produkter 

4002 Syntetgummi samt faktis framställd av 
oljor, i obearbetad form eller i form av 
plattor, duk eller remsor; blandningar 
av produkter enligt nr 40.01 (naturgummi, 
balata och liknande naturliga produkter) med 
produkter enligt nr 40.02, i obearbetad form 
eller i form av plattor, duk eller remsor: 
styrengummi (SBR); 
karboxylstyrengummi (XSBR): 

110 - i form av latex 
190 - i annan form 
200 butadiengummi (BR) 

butylgummi (HR); halogenerat 
butylgummi (CNR och BUR): 

310 - butylgummi (IIR) 
390 -annat 

kloroprengummi (CR): 
410 - i form av latex 
490 - i annan form 

nitrilgummi (NBR): 
510 - i form av latex 
590 - i annan form 
600 isoprengummi (IR) 
700 etenpropengummi (endast EPDM) 
800 blandningar av produkter enligt nr 40.01 

(naturgummi, balata och liknande naturliga 
produkter) med produkter enligt nr 40.02 
andra slag: 

910 - i form av latex 
990 - i annan form 

4003 000 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form 
av plattor, duk eller remsor 

4004 000 Avklipp och annat avfall samt skrot av annat 
gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller 
granulerat 

4005 Ovulkat gummi med inblandning av 
tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form 
av plattor, duk eller remsor: 
med inblandning av kimrök eller kiseidioxid 

101 -förrådsblandningar 
109 -andra 
200 lösningar; dispersioner, andra än 

dispersioner enligt statnr 40.05.100 
(ovulkat gummi med inblandning av 
kimrök eller kiseidioxid) 
andra slag: 
- plattor, duk och remsor; 

911 - - förrådsblandningar 
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919 --andra 
- andra: 

991 --förrådsblandningar 
999 - - andra 

4006 Ovulkat gummi i andra former (t ex stänger, 
rör eller strängar) samt varor av ovulkat 
gummi (t ex ringar och rondeller): 

100 slitbanor (ovulkade) för regummering av däck 
andra slag: 

901 - varor av ovulkat gummi i förening med annat 
material 

909 - andra 

4007 Tråd och rep av mjukgummi: 
001 tråd 
009 rep 

4008 Plattor, duk, remsor, stänger och strängar 
(inbegripet profilerade stänger och strängar), 
av mjukgummi: 
av poröst gummi: 

110 - plattor, duk och remsor 
190 -andra 

av icke poröst gummi: 
210 - plattor, duk och remsor 

- andra: 
291 - - slrtbanor (förvulkade eller vulkade) för 

regummering av däck 
292 - - profilerade strängar för tätning av fönster 
299 - - andra slag 

4009 Rör och slangar av mjukgummi, även förseddda 
med kopplingsanordningar e d (t ex skarvrör, 
knärör och flänsar): 

100 inte förstärkta eller på annat sätt 
kombinerade med annat material, inte 
försedda med kopplingsanordningar e d 
förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
enbart metall, inte försedda med 
kopplingsanordningar e d: 

201 - spiral- och pansarslangar 
209 - andra 
300 förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 

enbart textilmaterial, inte försedda med 
kopplingsanordningar e d 
förstärkta eller på annat sätt kombinerade med 
annat material, inte försedda med 
kopplingsanordningar e d: 

401 - spiral- och pansarslangar 
409 - andra 

försedda med kopplingsanordningar e d: 
501 - spiral- och pansarslangar 
509 - andra 

4010 Drivremmar och transportband av mjukgummi: 
100 med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) 

andra slag: 
910 - med en bredd av mer än 20 cm 
990 - andra 

4011 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi: 
av sådana slag som används på personbilar 
(inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar): 

101 - reservdäck för korttidsbruk 
- andra slag: 

103 - - vinterdäck 
- - sommardäck: 

104 - - - stålradialdäck 



111 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

105 — andra 
av sådana slag som används 
på bussar eller lastbilar 

201 - för en fälgdiameter av mindre än 20 tum 

- för en fälgdiameter av minst 20 tum: 

202 - - slanglösa 

209 - - andra 

300 av sådana slag som används på luftfartyg 

400 av sådana slag som används på motorcyklar 

500 av sådana slag som används på cyklar 
andra slag: 

910 - med slitbana med fiskbensmönster eller 
liknande mönster 

990 - andra 

4012 Regummerade eller begagnade däck andra än 
massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara 
slitbanor samt fälgband, av gummi: 
regummerade däck: 

101 - av sådana slag som används på personbilar 
(inbegripet stationsvagnar och 
tävlingsbilar) 

109 -andraslag 
200 begagnade däck, andra än massivdäck 

andra slag: 

901 - massivdäck 
909 - andra 

4013 Innerslangar av gummi: 
100 av sådana slag som används på personbilar 

(inbegripet stationsvagnar och 
tävlingsbilar), bussar eller lastbilar 

200 av sådana slag som används på cyklar 

900 andra slag 

4014 Hygieniska och farmaceutiska artiklar 
(inbegripet dinappar), av mjukgummi, även med 
delar av hårdgummi: 

100 kondomer 
andra slag: 

901 - preventivmedel, andra än kondomer 
909 - andra 

4015 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet 
handskar), för alla ändamål, av mjukgummi: 
handskar 

110 - för kirurgiskt bruk 
190 - andra 
900 andra slag 

4016 Andra varor av mjukgummi (ej artiklar av 
vävnad, filt eller liknande impregnerade, 
överdragna belagda eller laminerade med gummi, 
ej skodon och delar därtill, huvudbonader, 
gummibåtar och -flottar, delar och tillbehör 
till musikinstrument, madrasser, dynor och 
kuddar av poröst gummi, ej leksaker, spel 
och sportartiklar, handstämplar: 

100 av poröst gummi 
andra slag: 

910 - golvbeläggningsmaterial och mattor 
920 - radergummin 

- packningar, tätningar o d : 
931 - - O-ringar 
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939 - - andra slag 
940 - tendrar för fartyg eller kajer även 

uppblåsbara 
950 - andra uppblåsbara artiklar 

- andra: 
991 - - delar och tillbehör till motorfordon 
999 - - andra slag 

4017 Hårdgummi (t ex ebonit) i alla former, 
inbegripet avfall och skrot; varor av 
hårdgummi: 

001 avfall, skrot och pulver 
009 andra slag 
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ÅTTONDE AVDELNINGEN 

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn 
samt varor av dessa material; sadelmakeriarbe-
ten; reseffekter, handväskor och liknande arti
klar; varor av tarmar 

41 kap. Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) 
samt läder 

4100 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4101 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och 
andra oxdjur samt av hästdjur (färska eller 
saltade, torkade, kalkade, picklade eller på 
annat sätt konserverade, men inte garvade, 
beredda till pergament eller vidare beredda), 
även avhårade eller spaltade: 

100 hela hudar och skinn av nötkreatur och andra 
oxdjur, med en vikt per hud eller skinn av 
högst 8 kg när de är enbart torkade, av högst 
10 kg när de är torrsaltade och av högst 14 kg 
när de är färska, våtsaltade eller på annat 
sätt konserverade 
andra hudar och skinn av nötkreatur och andra 
oxdjur, färska eller våtsaltade: 

210 -helahudar 

220 - kämstycken (kruponger) och halva kämstycken 

290 -andra 
300 andra hudar och skinn av nötkreatur och 

andra oxdjur, på annat sätt konserverade 

400 hudar och skinn av hästdjur 

4102 Oberedda skinn av får och lamm (färska 
eller saltade, torkade, kalkade 
picklade eller på annat sätt 
konserverade, men inte garvade, beredda 
till pergament eller vidare beredda), 
även avhårade eller spaltade, med 
undantag av sådana som enligt anm 1 c 
inte omfattas av detta kapitel (astrakan 
och liknande lammskinn, skinn av indiskt 
kinesiskt, mongolist lamm samt tibetlamm): 

100 med ullbeklädnad 
utan ullbeklädnad: 

210 -picklade 

290 -andra 

4103 Andra oberedda hudar och skinn av get och 
killing, svin, stenget, ren, älg, hjort, 
rådjur (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt 
konserverade, men inte garvade, beredda 
till pergament eller vidare beredda), 
även avhårade eller spaltade, med 
undantag av sådana som enligt anm 1 b 
(fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller 
dun) eller 1 c (med hårbeklädnad försedda 
hudar och skinn av yemen-, mongol- och 
tibetget) inte omfattas av detta kapitel: 

100 av get eller killing 
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200 av reptiler 

900 andra slag 

4104 Läder av nötkreatur och andra oxdjur 
samt av hästdjur, annat än läder enligt 
nr 41.08 (sämskläder) eller 41.09 
(lackläder metalliserat läder, avklipp 
konstläder pä basis av läder): 
hela hudar och skinn av nötkreatur 
och andra oxdjur, med en yta per styck 
av högst 28 kvadratfot (2,6 m2.): 

101 - förgarvade hudar och skinn avsedda för 
vidare garvning 

109 - andra slag 
annat läder av nötkreatur och andra 
oxdjur samt läder av hästdjur, garvat 
eller omgarvat men inte vidare berett, 
även spaltat: 
- vegetabiliskt förgarvade hudar och 
skinn av nötkreatur och andra oxdjur. 

211 - - avsedda för vidare garvning 

219 --andra 
- på annat sätt förgarvade hudar och 
skinn av nötkreatur och andra oxdjur: 

221 - - avsedda för vidare garvning 

229 - - andra 

290 - andra slag 
annat läder av nötkreatur och andra oxdjur 
samt läder av hästdjur, berett till pergament 
eller vidare berett efter garvningen: 
- narvläder och spaltat narvläder: 

311 --möbelläder 

319 --andraslag 

390 - annat 

4105 Läder av får och lamm, annat än läder 
enligt nr 41.08 (sämskläder) eller 41.09 
(lackläder, metalliserat läder, avklipp, 
konstläder på basis av läder): 
garvat eller omgarvat, men inte 
vidare berett, även spaltat: 
- vegetabiliskt förgarvade hudar och skinn: 

111 - - avsedda för vidare garvning 

119 --andra 

- på annat sätt förgarvade hudar och skinn: 

121 - - avsedda för vidare garvning 

129 --andra 
190 -andraslag 
200 berett till pergament eller vidare 

berett efter garvningen 
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42 kap. Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, 
handväskor och liknande artiklar; varor av 
tarmar 

4200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4201 000 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur 
Onbegripet draglinor, koppel, knäskydd, 
munkorgar, vojlockar, sadel väskor, 
hundtäcken o d ), av alla slags material 

4106 Läder av get och killing, annat än läder 
enligt nr 41.08 (sämskläder) eller 41.09 
(lackläder, metalliserat läder, avklipp, 
konstläder på basis av läder): 
garvat eller omgarvat, men inte 
vidare berett, även spaltat: 
- vegetabiliskt förgarvade hudar och skinn: 

111 - - avsedda för vidare garvning 
119 --andra 

- på annat sätt förgarvade hudar och 
skinn: 

121 - - avsedda för vidare garvning 
129 --andra 
190 -andraslag 
200 berett till pergament eller vidare 

berett efter garvningen 

4107 Läder av andra djur (svin, reptiler, antilop, 
känguru, hjort, stenget, ren, älg, elefant, 
kamel, flodhäst, hund, fisk och havsdäggdjur), 
annat än läder enligt nr 41.08 (sämskläder) 
eller 41.09 (lackläder, metalliserat läder 
avklipp, konstläder på basis av läder): 
av svin: 

101 - förgarvade hudar och skinn, avsedda 
för vidare garvning 

109 -andraslag 
av reptiler 
- vegetabiliskt förgarvade hudar och skinn: 

211 - - avsedda för vidare garvning 
219 --andra 

- andra hudar och skinn: 
291 - - på annat sätt förgarvade hudar och 

skinn, avsedda för vidare garvning 
299 --andra 

av andra djur: 
901 - förgarvade hudar och skinn avsedda 

för vidare garvning 
909 -andra 

4108 000 Sämskläder (inbegripet nysämskläder) 

4109 000 Lackläder och laminerat lackläder; 
metalliserat läder 

4110 000 Avklipp och annat avfall av läder 
eller konstläder, olämpligt för 
tillverkning av lädervaror; läderpulver 

4111 000 Konstläder på basis av läder eller 
läderfibrer i plattor, skivor eller 
remsor, även i rullar 
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4202 Koffertar, resväskor, sminkväskor, 
attachéväskor, portföljer, skolväskor, 
fodral, etuier och väskor för glasögon, 
kikare, kameror, musikinstrument eller 
vapen samt liknande artiklar; ressäckar, 
necessärer, ryggsäckar, handväskor, 
shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, 
kartfodral, cigarettetuier, 
tobakspungar, verktygsväskor, 
sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, 
puderdosor, matsilveretuier och liknande 
artiklar, av läder, konstläder, plast (i 
form av plattor, duk eller folier) 
textilvara, vulkanfiber eller papp eller 
helt eller till största delen belagda 
med sådant material: 
koffertar, resväskor, sminkväskor, 
attachéväskor, portföljer, skolväskor 
och liknande artiklar 

110 - med utsida av läder, konstläder eller 
lackläder 

120 - med utsida av plast eller textilvara 
190 -andra 

handväskor, även med axelrem, 
inbegripet handväskor utan handtag: 

210 - med utsida av läder, konstläder eller 
lackläder 

220 - med utsida av plast (i form av 
plattor, duk eller folier) eller 
textilvara 

290 - andra 
artiklar av sådana slag som normalt 
bärs i fickan eller handväskan: 

310 - med utsida av läder, konstläder eller 
lackläder 

320 - med utsida av plast (i form av plattor 
duk eller folier) eller textilvara 

390 - andra 
andra slag: 

910 - med utsida av läder, konstläder eller 
lackläder 

920 - med utsida av plast (i form av plattor 
duk eller folier) eller textilvara 

990 - andra 

4203 Kläder och tillbehör till kläder, av 
läder eller konstläder: 
kläden 

101 -jackor 
102 - rockar och kappor 
109 - andra 

handskar och halvhandskar: 
210 - speciellt utformade för att användas 

vid sport- eller idrottsutövning 
- andra: 

291 - - arbetshandskar 
299 - - andra 
300 bälten och axelremmar 
400 andra tillbehör till kläder 

4204 000 Varor av läder eller konstläder, av 
sådana slag som används i maskiner, 
apparater eller mekaniska redskap eller 
för annat tekniskt ändamål 

4205 000 Andra varor av läder eller konstläder (t ex 
adresskortshållare till reseffekter, kängsnören, 
bärhandtag, väsk- och kofferthörn, selar för 
barn eller vuxna, bokpärmar, skrivunderlägg) 

4206 Varor av tarmar, guldsiagarhinna, bläsor 
eller senor: 

100 katgut 
900 andra slag 
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43 kap. Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa 
material 

4300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4301 Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, 
svansar, tassar och andra delar eller 
avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), 
andra än oberedda hudar och skinn enligt 
nr 41.01 41.02 eller 41.03 (nötkreatur 
och andra oxdjur, hästdjur, får och lamm, 
get, killing, ren, älg, hjort och rådjur): 

100 hela skinn av mink, med eller utan 
huvud, svans eller tassar 

200 hela skinn av kanin och hare, med eller 
utan huvud, svans eller tassar 

300 hela skinn av följande lamm: astrakan 
breitschwanz, karakul, persian och 
liknande lamm, indiskt, kinesiskt och 
mongoliskt lamm samt tibetlamm, med 
eller utan huvud, svans eller tassar 

400 hela skinn av bäver, med eller utan 
huvud, svans eller tassar 

500 hela skinn av bisamråtta, med eller utan 
huvud svans eller tassar 

600 hela skinn av räv, med eller utan huvud, 
svans eller tassar 

700 hela skinn av säl, med eller utan huvud, 
svans eller tassar 

800 andra hela pälsskinn, med eller utan 
huvud, svans eller tassar 

900 huvuden, svansar, tassar och andra delar 
eller avklipp, lämpliga för 
körsnärsbruk 

4302 Garvade eller på annat sätt beredda 
pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, 
tassar och andra delar eller avklipp), 
lösa eller hopfogade (dock inte med 
andra material) med undantag av varor 
enligt nr 43.03 (kläder och tillbehör till 
kläder, samt andra varor av pälsskinn): 
hela skinn, med eller utan huvud 
svans eller tassar lösa: 

110 - av mink 

120 - av kanin och hare 
130 - av följande lamm: astrakan 

breitschwanz, karakul, persian och 
liknande lamm, indiskt, kinesiskt och 
mongoliskt lamm samt tibetlamm 
- andra: 
- - av lamm, andra än sådana enligt 
stat.nr 43.02.130, får, get eller 
killing: 

191 —pälsmocka 

192 — a n d r a skinn 

193 - - a v räv 

199 --andra 
200 huvuden, svansar, tassar och andra delar 

eller avklipp, lösa 
hela skinn och delar eller avklipp av 
skinn, hopfogade: 

301 - s k utryckta skinn 
309 - andra slag 
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4303 Kläder och tillbehör till kläder samt 
andra varor av pälsskinn: 
kläder och tillbehör till kläden 

101 - kläder med hårbeklädnaden utåt 
102 - kläder av pälsmocka 
103 - handskar 
109 -andra 
900 andra slag 

4304 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls: 
001 konstgjord päls 
002 varor av konstgjord päls 
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NIONDE AVDELNINGEN 

Trä och varor av trä; träkol; kork och va
ror av kork; varor av halm, esparto eller 
andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 

44 kap. Trä och varor av trä; träkol 
4400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4401 Brännved i form av stockar, kubbar, 
vedträn, kvistar, risknippen e d; trä i 
form av fiis eller spån, annat än 
träspån enligt nr 44.04 (träspån för 
tillverkning av korgar askar); sågspån och 
annat träavfall, även agglomererat till 
vedträn, briketter, pelletar eller 
liknande former: 

100 brännved i form av stockar, kubbar, 
vedträn, kvistar, risknippen e d (löst mått) 
trä i form av flis eller spån, annat 
än träspån enligt nr 44.04 (träspån för 
tillverkning av korgar, askar): 

210+220 - för massatillverkning: 

1 - - av barrträ (löst mått) 

2 - - av lövträ (löst mått) 

3 - för wallboardtillverkning (löst mått) 

4 - för spånskivetillverkning (löst mått) 

5 - för bränsleändamål (löst mått) 

9 - för annan användning (löst mått) 
300 sågspån och annat träavfall, även 

agglomererat till vedträn, briketter, 
pelletar eller liknande former. 

1 - för massa-, wallboard- och 
spånskivetillverkning (löst mått) 

2 - för tillverkning av briketter (löst mått) 

3 - för bränsleändamål (löst mått) 

9 - för annan användning (löst mått) 

4402 000 Träkol (inbegripet kol av nötter 
eller nötskal), även agglomererat (löst mått) 

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från 
splintved eller bilat eller grovt sågat 
på två eller fyra sidor: 
målat, betsat eller behandlat med kreosot 
eller annat konserveringsmedel: 

101 - ledningsstolpar 
109 -annat 

201-209 annat, av barrträ 
310-350 annat, av tropiska träslag 
910-999 annat 
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Value 
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Quantity 
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4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; 
pålar och störar av trä, tillspetsade 
men inte sågade i längdriktningen; 
träkäppar, grovt tillf ormade men inte 
svarvade, böjda eller på annat sätt 
bearbetade, lämpliga för tillverkning av 
promenadkappar, paraplyer, verktygsskaft 
e d; träspån av sådana slag som används 
för tillverkning av korgar, askar, 
siktar e d samt liknande spån: 

100 av barrträ 

200 av lövträ 

4405 000 Träull; trämjöl 

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä: 

100 oimpregnerade 
900 andra slag: 

1 - sågade vid arbetsstället 
2 - ej sågade vid arbetsstället 

4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, 
även hyvlat, slipat eller fingerskarvat, 
med en tjocklek av mer än 6 mm: 
av barrträ (ej fingerskarvat, ej impregnerat) : 

101 - bjälkar och spärrar. 

1 - - av gran 

2 - - av furu 

102 - hyvlat eller slipat, av gran (nominellt mått) 
103 - hyvlat eller slipat, av furu eller annat 

barrträ (nominellt mått) 

104 - annat, av gran 

109 - annat, av furu eller annat barrträ 
210-230 av tropiska träslag (ej fingerskivat, ej 

impregnerat): 

1 - hyvlat eller slipat (nominellt mått) 

2 - annat 

910-999 andra slag (ej fingerskivat, ej impregnerat): 

1 - hyvlat eller slipat (nominellt mått) 

2 - annat 
4408 Fanér (även skarvat) och annat virke, sågat 

i längdriktningen eller skuret eller svarvat 
till skivor, även hyvlat, slipat eller 
fingerskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm: 

100 av barrträ 

200 av tropiska träslag 

900 andra slag 

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt 
parkettstav), likformigt bearbetat 
utefter hela längden (spontat, falsat, 
fasat, försett med pärlstav, profilerat, 
bearbetat till rund form e d ) på kanter eller 
sidor, även hyvlat, slipat eller fingerskarvat: 
av barrträ (ej impregnerat): 

101 - parkettstav 
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Saluvärde 
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- andra slag: 

102 - - profilerat virke 

107 --annat virke, av furu 

109 - - annat virke, av gran eller annat barrträ 
av lövträ (ej impregnerat): 

201 - parkettstav 

- andra slag: 

202 - - profilerat virke 

209 - annat virke 
4410 Spånskivor och liknande skivor av trä 

eller andra vedartade material, även 
agglomererade med harts eller andra 
organiska bindemedel: 
av trä: 

101 - laminerade, lackerade eller ytbehandlade 
på annat sätt än enbart genom slipning: 

1 - - av egentillverkade skivor 

2 - - av inköpta skivor 

102 - spontade golvskivor 

1 - - av egentillverkade skivor 

2 - - av inköpta skivor 

109 -andraslag: 

1 - - av egentillverkade skivor 

2 - - av inköpta skivor 

900 av andra vedartade material 
4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade 

material, även innehållande harts eller 
andra organiska bindemedel: 
skivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm3.: 

110 - inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 
190 -andra: 

1 - - av egentillverkade skivor 

2 - - av inköpta skivor 
skivor med en densitet av mer än 0,5 g/cm3, 
men högst 0 8 g/cm3.: 

210 - inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 
290 -andra: 

1 - - av egentillverkade skivor 

2 - - av inköpta skivor 
skivor med en densitet av mer än 0,35 g/cm3, 
men högst 0 5 g/cm3.: 

310 - inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 
390 -andra: 

1 - - av egentillverkade skivor 

2 - - av inköpta skivor 
andra slag: 

910 - inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda 
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990 - andra: 

1 - - av egentillverkade skivor 

2 - - av inköpta skivor 

4412 Kryssfanér (plywood), fanerade skivor 
och liknande trälaminat: 
kryssfanér (plywood) bestående enbart 
av träfanérskikt som vart och ett har en 
tjocklek av högst 6 mm: 

110 - med minst ett yttre skikt av tropiska 
träslag 
- andra, med minst ett yttre skikt av lövträ: 
- - med minst ett yttre skikt av björk: 

121 —inte belagt med andra material 

122 — belagt med andra material: 

1 av egentillverkad kryssfanér 

2 av inköpt kryssfanér 
129 --andra: 

1 — icke belagt med andra material 

- belagt med andra material: 

2 av egentillverkad kryssfanér 

3 av inköpt kryssfanér 
- andra: 
- - med minst ett yttre skikt av furu: 

191 —inte belagt med andra material 

192 — b e l a g t med andra material: 

1 av egentillverkad kryssfanér 

2 av inköpt kryssfanér 
- - andra: 

193 — inte belagt med andra material 
199 — belagt med andra material: 

1 av egentillverkad kryssfanér 

2 av inköpt kryssfanér 
andra, med minst ett yttre skikt av lövträ: 

210 - innehållande minst ett skikt spånskiva 

290 -andra 
andra slag: 

910 - innehållande minst ett skikt spånskiva 

990 -andra 

4413 000 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller 
profilerade former 

4414 000 Träramar för målningar, fotografier, 
speglar e d 

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, 
tunnor, andra än tunnor enligt nr 44.16 
(tunnbinderiarbeten), och liknande 
förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; 
lastpallar, pallboxar och liknande 
anordningar av trä: 
packlådor, förpackningsaskar, häckar, 
tunnor (andra än tunnor enligt nr 44.16 
(tunnbinderiarbeten)) och liknande 
förpackningar, kabeltrummor: 
- förpackningar 

101 --bestående huvudsakligen av skivor 
enligt nr 44.11 (fiberskivor av trä) 
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102 --andra 
103 - kabeltrummor 
200 lastpallar, pallboxar och liknande anordningar 

4416 000 Fat, tunnor, kar, baljor och andra 
tunnbinderiarbeten samt delar till sådana 
arbeten, av trä, inbegripet tunnstav 

4417 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och 
skaft till verktyg eller redskap, borstträn 
samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster 
och skoblock, av trä: 
verktyg och redskap, infattningar, handtag 
och skaft till verktyg eller redskap, 
borstträn samt borst- och kvastskaft: 

001 - av hickory 
002 - av annat träslag 

skoläster och skoblock: 
005 - grovt tillformade ämnen 
006 - andra slag 

4418 Byggnadssnickerier och 
timmermansarbeten, av trä, inbegripet 
cellplattor, sammansatt parkettstav samt 
vissa takspån ("shingles" och "shakes"): 

100 fönster (även franska) och fönsterkarmar 
dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar: 

201 - dörrar bestående huvudsakligen av skivor 
enligt nr 44.11 (fiberskivor av trä) 

209 - andra 
300 sammansatt parkettstav 

formar, fonmluckor o d, för betonggjutning: 
401 - bestående huvudsakligen av skivor 

enligt nr 44.11 (fiberskivor av trä) 
409 - andra 
500 vissa takspån ("shingles" och "shakes") 

andra slag: 
901 - cellplattor 
902 - andra produkter bestående huvudsakligen av 

skivor enligt nr 44.11 (fiberskivor av trä) 
903 - andra produkter, av limträ 
909 - andra 

4419 000 Bords- och köksartiklar av trä 

4420 Trä med inläggningar; skrin, askar, 
etuier och fodral för smycken, matsilver 
och liknande artiklar, av trä; 
statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; 
rumsinventarier av trä, inte inbegripna i 
94 kap (möbler, monteringsfärdiga byggnader): 

100 statyetter och andra prydnadsföremål, av trä 
andra slag: 

901 - trä med inläggningar 
909 - andra 

4421 Andra varor av trä (ej sågade och hyvlade 
trävaror, skivor, byggnadssnickerier, trähus, 
möbler, emballage, köksartiklar o d): 

100 klädhängare 
andra slag: 

901 - spolar, cops, bobiner, trådrullar o d 
909 -andra 

45 kap. Kork och varor av kork 

4500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4501 Naturkork, obearbetad eller enkelt 
förarbetad; korkavfall; krossad, 
granulerad eller malen kork: 

100 naturkork, obearbetad eller enkelt 
förarbetad 

900 andra slag 
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4502 000 Naturkork, befriad från det yttre barklagret 
eller sågad eller skuren så att yttersidan och 
innersidan blivit tämligen parallella, samt 
naturkork i kvadratiska eller rektangulära 
block, plattor, skivor eller remsor 
(inbegripet skarpkantade ämnen till korkar) 

4503 Varor av naturkork: 
100 korVar 
900 andra slag 

4504 Presskork (kork som agglomererats med eller 
utan bindemedel) och varor av presskork: 
block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor 
remsor, rondeller och massiva cylindrar: 

101 -golvbeläggning 
109 - andra slag 
900 andra slag 

46 kap. Varor av halm, esparto eller andra flätnings-
material; korgmakeriarbeten 

4600 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4601 Flätor och liknande produkter av 
flätningsmaterial, även sammanfogade 
till band; flätningsmaterial, flätor och 
liknande produkter av flätningsmaterial, 
hopbundna i parallella parter eller 
vävda till platta produkter, även 
utgörande färdiga artiklar (t ex mattor 
och gallerverk): 
flätor och liknande produkter av 
flätningsmaterial, även sammanfogade 
till band: 

101 -av plast 
109 - av annat material 
200 mattor och gallerverk av vegetabiliska 

material 
andra slag: 

910 - av vegetabiliska material 
- andra: 

991 - - av plast 
999 - - av annat material 

4602 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, 
formade direkt av flätningsmaterial 
eller tillverkade av varor enligt nr 46.01 
(flätor eller flätliknande produkter eller 
produkter som består av flätningsmaterial etc 
som är hopbundet i parallella parter eller 
vävda till platta produkter); 
artiklar av luffa: 

100 av vegetabiliska material 
andra slag: 

901 - av plast 
909 - av annat material 
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TIONDE AVDELNINGEN 

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahal-
tiga material; avfall och förbrukade varor av 
papper eller papp; papper och papp samt varor 
av papper eller papp 

47 kap. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahal-
tiga material; avfall och förbrukade varor av 
papper eller papp 

4700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4701 000 Mekanisk massa av ved (torrtänkt vikt) 

4702 000 Dissolvingmassa av ved (torrtänkt vikt) 

4703 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med 
undantag av dissolvingmassa (torrtänkt vikt): 
oblekt: 

110 -av barrträ 

190 -av lövträ 

halvWekt eller blekt: 

210 -av barrträ 

290 - av lövträ 
4704 Sulfitmassa av ved, med undantag av 

dissolvingmassa (torrtänkt vikt): 
oblekt: 

110 -av barrträ 

190 -av lövträ 

halvblekt eller blekt: 

210 - av barrträ 

290 - av lövträ 

4705 000 Halvkemisk massa av ved (torrtänkt vikt) 

4706 Massa av andra fibrösa cellulosahaltiga 
material (torrtänkt vikt): 

100 massa av bomullslinters 
andra slag: 

910 - mekanisk massa 

920 - kemisk massa 

930 - halvkemisk massa 

4707 100-900 Avfall och förbrukade varor av papper 
eller papp 

48 kap. Papper och papp; varor av pappersmassa papper 
eller papp 

4800 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 
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4801 000 Tidningspapper i rullar eller ark 

4802 Papper och papp, obelagda och obestrukna, 
av sådana slag som används för skrivning, 
tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt 
papper och papp till hålkort och hålremsor, 
i rullar eller ark, med undantag av papper 
enligt nr 48.01 eller 48.03 (tidningspapper 
eller papper till toalettpapper, handdukar, 
servetter o d); papper och papp, handgjorda: 

100 papper och papp, handgjorda 
200 papper och papp av sådana slag som används för 

tillverkning av papper och papp som är 
ljuskänsliga, värmekänsliga eller 
elektrokänsliga 

300 karbonråpapper 

400 tapetråpapper 
annat papper och annan papp, inte innehållande 
mekanisk massa eller med en halt av sådan 
massa av högst 10 viktprocent av det totala 
fiberinnehållet (träfritt papper, träfri papp): 

510 - vägande mindre än 40 g/m2. 

520 - vägande minst 40 g/m2, men högst 150 g/m2. 

530 - vägande mer än 150 g/m2. 
600 annat papper och annan papp, med en halt 

av mekanisk massa av mer än 10 viktproent av 
det totala fiberinnehållet (trähaltigt papper, 
trähaftig papp) 

4803 000 Papper av sådan typ som används till 
toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar 
eller bordsservetter samt liknande papper av 
sådana slag som används för hushållsändamål 
eller sanitärt ändamål samt cellulosavadd 
och duk av cellulosafibrer, även kräppade, 
plisserade, präglade, perforerade, ytfärgade, 
ytdekorerade eller tryckta, i rullar med en 
bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska 
eller rektangulära ark som (i ovikt skick) har 
minst en sida som är längre än 36 cm 

4804 Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och 
obestrukna, i rullar eller ark, med undantag 
av varor enligt nr 48.02 eller 48.03 (skriv-, 
tryck- o d papper eller papper till 
toalettpapper, handdukar, servetter o d): 
kraftliner 

110 -oblekt 

190 -annan 
kraftsäckpapper 

210 -oblekt 

290 -annat 
annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m2.: 
- oblekt: 

311 - - kondensatorpapper (även kabelpapper) 

312 - - för förpackningsändamål 
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319 --annat 

390 - annat 
annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m2, 
men mindre än 225 g/m2.: 

410 -oblekt 

420+490 -blekt 

annan kraftpapp, vägande minst 225 g/m2.: 

510 -oblekt 

520+590 -blekt 
4805 Annat papper och annan papp (ej tidningspapper; 

skriv-, tryck- o d papper; papper till 
toalettpapper, handdukar, servetter o d; 
kraftpapper och kraftpapp), obelagda 
och obestrukna, i rullar eller ark: 

100 halvkemiskt vågningspapper 
papper och papp, flerskiktade: 

210 - med alla skikt blekta 

220 - med endast ett av ytterskikten blekt 
230 - med tre eller flera skikt av vilka 

endast de två ytterskikten är blekta 

290 - andra 

300 omslagspapper av sulfitmassa 

400 filtrerpapper och filtrerpapp 

500 grålumppapper och grålumppapp 

600 annat papper, vägande högst 150 g/m2. 
700 annat papper, vägande mer än 150 g/m2, 

men mindre än 225 g/m2. 

800 annan papp, vägande minst 225 g/m2. 

4806 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, 
genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) 
samt annat glättat, genomsynligt eller 
genomskinligt papper, i rullar eller ark: 

100 pergamentpapper och pergamentpapp 

200 smörpapper 

300 genomskinligt ritpapper 
400 pergamyn (glassin) och annat glättat 

genomsynligt eller genomskinligt papper 

4807 Papper och papp, sammansatta (bestående av 
skikt förenade med bindemedel), inte belagda, 
bestrukna eller impregnerade, även armerade 
invändigt, i rullar eller ark: 

100 papper och papp, med bindemedel av bitumen 
tjära eller asfalt: 

1 - av egentillverkat papper och papp 

2 - av inköpt papper och papp 
andra slag: 

910 - halmpapper och halmpapp, även belagda med 
annat papper än halmpapper 

990 - andra 
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4808 Papper och papp, vågade (med eller utan 
fastlimmade plana ytskikt), kräppade, 
plisserade, präglade eller perforerade, 
i rullar eller ark, med undantag av 
varor enligt nr 48.03 eller 48.18 (papper 
till eller färdigproducerat toalettpapper 
handdukar, servetter o d): 

100 papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp) 
även perforerade: 

1 - av egentillverkat papper och papp 

2 - av inköpt papper och papp 
200 kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, även 

präglat eller perforerat: 

1 - av egentillverkat papper och papp 

2 - av inköpt papper och papp 
300 annat kraftpapper, kräppat eller plisserat 

även präglat eller perforerat: 

1 - av egentillverkat papper och papp 

2 - av inköpt papper och papp 
900 andra slag: 

1 - av egentillverkat papper och papp 

2 - av inköpt papper och papp 

4809 Karbonpapper, självkopierande papper och 
annat kopierings- eller övertryckspapper 
(inbegripet belagt, bestruket eller 
impregnerat papper för stenciler eller 
offsetplåtar), även tryckta, i rullar 
med en bredd av mer än 36 cm eller i 
kvadratiska eller rektangulära ark som 
(i ovikt skick) har minst en sida som är 
längre än 36 cm: 

100 karbonpapper och liknande kopieringspapper 

200 självkopierande papper 
900 andra slag: 

1 - av egentillverkat papper och papp 

2 - av inköpt papper och papp 

4810 Papper och papp, på ena eller båda sidorna 
belagda eller bestrukna med kaolin eller andra 
oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, 
men utan annan beläggning, även ytfärgade, 
ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark: 
papper och papp av sådana slag som används för 
skrivning, tryckning eller annat grafiskt 
ändamål, inte innehållande mekanisk massa 
eller med en halt av sådan massa av högst 10 
viktprocent av det totala fiberinnehållet 
(träfritt papper, träfri papp): 

110 - vägande högst 150 g/m2. 

120 - vägande mer än 150 g/m2. 
papper och papp av sådana slag som används för 
skrivning, tryckning eller annat grafiskt 
ändamål, med en halt av mekanisk massa av mer än 
10 viktprocent av det totala fiberinnehållet 
(trähaltigt papper, trähaltig papp): 

210 - belagt eller bestruket lättviktspapper 
(LWC-papper) 

290 -andra 
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310-390 kraftpapper och kraftpapp, andra än 
sådana som används för skrivning, 
tryckning eller annat grafiskt ändamål 
annat papper och annan papp: 

910 - flerskiktade 

990 -andra 

4811 Papper, papp, cellulosavadd och duk av 
cellulosafibrer, belagda, bestrukna, 
impregnerade, överdragna, ytfärgade, 
ytdekorerade eller tryckta, i rullar 
eller ark, med undantag av varor enligt 
nr 48.03, 48.09, 48.10 eller 48.18 (papper 
till eller färdigproducerat toalettpapper, 
handdukar, servetter o d; karbonpapper, 
självkopierande papper; papper belagt med 
kaolin eller andra organiska ämnen): 

100 papper och papp, belagda bestrukna eller 
impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt: 

1 - av egentillverkat papper och papp 

2 - av inköpt papper och papp 
210 papper och papp, gummerade eller försedda 

med annan klistrande beläggning: 
- självhäftande: 

1 - - av egentillverkat papper och papp 

2 - - av inköpt papper och papp 
290 - andra: 

1 - - av egentillverkat papper och papp 

2 - - av inköpt papper och papp 
papper och papp, belagda, bestrukna eller 
impregnerade med plast (med undantag av 
klister): 

310 - blekta vägande mer än 150 g/m2. 

1 - - av egentillverkat papper och papp 

2 - - av inköpt papper och papp 
390 -andra: 

1 - - av egentillverkat papper och papp 

2 - - av inköpt papper och papp 
400 papper och papp, belagda, bestrukna 

eller impregnerade med vax, paraffin, 
stearin, olja eller glycerol: 

1 - - av egentillverkat papper och papp 

2 - - av inköpt papper och papp 
900 annat papper och annan papp samt 

cellulosavadd och duk av cellutosafibrer. 

1 - - av egentillverkat papper och papp 

2 - - av inköpt papper och papp 

4812 000 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 

4813 Cigarettpapper, även tillskuret eller i 
häften; cigaretthylsor: 

100 cigarettpapper i häften; cigaretthylsor 
200 cigarettpapper i rullar med en bredd av 

högst 5 cm 
900 andra slag 
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4814 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; 
s k fönsterpapper: 

100 papperstapeter och liknande väggbeklädnad av 
ingrainpapper 

200 papperstapeter och liknande väggbeklädnad av 
papper som på utsidan är överdraget eller 
belagt med ett kornat, präglat, färgat, 
mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat 
plastskikt 
papperstapeter och liknande väggbeklädnad av 
papper som på utsidan är belagt med 
flätningsmaterial, även hopbundet till 
parallella parter eller vävt: 

301 - med flätningsmaterial av plast 
309 - med annat flätningsmaterial 
900 andra slag 

4815 000 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper 
eller papp, även tillskuret 

4816 Karbonpapper, självkopierande papper och 
annat kopierings- eller övertryckspapper 
(med undantag av papper enligt nr 48.09 
(karbonpapper, självkopierande papper o d 
med bredd större än 36 cm)), pappersstenciler 
och offsetplåtar av papper, även förpackade 
i askar: 
karbonpapper och liknande kopieringspapper 

101 - i rullar med en bredd av mer än 15 cm 
men högst 36 cm 

109 -andra 
200 självkopierande papper 
300 stenciler 
900 andra slag 

4817 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart 
postalt tryck samt korrespondenskort, av 
papper eller papp; askar, mappar o d av 
papper eller papp, innehållande ett 
sortiment av brevpapper, papperskuvert e d : 

100 kuvert 
200 kortbrev, brevkort med enbart postalt 

tryck samt korrespondenskort 
300 askar, mappar o d av papper eller papp 

innehållande ett sortiment av 
brevpapper, papperskuvert e d 

4818 Toalettpapper, näsdukar, servetter för rengöring 
av ansikte eller händer, handdukar, 
hushållspapper, borddukar, bordsservetter, 
blöjor, tamponger, lakan och liknande 
hushålls-, san i tets- och sjukhusartiklar samt 
kläder och tillbehör till kläder, av 
pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk 
av cellulosafibrer: 

100 toalettpappen 
1 - av egentillverkat papper 
2 - av inköpt papper 

näsdukar, servetter för rengöring av ansikte 
eller händer, handdukar och hushållspapper 

201 - hushållspapper i rullar 
1 - - av egentillverkat papper 
2 - - av inköpt papper 

209 -andra: 
1 - - av egentillverkat papper 
2 - - av inköpt papper 

300 borddukar och bordsservetter: 
1 - av egentillverkat papper 
2 - av inköpt papper 

sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor 
och liknande sanitetsartiklar 

401 - blöjor 
1 - - av egentillverkat papper 
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2 - - av inköpt papper 
409 - andra slag: 

1 - - av egentillverkat papper 
2 - - av inköpt papper 

500 kläder och tillbehör till kläder 
900 andra slag 

4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar 
och andra förpackningar av papper, papp, 
cellulosavadd eller duk av 
cellulosafibrer; kortregisterlådor, 
brevkorgar och liknande artiklar av 
sådana slag som används på kontor, i 
butiker e d, av papper eller papp: 

100 kartonger, askar och lådor av wellpapp: 
1 - av egentillverkat papper och papp 
2 - av inköpt papper och papp 

200 kartonger, askar och lådor av annat 
papper eller annan papp än wellpapp: 

1 - av egentillverkat papper och papp 
2 - av inköpt papper och papp 

300 säckar bärkassar och påsar, med en bredd vid 
botten av minst 40 cm: 

1 - av egentillverkat papper och papp 
2 - av inköpt papper och papp 

400 andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar. 
1 - av egentillverkat papper och papp 
2 - av inköpt papper och papp 

500 andra förpackningar, inbegripet fodral till 
grammofonskivor 

1 - av egentillverkat papper och papp 
2 - av inköpt papper och papp 

600 kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar 
och liknande artiklar av sådana slag som 
används på kontor, i butiker e d: 

1 - av egentillverkat papper och papp 
2 - av inköpt papper och papp 

4820 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, 
anteckningsböcker, orderböcker, 
kvittensböcker, brevpapper i block, 
anteckningsblock, dagböcker och liknande 
artiklar, ävensom skrivböcker, skrivunderlägg, 
samlingspärmar (för lösblad eller andra), 
mappar, blankettsatser, även interfolierade 
med karbonpapper, samt liknande artiklar, 
av papper eller papp; album för prover eller 
samlingar samt bokpärmar och bokomslag, av 
papper eller papp: 

100 kontorsböcker, räkenskapsböcker, 
anteckningsböcker, orderböcker, 
kvittensböcker, brevpapper i block, 
anteckningsblock, dagböcker 
och liknande artiklar 

200 skrivböcker 
300 samlingspärmar och mappar 
400 blankettsatser, även interfolierade med 

karbonpapper 
500 album för prover eller samlingar 
900 andra slag 

4821 Etiketter av alla slag, av papper eller papp, 
även tryckta: 

100 tryckta 
900 andra slag 

4822 Bobiner, spolar, cops och liknande 
artiklar av pappersmassa, papper eller 
papp (även perforerade eller härdade): 

100 av sådana slag som används för 
uppspolning av textilgarn 

900 andra slag 
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4823 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd 
eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till 
bestämd storlek eller form; andra varor av 
pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd 
eller duk av cellulosafibrer: 
papper, gummerat eller försett med annan 
klistrande beläggning, i remsor eller rullar: 

110 - självhäftande 
190 -annat 
200 filtrerpapper och filtrerpapp 
300 ostansade kort för hålkortsmaskiner även i 

sammanhängande banor 
400 tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, 

avsett för registrerande apparater 
annat papper och annan papp av sådana 
slag som används för skrivning 
tryckning eller annat grafiskt ändamål: 

510 - tryckta, präglade eller perforerade 
590 - andra 
600 brickor, fat, tallrikar, bägare o d, av 

papper eller papp 
700 formpressade artiklar av pappersmassa 

andra slag: 
- papper, papp, cellulosavadd och duk av 
cellulosafibrer, tillskurna till bestämd 
storlek eller form: 

901 - - kondensatorpapper 
902 --andra 
909 - andra 

49 kap. Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra 
produkter av den grafiska industrin; hand
skrifter, maskinskrivna texter samt ritningar 

4900 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

4901 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande 
tryckalster, även i form av enstaka blad: 

100 enstaka blad, även vikta 
andra slag: 

910 - lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt 
utkommande häften till sådana 

991 +999 - andra böcker, broschyrer, häften o d 

4902 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade 
eller innehållande reklam: 

101+109 utgivna minst fyra gånger per vecka 
900 andra 

4903 000 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker 
för barn 

4904 000 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även 
häftade, bundna eller illustrerade 

4905 Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, 
väggkartor, topografiska kartor och 
glober, tryckta: 

100 glober 
910+990 andraslag 

4906 000 Planritningar, andra ritningar samt 
teckningar för arkitektoniskt, 
ingenjörstekniskt, industriellt, 
kommersiellt, topografiskt eller liknande 
ändamål, i form av handgjorda original; 
handskrivna texter; karbonkopior samt 
fotografiska reproduktioner på 
strålningskänsligt papper av de varor som 
nämnts tidigare i detta nummer 
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4907 000 Omakulerade frimärken, 
beläggningsstämplar o d, gångbara eller 
avsedda som nyutgåva i det land till 
vilket de är destinerade-, stämpelpapper; 
checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer 
och liknande värdehandlingar 

4908100+900 Dekalkomanier 

4909 000 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat 
tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, 
meddelanden eller tillkännagivanden, även med 
bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel 

4910 000 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet 
almanacksblock 

4911 Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder 
samt fotografier (utom böcker, broschyrer, 
häften, tidningar och tidskrifter, bilder-, 
rit- och målarböcker för barn, musiknoter 
kartor av alla slag, frimärken, checkblanketter, 
sedlar, aktier, obligationer och liknande 
värdehandlingar, dekalkomanier, brev- och 
vykort samt alla slag av almanackor): 

100 reklamtryckalster, affärskataloger o d 
andra slag: 

910 - bilder, planscher samt fotografier 
990 - blanketter, fakturor o d 
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ELFTE AVDELNINGEN 

Textilvaror 

50 kap. Natursilke 
5000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5001 000 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling 

5002 000 Råsilke, inte snott eller tvinnat 
5003 100+900 Avfall av natursilke (inbegripet 

silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, 
gamavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5004 000 Garn av natursilke (annat än gam spunnet av 
avfall av natursilke), inte i 
detaljhandelsuppläggningar 

5005 000 Garn spunnet av avfall av natursilke, 
inte i detaljhandelsuppläggningar 

5006 000 Gam av natursilke samt gam spunnet av avfall 
av natursilke, 
i detaljhandelsuppläggningar; gut 

5007 100-900 Vävnader av natursilke eller av avfall av 
natursilke 

51 kap. Ull samt fina eller grova djurhår; garn och 
vävnader av tagel 

5100 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5101 Ull, okardad och okammad: 
110+190 otvättad ull (fetull), inbegripet fårtvättad 

ull 
210+290 avfettad, inte karboniserad ull 

300 karboniserad ull 

5102 Fina eller grova djurhår, okardade och okammade: 
100 fina djurhår 
200 grova djurhår 

5103 100-300 Avfall av ull eller av fina eller grova 
djurhår, inbegripet garnavfall men inte 
rivet avfall och riven lump 

5104 000 Rivet avfall och riven lump av ull eller av 
fina eller grova djurhår 

5105100-400 Ull samt fina eller grova djurhår, kardade 
eller kammade (inbegripet kammad ull i bulk) 

5106 Kardgarn av ull, inte i 
detaljhandelsuppläggningar: 

100 innehållande minst 85 viktprocent ull 

200 innehållande mindre än 85 viktprocent ull 

5107 Kamgam av ull, inte i 
detaljhandelsu ppläggningar: 

100 innehållande minst 85 viktprocent ull 

200 innehållande mindre än 85 viktprocent ull 
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5108 100+200 Gam (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, 
inte i detaljhandelsuppläggningar 

5109 100+900 Garn av ull eller fina djurhår, i 
detaljhandelsuppläggningar 

5110 Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet 
överspunnet garn av tagel), även i 
detaljhandelsuppläggningar: 

001 +002 inte i detaljhandelsuppläggningar 
003 i detaljhandelsuppläggningar 

5111110-900 Kardgamsvävnader av ull eller fina djurhår 

5112 110-900 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 

5113 000 Vävnader av grova djurhår eller av tagel 

52 kap. Bomull 

5200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5201 000 Bomull okardad och okammad 

5202 100-990 Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt 

rivet avfall och riven lump) 

5203 000 Bomull, kardad eller kammad 

5204 110-200 Sytråd av bomull, även i 
detaljhandelsuppläggningar 

5205 110-450 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande 
minst 85 viktprocent bomull, inte i 
detaljhandelsuppläggningar 

5206110-450 Gam av bomull (annat än sytråd), 
innehållande mindre än 85 viktprocent 
bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 

5207 Gam av bomull (annat än sytråd) i 
detaljhandelsuppläggningar: 

100 innehållande minst 85 viktprocent bomull 
900 annat 

5208 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 
viktprocent bomull och vägande högst 
200 g/m2.: 

111-190 oblekta 

211-290 blekta 
färgade: 

- med tvåskaftsbindning, vägande högst 
310 100 g/m2. 

320 - med tvåskaftsbindning, vägande mer än 
100 g/m2. 

330+390 -andra 
av olikfärgade garner. 

410 - med tvåskaftsbindning, vägande högst 
100 g/m2. 
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420 - med tvåskaftsbindning, vägande mer än 
100 g/m2. 

430+490 -andra 
tryckta: 

510 - med tvåskaftsbindning, vägande högst 
100 g/m2. 

520 - med tvåskaftsbindning, vägande mer än 
100 g/m2. 

530+590 -andra 

5209 Vävnader av bomull, innehållande minst 
85 viktprocent bomull och vägande mer 
än 200 g/m2.: 

110-190 oblekta 

210-290 blekta 
färgade: 

310 - med tvåskaftsbindning 

320+390 -andra 
av olikfärgade garner: 

410 - med tvåskaftsbindning 

420-490 -andra 
tryckta: 

510 - med tvåskaftsbindning 

520+590 -andra 

5210 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 
85 viktprocent bomull, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer 
och vägande högst 200 g/m2.: 

110-190 oblekta 

210-290 blekta 
färgade: 

310 - med tvåskaftsbindning 

320+390 -andra 
av olikfärgade garner: 

410 - med tvåskaftsbindning 

420+490 -andra 
tryckta: 
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510 - med tvåskaftsbindning 

520+590 -andra 

5211 Vävnader av bomull, innehållande mindre än 
85 viktprocent bomull, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer 
och vägande mer än 200 g/m2.: 

110-190 oblekta 

210-290 blekta 
färgade: 

310 - med tvåskaftsbindning 

320+390 -andra 
av olikfärgade garner: 

410 - med tvåskaftsbindning 

420-490 -andra 
tryckta: 

510 - med tvåskaftsbindning 

520+590 -andra 

5212 Andra vävnader av bomull (med inblandning av 
annat än konstfibrer): 
vägande högst 200 g/m2.: 

110 -oblekta 

120 -blekta 

130 -färgade 

140 - av olikfärgade garner 

150 -tryckta 

vägande mer än 200 g/m2.: 

210 -oblekta 

220 -blekta 

230 -färgade 

240 - av olikfärgade garner 

250 - tryckta 
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53 kap. Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn 
och vävnader av pappersgarn 

5300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5301 100-300 Lin, oberett eller berett men inte spunnet; 
blånor och avfall av lin (inbegripet 
garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5302 100+900 Mjukhampa (Cannabis sativa L ), oberedd 
eller beredd men inte spunnen; blånor 
och avfall av mjukhampa (inbegripet 
gamavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5303 100+900 Jute och andra bastfibrer för textilt 
ändamål (med undantag av lin, mjukhampa 
och rami), oberedda eller beredda men 
inte spunna; blånor och avfall av dessa 
fibrer (inbegripet gamavfall samt rivet 
avfall och riven lump) 

5304 100+900 Sisal och andra textilfibrer från växter 
av släktet Agave, oberedda eller beredda 
men inte spunna; blånor och avfall av 
dessa fibrer (inbegripet gamavfall samt 
rivet avfall och riven lump) 

5305 Kokosfibrer, manillahampa (abaca eller 
Musa textil is Nee), rami och andra 
vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans, 
oberedda eller beredda men inte spunna; 
blånor och avfall av dessa fibrer 
(inbegripet gamavfall samt rivet avfall 
och riven lump): 

110+190 kokosfibrer 
210+290 manillahampa 
910+990 andraslag 

5306 101-200 Gam av lin 

5307 100+200 Gam av jute eller andra bastfibrer för 
textilt ändamål (med undantag av lin, 
mjukhampa och rami enligt nr 53.03) 

5308 Gam av andra vegetabiliska 
textilfibrer; pappersgam: 

100 gam av kokosfibrer 

200 gam av mjukhampa 

300 pappersgarn 
900 andra slag (t ex av sisal, manillahampa, rami, 

kapock, tampicofibrer) 

5309 110+290 Vävnader av lin: 

1 hemtextilvävnader 

2 tapetvävnader 

9 andra 

5310 101-909 Vävnader av jute eller andra bastfibrer 
för textilt ändamål (med undantag av lin, 
mjukhampa och rami enligt nr 53.03): 

1 med en bredd av högst 150 cm och en 
vikt av minst 310 g/m2. 
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andra: 

2 - tapetvävnader 

9 - andra 

5311 Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer 
(t ex mjukhampa, sisal, kokosfibrer); 
vävnader av pappersgam: 

001 av kokosfibrer utan inblandning av andra 
textilfibrer 

002 av mjukhampa 
009 andra 

54 kap. Konstfilament 

5400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5401 Sytråd av konstfilament, även i 
detaljhandelsuppläggningar'. 

100 av syntetfilament 
av regenatfilament: 

201 - i detaljhandelsuppläggningar 

209 - andra slag 

5402 Garn av syntetfilament (annat än 
sytråd), inte i 
detaljhandelsuppläggningar, inbegripet 
monofilamentgam av syntetmaterial med 
en längdvikt av mindre än 67 decitex: 

101-590 högstyrkegam, texturerat gam eller 
annat gam, enkelt 

611 -699 annat gam, tvinnat(flertrådigt) 

5403 Garn av regenatfilament (annat än sytråd), 
inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet 
monofilamentgam av regenatmaterial med en 
längdvikt av mindre än 67 decitex: 

101 -390 högstyrkegam, texturerat gam eller 
annat gam, enkelt 

411-499 annat gam, tvinnat (flertrådigt) 

5404100+900 Monofilamentgam av syntetmaterial med en 
längdvikt av minst 67 decitex och med ett 
största tvärmått av högst 1 mm; remsor o d 
(t ex konstbast) av syntetmaterial med en 
bredd i föreliggande skick av högst 5 mm 

5405 000 Monofilamentgam av regenatmaterial med en 
längdvikt av minst 67 decitex och med ett 
största tvärmått av högst 1 mm; remsor o d 
(t ex konstbast) av regenatmaterial med en 
bredd i föreliggande skick av högst 5 mm 

5406100-1-200 Gam av konstfilament (annat än sytråd), 
i detaljhandelsuppläggningar 

5407 100-940 Vävnader av gam av syntetfilament, 
inbegripet vävnader framställda av 
material enligt nr 54.04, monofilamentgam 

5408101-342 Vävnader av gam av regenatfilament, 
inbegripet vävnader framställda av 
material enligt nr 54.05, monofilamentgam 

55 kap. Konststapelfibrer 

5500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 
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5501 100-900 Fiberkabel av syntetfilament 

5502 000 Fiberkabel av regenatfilament 

5503 100-900 Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spinning 

5504 100+900 Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade 
eller på annat sätt beredda för spinning 

5505 100+200 Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt 
rivet avfall och riven lump) av konstfibrer 

5506100-900 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på 
annat sätt beredda för spinning 

5507 000 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på 
annat sätt beredda för spinning 

5508 Sytråd av konststapelfibrer, även i 
detaljhandelsuppläggningar: 
av syntetstapelfibrer 

101 - i detaljhandelsuppläggningar 

109 - annan 

200 av regenatstapelfibrer 

5509 Garn (annat än sytråd) av syntetstapelfibrer 
inte i detaljhandelsuppläggningar: 

520+610 med inblandning huvudsakligen eller uteslu-
910 tände av ull eller fina djurhår 

110-510 
+530+590 
+620+690 
+920+990 andra 

5510 110-900 Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, 
inte i detaljhandelsuppläggningar 

5511 Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, 
i detaljhandelsuppläggningar: 

100+200 av syntetstapelfibrer 
300 av regenatstapelfibrer 

5512 110-990 Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande 
minst 85 viktprocent sådana fibrer 

5513 110-490 Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande 
mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
bomull, med en vikt av högst 170 glm2. 

5514 110-490 Vävnader av syntetstapelfibrer, 
innehållande mindre än 85 viktprocent 
sådana fibrer, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av 
bomull, med en vikt av mer än 170 g/m2. 

5515 Andra vävnader av syntetstapelfibrer 
(innehållande mindre än 85 viktprocent 
syntetstapelfibrer, ej med inblandning 
av bomull): 

130+220 med inblandning huvudsakligen eller ute-
920 slutande av ull eller fina djurhår 

110+120 
+190+210 
+290+910 

990 andra 
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5516 Vävnader av regenatstapelfibrer: 

110-140 innehållande minst 85 viktprocent 
regenatstapelfibrer 

211 -249 innehållande mindre än 85 viktprocent 
regenatstapelfibrer, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av 
konstfilament 

310-340 innehållande mindre än 85 viktprocent 
regenatstapelfibrer, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av ull 
eller fina djurhår 

410-440 innehållande mindre än 85 viktprocent 
regenatstapelfibrer, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av bomull 

910-940 andraslag 

56 kap. Vadd filt och bondad duk; specialgarner; 
surrningsgarn och tågvirke samt varor av såda
na produkter 

5600 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5601 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; 
textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) 
samt stoft och noppor av textilmaterial: 
sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor 
och liknande sanitetsartiklar, av vadd: 

101 - sanitetstamponger 
109 -andra 

vadd; andra varor av vadd: 
210 -av bomull 
220 - av konstfibrer 
290 -andra 
300 textilfibrer med en längd av högst 5 mm samt 

stoft och noppor av textilmaterial 

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd 
eller laminerad: 

100 nålfilt och fibermaskbondad duk 
annan filt, inte impregnerad, överdragen, 
belagd eller laminerad: 

210 - av ull eller fina djurhår 
290 - av annat textilmaterial 
900 andra slag 

5603 000 Bondad duk, även impregnerad, 
överdragen, belagd eller laminerad: 

1 bondad duk, ej impregnerad, över
dragen, belagd eller laminerad 

2 andra 

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; 
textilgam samt remsor o d enligt nr 
54.04 eller 54.05 (monofilamentgam eller 
remsor av konstfibermaterial), impregnerade, 
överdragna eller belagda med gummi eller 
plast eller försedda med hölje av gummi 
eller plast: 

100 tråd och rep av gummi, textilöverdragna 
200 högstyrkegarn av polyestrar, av nylon 

eller andra polyamider eller av viskos 
impregnerat eller överdraget 

900 andra slag 

5605 001+009 Metalliserat gam (även överspunnet), 
dvs textilgam eller remsor o d enligt 
nr 54.04 eller 54.05 (monofilamentgam 
eller remsor av konstfibermaterial), i 
förening med metall i form av tråd eller 
pulver eller överdragna med metall 
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5606 001-009 Överspunnet garn samt remsor o d enligt 
nr 54.04 eller 54.05 (monofilamentgarn 
eller remsor av konstfibermaterial), 
överspunna (dock inte garn enligt 
nr 56.05 (metalliserat garn) och 
överspunnet tagelgarn); sniljgarn 
(inbegripet sniljgarn framställt av 
textilflock); chainettegarn 

5607 Surrningsgarn och tågvirke, även flätade 
och även impregnerade, överdragna eller 
belagda med gummi eller plast eller 
försedda med hölje av gummi eller plast: 

100 av jute eller andra bastfibrer för 
textilt ändamål 

210+290 av sisal eller andra textilfibrer 
av släktet Agave 

300 av manillahampa (Musa textilis Nee) 
eller andra hårda fibrer (bladfibrer) 

410-901 av konstfibrer 
909 andra slag 

5608 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, 
som längdvara eller i avpassade stycken; 
avpassade fisknät och andra fiskredskap av nät 
samt andra konfektionerade varor av nät, av 
textilmaterial: 

110-195 av syntet- eller regenatmaterial 
901-909 andraslag 

5609 001-009 Varor av garn, av remsor o d enligt nr 
54.04 eller 54.05 (monofilamentgarn eller 
remsor av konstfibermaterial) eller av 
surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans 

57 kap. Mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial 

5700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5701 Mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial, knutna, även 
konfektionerade: 

100 av ull eller fina djurhår 
900 av annat textilmaterial 

5702 Mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial, vävda, inte tuftade 
eller flockade, även konfektionerade, 
inbegripet kelim-, soumak- och 
karamanievävnader och liknande handvävda 
produkter: 

100 kelim-, soumak- och karamanievävnader 
och liknande handvävda produkter 
golvbeläggning av kokosfibren 

201 - utan inblandning av andra fibrer 
209 - annan 

andra slag, med lugg, inte konfektionerade: 
310 - av ull eller fina djurhår 
320 - av syntet- eller regenatmaterial 
390 - av annat textilmaterial 

andra slag, med lugg, konfektionerade: 
410 - av ull eller fina djurhår 
420 - av syntet- eller regenatmaterial 
490 - av annat textilmaterial 

andra slag, utan lugg, inte konfektionerade: 
510 - av ull eller fina djurhår 
520 - av syntet- eller regenatmaterial 
590 - av annat textilmaterial 

andra slag, utan lugg, konfektionerade: 
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58 kap. Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textil
material; spetsar; tappiserier; snörmakeriarbe-
ten; broderier 

5800 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5801 Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, 
andra än varor enligt nr 58.02 
(handduksfrotté o d) och 58.06 (vävda band o d): 

100 av ull eller fina djurhår 
210-260 av bomull 
310-360 av konstfibrer 
901 +909 av annat textilmaterial 

5802 Handduksfrotté och liknande 
frottévävnader, andra än band enligt nr 58.06 
(vävda band o d); tuftade dukvaror 
av textilmaterial, andra än varor enligt nr 
57.03 (mattor o d av textilmaterial, tuftade): 
handduksfrotté och liknande frottévävnader, 
av bomull: 

110 -oblekta 
190 -andra 
200 handduksfrotté och liknande frottévävnader, 

av annat textilmaterial 
300 tuftade dukvaror av textilmaterial 

5803 100-909 Slingervävnader, andra än band enligt 
nr 58.06 (vävda band o d) 

5804 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; 
spetsar som längdvara eller i form av motiv: 
tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar. 

101+102 -fisknät 
103-109 -andraslag 
211-290 maskingjorda spetsar 
301 -309 handgjorda spetsar 

5805 000 Handvävda tapisserier av typerna 
Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais 
och liknande samt handbroderade 
tapisserier (t ex med petits points 
eller korsstygn), även konfektionerade 

910 - av ull eller fina djurtiår 
920 - av syntet- eller regenatmaterial 
990 - av annat textilmaterial 

5703 Mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial, tuftade, även konfektionerade 

100 av ull eller fina djurhår 
200 av nylon eller andra polyamider 
300 av annat syntetmaterial eller av 

regenatmaterial 
av annat textilmaterial: 

901 - av kokosfibrer utan inblandning av 
andra fibrer 

909 - andra 

5704 Mattor och annan golvbeläggning av filt 
av textilmaterial, inte tuftade eller 
flockade, även konfektionerade: 

100 plattor med en yta av högst 0,3 m2. 
900 andra slag 

5705 Andra mattor (mattor med översida av lugg, 
bondade mattor, mattor tillverkade genom 
flockning, trikåmattor) och annan 
golvbeläggning av textilmaterial, även 
konfektionerade: 

001 av kokosfibrer utan inblandning av andra 
fibrer 

009 av annat textilmaterial 
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5806 Vävda band, andra än varor enligt nr 58.07 
(etiketter märken o d); band bestående 
av sammanklistrade parallella trådar 
eller fibrer: 

100 vävda band med lugg (även av frottétyp) 
andra vävda band, innehållande minst 
5 viktprocent töjfibergam eller gummitrådar: 

201 - av regenatfilament 
202 - av jute eller andra bastfibrer för 

textilt ändamål 
209 - av annat textilmaterial 

andra vävda band: 
310 -av bomull 

- av konstfibrer. 
321 - - a v regenatfilament 
329 - - av andra konstfibrer 

- av annat textilmaterial: 
391 - - av jute eller andra bastfibrer för 

textilt ändamål 
399 --andra 

band bestående av sammanklistrade 
parallella trådar eller fibrer 

401 - av regenatfilament 
402 - av jute eller andra bastfibrer för 

textilt ändamål 
409 - av annat textilmaterial 

5807 101-909 Etiketter, märken och liknande artiklar 
av textilmaterial, som längdvara eller 
tillskurna, inte broderade 

5808 101-909 Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten 
som längdvara, utan broderier och inte 
utgörande trikåvaror; tofsar pomponger 
och liknande artiklar 

5809 001-009 Vävnader av metalltråd och vävnader av 
meta Misera t garn, av sådana slag som 
används i kläder, som inredningsvävnader 
eller för liknande ändamål, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans 

5810 101-990 Broderier som längdvara eller i form av motiv 

5811 000 Textilvaror som längdvara, bestående 
av ett eller flera lager av dukvara av 
textilmaterial, sammanfogade med 
stoppningsmaterial genom sömnad eller på 
annat sätt, andra än broderier 

59 kap. Impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade textilvävnader; textilvaror för 
tekniskt bruk 

5900 000 Produktion, hänförtig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

5901 Textilvävnader överdragna med gummi 
arabicum e d eller med 
stärkelseprodukter, av sådana slag som 
används till bokpärmar o d ; kalkerväv; 
preparerad målarduk; kanfas och liknande 
styva textilvävnader av sådana slag som 
används till hattstommar-. 

100 textilvävnader överdragna med gummi 
arabicum e d eller med 
stärkelseprodukter, av sådana slag som 
används till bokpärmar o d 

900 andra slag 

5902 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller 
andra polyamider, polyestrar eller viskos: 
av nylon eller andra polyamider 
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101 - impregnerad, överdragen eller belagd 
med gummi 

109 - annan 
av polyestrar. 

201 - impregnerad, överdragen eller belagd 
med gummi 

209 - annan 
andra slag: 

901 - av viskos, impregnerad, överdragen 
eller belagd med gummi 

909 - andra 

5903 Textilvävnader, impregnerade, 
överdragna, belagda eller laminerade med 
plast, andra än vävnader enligt nr 59.02 
kordväv av högstyrkegarn av nylon o d: 
med polyvinylklorid: 

101 - av sådana slag som används till bokpärmar o d 
109 -andra 
200 med polyuretan 

andra slag: 
901 - av sådana slag som används till bokpärmar o d 
909 - andra 

5904 Linoleummattor o d, även i tillskurna stycken; 
golvbeläggning bestående av en textilbotten 
med överdrag eller beläggning, även i 
tillskurna stycken: 

100 linoleummattor o d 
andra slag: 

910 - med botten av nålfilt elier bondad duk 
920 - med annan textilbotten 

5905 Textiltapeter: 
001 med utsida av textilvävnad 
009 andra slag 

5906 Gummibehandlade textilvävnader, andra än 
vävnader enligt nr 59.02, kordväv av 
högstyrkegarn av nylon o d: 
klisterremsor med en bredd av högst 20 cm: 
-trikå: 

101 - - av syntetfilament 
102 - - av regenatfilament 
103 - - av annat textilmaterial 
109 -andra 

andra slag: 
-trikå: 

911 - - a v syntetfilament 
912 - - av regenatfilament 
919 - - av annat textilmaterial 
990 -andra 

5907 000 Textilvävnader med annan impregnering, annat 
överdrag eller annan beläggning (t ex tjära, 
vax, olja, silikater, färg- eller 
metallpulver, lim, plast, gummi o d); målade 
teaterkulisser, ateljéfonder o d, av 
textilvävnad 

5908 000 Vekar av vävt, flätat eller stickat 
textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, 
ljus e d; glödstrumpor och rundstickad 
glödstrumpsväv, även impregnerade 

5909 000 Brandslangar och liknande slangar av 
textilmaterial, även med invändig beläggning, 
armering eller tillbehör av annat material 

5910 000 Drivremmar och transportband av textil material, 
även förstärkta med metall eller annat material 
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5911 Produkter och artiklar av 
textilmaterial, för tekniskt bruk: 

100 textilvävnader, filt och filtbelagda 
vävnader i förening med ett eller flera 
skikt av gummi, läder eller annat material, 
av sådana slag som används till kardbeslag 
samt liknande vävnader av sådana slag som 
används för annat tekniskt bruk 

200 siktduk, även konfektionerad 
textilvävnader och filt, ändlösa eller 
försedda med hopfästningsanordningar, av 
sådana slag som används i pappersmaskiner 
eller liknande maskiner (t ex för massa eller 
asbestcement): 

310 - vägande mindre än 650 g/m2. 
320 - vägande minst 650 g/m2. 
400 filterdukar av sådana slag som används i 

oljepressar e d, inbegripet filterdukar av 
människohår 

900 andra slag 

60 kap. Dukvaror av trikå 

6000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

6001 Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt 
frotté, av trikå: 
varor med lång lugg: 

101 +102 - av konstfilament 
109 - av annat textil material 

varor med öglelugg: 
210 -av bomull 

221 -223 - av konstfibrer 
290 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
910 -avbomull 

921 -923 - av konstfibrer 
990 - av annat textilmaterial 

6002 Andra dukvaror av trikå (ej luggvaror): 
med en bredd av högst 30 cm, innehållande minst 
5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd: 

101 +102 - av konstfilament 
109 - av annat textilmaterial 

andra, med en bredd av högst 30 cm: 
201 +202 - av konstfilament 

209 - av annat textil material 
med en bredd av mer än 30 cm, innehållande minst 
5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd: 

301 +302 - av konstfilament 
309 - av annat textilmaterial 

andra slag, utgörande varptrikå (inbegripet 
sådan dukvara som tillverkats i 
galonstickmaskin): 

410 - av ull eller fina djurhår 
420 - av bomull 

431-433 - av konstfibrer 
490 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
910 - av ull eller fina djurhår 
920 -avbomull 

931 -933 - av konstfibrer 
990 - av annat textilmaterial 

61 kap. Kläder och tillbehör till kläder, av trikå 

6100 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

6101 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, 
skidjackor, vindjackor och liknande 
ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar: 
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100 av ull eller fina djurhår. 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

200 av bomull: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

301 -303 av konstfibrer: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

900 av annat textilmaterial: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

6102 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, 
anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande 
ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller 
flickor: 

100 av ull eller fina djurhår: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

200 av bomull: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

301 -303 av konstfibrer: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

900 av annat textilmaterial: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

6103 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, 
jackor (andra än sådana enligt nr 61.01, 
ytterkläder) och byxor (andra än badbyxor), 
av trikå för män eller pojkar: 
kostymer 

110 - av ull eller fina djurhår 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

121-191 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

199 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

ensembler: 
210 - av ull eller fina djurhår 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

220 -avbomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

231-291 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

299 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

kavajer, blazrar och jackor (andra än 
sådana enligt nr 61.01, ytterkläder): 

310 - av ull eller fina djurhår: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

320 -avbomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

331 -391 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

399 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
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2 - - av inköpt väv 
byxor: 

410 - av ull eller fina djurhår. 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

- av bomull: 
421 -- långa byxor: 

1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

422 - - andra: 
1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

- av konstfibrer: 
431 -491 - - långa byxor. 

1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

- - andra: 
3 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
4 — av inköpt väv 

- av annat textilmaterial: 
499 - - långa byxor: 

1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

- - andra: 
3 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
4 — av inköpt väv 

6104 Dräkter, ensembler, kavajer, jackor (andra 
än sådana enligt nr 61.02, ytterkläder) 
klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, 
av trikå, för kvinnor eller flickor: 
dräkter: 

110 - av ull eller fina djurhår 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

120 -av bomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

131-191 - av konstfibrer: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

199 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

ensembler 
210 - av ull eller fina djurhår 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

220 -av bomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

231-291 - av konstfibrer. 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

299 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

kavajer och jackor (andra än sådana 
enligt nr 61.02, ytterkläder): 

310 - av ull eller fina djurhår 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

320 - av bomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

331-391 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

399 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

klänningar. 
410 - av ull eller fina djurhår 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
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2 - - av inköpt väv 
420 - av bomull: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

431 -442 - av konstfibrer: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

490 - av annat textil material: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

kjolar och byxkjolar 
510 - av ull eller fina djurhår: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

520 -avbomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

531 -591 - av konstfibrer: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

599 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

byxor 
610 - av ull eller fina djurhår. 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

- av bomull: 
621 - - långa byxor 

1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

622 - - andra: 
1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

- av konstfibrer 
631-691 -- långa byxor 

1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

- - andra: 
3 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
4 — av inköpt väv 

- av annat textilmaterial: 
699 - - långa byxor. 

1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

- - andra: 
3 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
4 — av inköpt väv 

6105 Skjortor av trikå, för män eller pojkar: 
100 av bomull: 

1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

av konstfibrer: 
201 +202 - av konstfilament: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

203 - av konststapelfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

901 +909 av annat textilmaterial: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

6106 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, 
för kvinnor eller flickor: 

100 av bomull: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

av konstfibrer: 
201 +202 - av konstfilament: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

203 - av konststapelfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
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2 - - av inköpt väv 
901 +909 av annat textilmaterial: 

1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

6107 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, 
morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, 
för män eller pojkar: 
kalsonger: 

110 - av bomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

121-123 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

191 +199 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

nattskjortor och pyjamas: 
210 -avbomull: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

221 -223 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

291 +299 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

andra slag: 
910 -avbomull: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

921 -923 - av konstfibrer: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

991 +999 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

6108 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, 
trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, 
badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, 
av trikå, för kvinnor eller flickor: 
underklänningar och underkjolar: 

111-113 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

191 +199 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

underbyxor och trosor 
210 -avbomull: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

221 -223 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

291 +299 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

nattlinnen och pyjamas: 
310 - av bomull: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

321-323 - av konstfibrer. 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

391 +399 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

andra slag: 
910 -avbomull: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 
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921 -923 - av konstfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

991 +999 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

6109 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, 
av trikå: 
av bomull: 

101 - T-tröjor 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

109 -andraslag: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

av annat textilmaterial: 
- av konstfibrer 

901+903 --T-tröjor 
1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

902+904 - - andra slag: 
1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

- andra: 
ur905+907 --T-tröjor 

1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

ur 905+909 - - andra slag: 
1 — av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 — av inköpt väv 

6110 Tröjor (andra än sådana enligt nr 61.09, 
T-tröjor, undertröjor o d), pullovar, koftor, 
västar och liknande artiklar, av trikå: 

100 av ull eller fina djurhår 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

200 av bomull: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

301-303 av konstfibrer 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

900 av annat textilmaterial: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

6111 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, 
av trikå: 
av ull eller fina djurhår 

100 -vantar 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

109 - andra slag: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

av bomull: 
201 - vantar 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

- strumpor, sockor o d, inbegripet skodon 
202 utan påsatt sula: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

209 - andra slag: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

av konstfibrer 
302+304 -vantar 

902 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 



152 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 

Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

305+ur 303 - strumpor, sockor o d, inbegripet skodon 
+ur 903 utan påsatt sula: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

301 +ur 309 - underkläder 
901 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

ur 303+ur309 - andra slag: 
+ur 903 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

av annat textilmaterial: 
904 - vantar. 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

909 - andra slag: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

6112 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och 
badbyxor, av trikå: 
träningsoveraller: 

110 -avbomull: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

121 +122 - av syntetfibrer 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

191 -199 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

skiddräkter 
201 +202 - av konstfilament: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

203 - av ull eller fina djurhår 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

209 - av annat textil material: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

badbyxor och baddräkter för män eller pojkar 
311+312 - av syntetfibrer: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

391 -399 - av annat textil material: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

baddräkter för kvinnor eller flickor 
411+412 - av syntetfibrer: 

1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

491 -499 - av annat textilmaterial: 
1 - - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - - av inköpt väv 

6113 Kläder av dukvaror av trikå enligt nr 
59.03, 59.06 eller 59.07 (textilvävnader, 
impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade med plast, gummi e d): 

001 -005 av dukvaror enligt nr 59.03 eller 59.07 
(textilvävnader behandlade med annat än gummi): 

1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

006-009 av dukvaror enligt nr 59.06 (gummibehandlade 
textil vävnader): 

1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

6114 Andra kläder av trikå (skyddskläder, skol- och 
yrkesdräkter, specialkläder för flygare e d): 

100 av ull eller fina djurhår 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 
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200 av bomull: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

301 -303 av konstfibrer. 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

900 av annat textilmaterial: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

6115 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o d, 
inbegripet åderbrocksstrumpor samt skodon utan 
påsatt sula, av trikå: 
strumpbyxor och trikåer. 
- av syntetfibergam: 
- - av syntetfilament: 

111+121 —strumpbyxor 
112+122 ---tr ikåer 
113+123 - - av syntetstapelfibrer 
191 -199 - av annat textilmaterial 

långa strumpor och knästrumpor for damer, 
av garn hos vilket enkelgarnet har en 
längdvikt av mindre än 67 decitex: 

201 
+204-206 - av syntetfilament 
202+203 

+207+208 - av annat textilmaterial 
andra slag: 

911+919 - av ull eller fina djurhår 
- av bomull: 

922 - - ankelsockor o d 
921+929 --andraslag 

- av syntetfibrer: 
934 - - ankelsockor o d 

933+935 --andraslag 
991 -999 - av annat textilmaterial 

6116 Handskar och vantar av trikå: 
101 -109 handskar och vantar, impregnerade, 

överdragna eller belagda med plast eller 
gummi 

910-999 andraslag 

6117 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, 
av trikå (t ex själar, slipsar, skärp, märken, 
emblem, näsdukar); delar till kläder eller 
till tillbehör till kläder, av trikå: 

101 -109 själar, scarfar, halsdukar, mantiljer, 
slöjor o d : 

1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

201 -209 slipsar och liknande artiklar 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

801-809 andra tillbehör 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

901-909 delar: 
1 - av väv tillverkad vid arbetsstället 
2 - av inköpt väv 

62 kap. Kläder och tillbehör till kläder, av annan 
textilvara än trikå 

6200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

6201 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, 
skidjackor, vindjackor och liknande 
ytterkläder, för män eller pojkar: 
överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, 
slängkappor o d : 
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110 - av ull eller fina djurhår 
120 -av bomull 

131 -133 - av konstfibrer 
190 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
910 - av ull eller fina djurhår 
920 - av bomull 

931 -933 - av konstfibrer 
990 - av annat textilmaterial 

6202 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, 
anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande 
ytterkläder, för kvinnor eller flickor: 
kappor (inbegripet slängkappor och 
regnkappor), bilrockar o d : 

110 - av ull eller fina djurhår 
120 -avbomull 

131 -133 - av konstfibrer 
190 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
910 - av ull eller fina djurhår 
920 - av bomull 

931 -933 - av konstfibrer 
990 - av annat textilmaterial 

6203 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, 
jackor (andra än sådana enligt nr 62.01, 
ytterkläder) och byxor (andra än 
badbyxor), för män eller pojkar: 
kostymer: 

110 - av ull eller fina djurhår 
121-199 

1 - av bomull 
2 - av konstfibrer 
9 - av annat textilmaterial 

ensembler. 
210 - av ull eller fina djurhår 
220 -avbomull 

231 -291 - av konstfibrer 
299 - av annat textilmaterial 

kavajer, blazrar och jackor (andra än sådana 
enligt nr 62.01, ytterkläder): 

310 - av ull eller fina djurhår 
320 - av bomull 

331-391 - av konstfibrer 
399 - av annat textilmaterial 

byxor. 
410 - av ull eller fina djurhår 

- av bomull: 
421 - - långa byxor 
422 - - andra 

- av konstfibrer 
431+433 

+ur 491 - - långa byxor 
432+434 

+ur 491 - - andra 
499 - av annat textilmaterial: 

1 - - långa byxor 
2 - - andra 

6204 Dräkter, ensembler, kavajer, jackor (andra 
än sådana enligt nr 62.02, ytterkläder), 
klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, 
för kvinnor eller flickor: 
dräkter. 

110 - av ull eller fina djurhår 
120 -av bomull 

131-191 - av konstfibrer 
199 - av annat textilmaterial 

ensembler: 
210 - av ull eller fina djurhår 
220 -av bomull 

231 -291 - av konstfibrer 
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299 - av annat textilmaterial 
kavajer och jackor (andra än sådana 
enligt nr 62.02, ytterkläder) 

310 - av ull eller fina djurhår 
320 -avbomull 

331-391 - av konstfibrer 
399 - av annat textilmaterial 

klänningar 
410 - av ull eller fina djurhår 
420 - av bomull 

431-442 - av konstfibrer 
490 - av annat textilmaterial 

kjolar och byxkjolar: 
510 - av ull eller fina djurhår 
520 - av bomull 

531-591 - av konstfibrer 
599 - av annat textilmaterial 

byxor. 
610 - av ull eller fina djurfiår 

- av bomull: 
621 - - långa byxor 
622 --andra 

- av konstfibrer 
631+633 
+ur 691 - - långa byxor 

632+634 
+ur 691 - - andra 

699 - av annat textilmaterial: 
1 - - långa byxor 
2 - - andra 

6205 Skjortor för män eller pojkar: 
200 av bomull 

av konstfibrer: 
301 +302 - av konstfilament 

303 - av konststapelfibrer 
100+900 av annat textilmaterial 

6206 Blusar, skjortor och skjortblusar, för 
kvinnor eller flickor: 

300 av bomull 
av konstfibrer: 

401 +402 - av konstfilament 
403 - av konststapelfibrer 

100+200 
900 av annat textilmaterial 

6207 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, 
pyjamas, badrockar, morgonrockar och 
liknande artiklar, för män eller pojkar: 
kalsonger 

110 -avbomull 
191 -199 - av annat textilmaterial 

nattskjortor och pyjamas: 
210 -avbomull 

221-223 - av konstfibrer 
290 - av annat textilmaterial 

andra slag: 
- av bomull: 

911 - - badrockar, morgonrockar och liknande 
artiklar 

919 --andraslag 
- av konstfibrer. 

ur 921 +922 - - badrockar, morgonrockar och 
923 liknande artiklar 

ur 921+922 
929 - - andra slag 

- av annat textilmaterial: 
991 - - badrockar, morgonrockar och liknande 

artiklar 
999 - - andra slag 
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6208 Linnen, undertröjor, underklänningar, 
underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, 
pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och 
liknande artiklar, för kvinnor eller flickor: 
underklänningar och underkjolar 

111-113 - av konstfibrer 
190 - av annat textilmaterial 

nattlinnen och pyjamas: 
210 -av bomull 

221-223 - av konstfibrer 
290 - av annat textilrnaterial 

andra slag: 
- av bomull: 

911 - - negligéer, badrockar, morgonrockar och 
liknande artiklar 

919 --andraslag 
- av konstfibrer 

ur 921+922 - - negligéer, badrockar, morgonrockar och 
923 liknande artiklar 

ur 921+922 
929 - - andra slag 

- av annat textilmaterial: 
991 - - negligéer, badrockar, morgonrockar och 

liknande artiklar 
999 - - andra 

6209 Babykläder och tillbehör till sådana kläder: 
101 +109 av ull eller fina djurhår 
201+209 av bomull 
301+309 av syntetfibrer 
901 +909 av annat textilmaterial 

6210 Kläder av textilvaror enligt nr 56.02, 
56.03, 59.03, 59.06 eller 59.07 (filt, bondad 
duk, även impregnerad, överdragen eller belagd; 
textil vävnader impregnerade, överdragna, 
belagda eller laminerade med plast, gummi e d): 

101+109 av textilvaror enligt nr 56.02 eller 56.03 
(filt, bondad duk, även impregnerad, 
överdragen eller belagd) 

200 andra kläder, av sådana slag som 
omfattas av stat.nr 62.01.110 -.62.01.190 
(överrockar, bilrockar o d) 

300 andra kläder, av sådana slag som 
omfattas av stat.nr 62.02.110 -.62.02.190 
(kappor, bilrockar o d) 

400 andra kläder, för män eller pojkar 
500 andra kläder, för kvinnor eller flickor 

6211 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter 
och badbyxor; andra kläder: 
baddräkter och badbyxor 

111-119 - för män eller pojkar 
121 -129 - för kvinnor eller flickor 
201-209 skiddräkter 

andra kläder, för män eller pojkar. 
- arbets-, skydds- och överdragskläder 

ur 322 - - av bomull 
ur 332+ur333 

+ur 336 - - av konstfibrer 
ur 310+ur390 - - av annat textilmaterial 

321+331 
+335+ur 333 - träningsoveraller 

ur 331 
+ur 331 -390 - andra slag 

andra kläder, för kvinnor eller flickor 
- arbets-, skydds- och överdragskläder, 

ur 422 - - av bomull 
ur 432+433 

+ur 436 - - av konstfibrer 
ur410 ur 490 - - av annat trextilmaterial 

421+431 
+ur 433+435 - träningsoveraller 

ur 422 
+ur431-490 -andraslag 
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6212 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, 
strumphållare, strumpeband och liknande 
artiklar samt delar till sådana varor, även 
av trikå: 

101-109 bysthållare 
201 -209 gördlar och byxgördlar 
301-309 korseletter 
901-909 andraslag 

6213100-909 Näsdukar 

6214 100-900 Själar, scarfar, halsdukar, mantiljer, 

slöjor o d 

6215 100-900 Slipsar och liknande artiklar 

6216 001 -009 Handskar och vantar 
6217 101-909 Andra konfektionerade tillbehör till 

kläder (ej näsdukar, själar och halsdukar, 
slipsar, handskar); delar till kläder eller 
till tillbehör till kläder, andra än sådana 
enligt nr 62.12 (bysthållare, gördlar, 
hängslen o d) 

63 kap. Andra konfektionerade textilvaror; hand-
arbetssatser; begagnade kläder och andra 
begagnade textilvaror; lump 

6300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

I. Andra konfektionerade textilvaror 

6301 Res- och sängfiltar: 

101 +109 med elektrisk uppvärmning 

200 andra, av ull eller fina djurhår 

300 andra, av bomull 

400 andra, av syntetfibrer 

900 andra, av annat textilmaterial 

6302 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, 
kökshanddukar och liknande artiklar: 

101-390 sänglinne 

401-590 bordslinne 
600 toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande 

artiklar, av bomullsfrotté 
910-990 andraslag 

6303 Gardiner, rullgardiner och draperien, 
gardinkappor och sängomhängen: 
av trikå: 

110 -av bomull 

121-199 - av annat textilmaterial 
andra slag: 

910 -av bomull 

921 -999 - av annat textilmaterial 



158 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

6304 Andra inredningsartiklar (ej filtar, handdukar, 
sang- och bordslinne, gardiner, draperier), 
andra än sådana enligt nr 94.04 (sängkläder 
och liknande inredningsartiklar): 

111-199 sängöverkast 
911-999 andraslag 

6305 100-900 Säckar och påsar av sådana slag som 
används för förpackning av varor 

6306 Presenningar, segel till båtar, segelbrädor 
eller fordon markiser, tält och 
campingartiklar: 

110-190 presenningar och markiser 
1 - presenningar 
2 - markiser 

210-290 tält 
310+390 segel 
410+490 luftmadrasser 
991+999 andraslag 

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegripet 
tillskärningsmönster: 

101 -109 skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och 
liknande artiklar 

201 -209 flytvästar och livbälten 
901 -909 andra slag (t ex flaggor; överdrag till 

bilar, maskiner o d) 

//. Handarbetssatser 

6308 000 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, 
med eller utan tillbehör, och avsedda för 
tillverkning av mattor, tapisserier, 
broderade borddukar eller servetter eller 
liknande artiklar av textilmaterial samt 
föreliggande i detaljhandelsförpackningar 

6309 000 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 

III.Begagnade kläder och andra begagnade 
artiklar; lump 

6310 100+900 Lump, inbegripet klipp och liknande avfall av 
textilvaror (även av surmingsgarn och 
tågvirke) 
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TOLFTE AVDELNINGEN 

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasollen 
promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön 
samt delar till sådana artiklar; bearbetade 
fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; 
konstgjorda blommor; varor av människohår 

64 kap. Skodon, damasker o d; delar till sådana artiklar 

6400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

6401 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar 
av gummi eller plast och hos vilka överdelarna 
varken är fästade vid sulan eller hopfogade 
genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, 
pluggning eller liknande förfarande: 

100 skodon med tåhätteförstärkning av metall 
andra skodon: 

910 - med skaft som täcker knät 
920 - med skaft som täcker ankeln men inte knät 
990 - andra 

6402 Andra skodon (ej vattentäta) med yttersulor 
och överdelar av gummi eller plast (t ex 
tofflor och träskor utan bakkappa, remsandaler): 
skodon tor sport eller idrott: 

111+119 -skidskor 
191+199 -andraslag 

300 andra skodon, med tåhätteförstärkning av 
metall 
andra skodon: 

910 - med skaft som täcker ankeln 
200+990 -andra 

6403 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder 
eller konstläder och med överdelar av läder: 
skodon för sport eller idrott: 

110 -skidskor 
191+199 -andraslag 

200 skodon med yttersulor av läder och överdelar 
bestående av läderband runt vristen och 
stortån 

300 skodon med botten av trä, utan innersula och 
utan tåhätteförstärkning av metall 

400 andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall 
andra skodon, med yttersulor av läder. 
- med skaft som täcker ankeln: 

511 - - för herrar 
512 --fördamer 
513 -- förbarn 

- andra: 
591 - - för herrar 
592 - - för damer 
593 - - för barn 

andra skodon: 
- med skaft som täcker ankeln: 

911 - - fö r herrar 
912 --fördamer 
913 -- förbarn 

- andra: 
991 - - för herrar 
992 - - för damer 
993 - - för barn 
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6404 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder 
eller konstläder och med överdelar av 
textilmaterial: 
skodon med yttersulor av gummi eller plast: 

110 - skodon för sport eller idrott; 
tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, 
träningsskor o d 

190 -andra 
200 skodon med yttersulor av läder eller konstläder 

6405 Andra skodon (med yttersulor av annat än läder, 
konstläder, gummi eller plast; med yttersulor 
av gummi eller plast och överdelar av annat än 
gummi, plast, läder eller textilmaterial; med 
yttersulor av läder eller konstläder och 
överdelar av annat material): 

100 med överdelar av läder eller konstläder 
200 med överdelar av textilmaterial 

andra slag: 
901 - med yttersulor av gummi, plast 

läder eller konstläder 
909 - med yttersulor av annat material 

6406 Delar till skodon; lösa inläggssulor, 
hälinlägg o d; damasker, benläder och 
liknande artiklar samt delar till sådana 
artiklar: 
överdelar och delar till överdelar, andra än 
styvnader. 

101 +102 - nåtlade överdelar 
109 -andraslag 
200 yttersulor och klackar av gummi eller plast 

andra slag: 
910 -avt rä 

- av annat material: 
991 - - delar till skodon, inte omfattade av 

stat.nr 64.06.109, 64.06.200 eller 
64.06.910, samt inläggssulor, 
hälinlägg o d 
- - damasker, benläder och liknande 
artiklar samt delar till sådana artiklar 

992 — av textilmaterial 
999 — av annat material 

65 kap. Huvudbonader och delar till huvudbonader 
6500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

6501 000 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller 
försedda med brätte; plana eller cylindriska 
hattämnen (inbegripet uppskurna hattämnen) av 
filt 

6502 000 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band 
eller remsor av alla slags material, varken 
formpressade eller försedda med brätte, foder 
eller garnering 

6503 Filthattar och andra huvudbonader av filt, 
tillverkade av hattstumpar eller plana 
hattämnen, även ofodrde och ogarnerade 

001 capeliner av hårfilt 
009 andra slag 

6504 000 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller 
hopfogade av band eller remsor av alla slags 
material, även ofodrade och ogarnerade 

6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller 
tillverkade av spetsar, filt eller annan 
textilvara i längder (dock inte av band eller 
remsor), även ofodrade och ogarnerade; håmät 
av alla slags material, även fodrade och 
garnerade: 

101+109 hårnät 



161 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 

Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

andra slag: 
901 - mössor med reklam; enkla skyddsmössor 

- andra slag: 
902 - - för män eller pojkar 
909 --andra 

6506 Andra huvudbonader, även ofodrade och 
ogarnerade (hattar och huvudbonader av läder 
eller konstläder, pälsskinn eller konstgjord 
päls, fjädrar, metall): 

100 skyddshjälmar 
andra slag: 

910 - av gummi eller plast 
920 - av pälsskinn 
990 - av annat material 

6507 001^-009 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, 
hattstommar, hattställningar, mösskärmar 
och hakremmar för huvudbonader 

66 kap. Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, 
sittkäppar, piskor och ridspön samt delar 
till sådana artiklar 

6600 000 Produktion, hänlöriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet 
käpparaplyer, trädgårdsparasoller och 
liknande parasoller): 

100 trädgårdsparasoller och liknande parasoller 
andra slag: 

910 - med hopskjutbart skaft 
990 -andra 

6602 000 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, 
ridspön o d 

6603 100-900 Delar, beslag och tillbehör till 
artiklar enligt nr 66.01 och 66.02 
(paraplyer, parasoller, promenadkäppar o d) 

67 kap. Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillver
kade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; 
varor av människohår 

6700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

6701 000 Skinn och andra delar av fåglar, med 
kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar, 
delar av fjädrar, dun samt varor av 
dessa produkter 

6702 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt 
delar till sådana varor; artiklar tillverkade 
av konstgjorda blommor, blad eller frukter: 

100 av plast 
900 av annat material 

6703 000 Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på 
annat sätt bearbetat; ull, andra djurhår och 
andra textilmaterial, bearbetade för användning 
vid tillverkning av peruker o d 

6704 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och 
ögonfransar, lösflätor o d, av människohår, 
djurhår eller textilmaterial; varor av 
människohår, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans: 
av syntetiskt textilmaterial: 

110 - hela peruker 
190 -andra 
200 av människohår 
900 av annat material 
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TRETTONDE AVDELNINGEN 

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer 
eller liknande material; keramiska produkter; 
glas och glasvaror 

68 kap. Varor av stenm, gips, cement, asbest, glimmer 
eller liknande material 

6800 000 Produktion, hanterlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas pä statistiska nr 

6801 000 Gatsten, kantsten och trottoarsten av 
naturlig sten (utom skiffer) 

6802 Bearbetad monument- eller byggnadssten 
(utom skiffer) samt varor av sådan sten, 
andra än varor enligt nr 68.01 (gatsten, 
kantsten och trottoarsten); mosaikbitar 
o d av naturlig sten (inbegripet skiffer), 
även på underlag; konstfärgade korn, skärvor 
och pulver av naturlig sten (inbegripet 
skiffer): 
plattor, kuber och liknande artiklar 
även av annan form än kvadratisk eller 
rektangulär, vilkas största yta kan 
inneslutas i en kvadrat med en sidlängd 
av mindre än 7 cm; konstfärgade korn, 
skärvor och pulver 

101 - opolerade och oslipade 
102 - polerade eller slipade 

annan monument- eller byggnadssten samt varor 
av sådan sten, enkelt huggna eller sågade med 
plan eller jämn yta: 

210 - marmor, travertin och alabaster 
220 - annan kalksten 
230 -granit: 

1 - - för byggnadsändamål 
9 - - för andra ändamål 

290 - annan sten 
andra slag: 
- marmor, travertin och alabaster 

911 - - opolerade och oslipade 
912 --polerade eller slipade: 

1 — för byggnadsändamål 
9 — för andra ändamål 

- annan kalksten: 
921 - - opolerad och oslipad 
922 - - polerad eller slipad: 

1 — för byggnadsändamål 
9 — för andra ändamål 

- granit: 
931 - - opolerad och oslipad: 

1 — för byggnadsändamål 
9 — för andra ändamål 

932 - - polerad eller slipad: 
1 — för byggnadsändamål 
9 — för andra ändamål 

- annan sten: 
991 --opolerad och oslipad 
992 - - polerad eller slipad: 

1 — för byggnadsändamål 
9 — för andra ändamål 

6803 Bearbetad skiffer och varor av skiffer 
eller agglomererad skiffer: 

001 opolerade och oslipade: 
1 - för byggnadsändamål 
9 - för andra ändamål 

002 polerade eller slipade 
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6804 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o d, 
utan ställning, för malning, slipning, 
skärpning, polering, riktning eller skärning, 
handverktyg för skärpning eller polering samt 
delar till sådana varor, av naturlig sten, av 
agglomererade naturliga eller konstgjorda 
slipmedel eller av keramiskt material, även 
med delar av andra material: 

100 kvarnstenar, defibrörstenar o d 
andra artiklar, utom handverktyg: 

210 - av agglomererad naturlig eller syntetisk 
diamant 
- av andra agglomererade slipmedel eller av 
keramiskt material: 

221 - - trippelsten och wienerpimsten 
229 --andra 
230 - av naturlig sten 

handverktyg för skärpning eller polering: 
301 - av naturlig sten, trippelsten 

wienerpimsten eller agglomererad naturlig 
eller syntetisk diamant 

309 - andra slag 

6805 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form 
av pulver eller korn, på underlag av 
textilmaterial, papper, papp eller annat 
material, även tillskuret, sytt eller på annat 
sätt utformat: 

100 på undertag av enbart textilvävnad 
200 på underlag av enbart papper eller papp 

på underlag av annat material: 
301 - på underlag av vulkanfiber 
309 - på annat underlag 

6806 Slaggull, stenull och liknande 
mineralull; expanderad vermikulit, 
expanderade leror, skumslagg och 
liknande expanderade mineraliska 
material; blandningar och varor av 
värmeisolerande, ljudisolerande eller 
Ijudabsorberande mineraliska material, 
andra än sådana som omfattas av nr 68.11 
eller 68.12 eller 69 kap (varor av 
asbestcement, cellulosacement, asbestfibrer 
och keramiskt material): 
slaggull, stenull och liknande 
mineralull (även blandade med varandra) i lös 
form eller i form av skivor eller rullar 

101 - i lös form 
102 - skivor eller rullar (inkl akustikplattor) 
200 expanderad vermikulit, expanderade leror, 

skumslagg och liknande expanderande minera-
mineraliska material (även blandade med 
varandra) 
andra slag: 

901 - varor av slaggull, stenull eller 
liknande mineralull som inte omfattas 
av stat.nr 68.06.102 

909 -andra 

6807100+900 Varor av asfalt eller liknande material 
(t ex petroleumbitumen eller 
stenkolstjärbeck): 

1 takbeläggningsmaterial 
2 golvmaterial 
9 annat 

6808 000 Plattor, skivor, block och liknande varor av 
vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, 
fl is eller annat avfall, av trä, agglomererade 
med cement, gips eller annat mineraliskt 
bindemedel: 

1 träullsplattor 
9 andra 
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6809 Varor av gips eller av blandningar på basis av 
gips: 
skivor, plattor och liknande varor, 
odekorerade: 

110 - överdragna eller förstärkta med enbart 
papper eller papp 

190 -andra 
900 andra slag 

6810 Varor av cement, betong eller konstgjord sten, 
även armerade: 
takpannor, golvplattor, väggplattor, 
trädgårdsplattor, murstenar och liknande varor: 
- block och murstenar för byggnader: 

111 - - a v lättbetong 
119 --andraslag: 

1 — mursten av kalksandsten 
2 — hål- och massivblock av cement, betong 

eller konstgjord sten, ej lättbetong 
9 — andra slag 

190 -andra: 
1 - - tak- och bjälklagsplattor av lättbetong 
2 - - golv- gång- och körbaneplattor av cement, 

betong eller konstgjord sten, ej lättbetong 
3 - - plattor av cement, betong eller konstgjord 

sten, ej lättbetong, ej golv-, gång- eller 
körbaneplattor 

4 - - takpannor av cement, betong eller 
konstgjord sten, ej lättbetong 

200 rön 
1 - brunnar och slamavskiljare av cement eller 

betong, även armerad 
2 - rör och rördelar av cement eller betong, 

ej armerad 
3 - rör och rördelar av cement eller betong, 

armerad 
andra varor 
- monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för 
byggnads- eller anläggningsarbeten: 

911 - - a v lättbetong: 
1 — balkar 
2 — stående och liggande väggelement 
3 — mellanväggselement 

919 --andraslag: 
1 — väggelement av cement, betong eller 

konstgjord sten, ej lättbetong 
2 — bjälklag och tak av cement, betong eller 

konstgjord sten, ej lättbetong 
3 — trappor och vilplan av cement, betong 

eller konstgjord sten, ej lättbetong 
4 — balkonger av cement, betong eller 

konstgjord sten, ej lättbetong 
5 — pelare balkar och ramar av cement, betong 

eller konstgjord sten, ej lättbetong 
6 — byggelement av cement, betong eller 

konstgjord sten, ej lättbetong, ej 
väggelement, bjälklag, tak, trappor, 
balkonger, pelare, balkar eller ramar 

7 — vägräcken och stolpar av cement, betong 
eller konstgjord sten, ej lättbetong 

8 — bro-, tunnel- och stodmurselement, 
fabriksgjutna, av cement, betong 
eller konstgjord sten, ej lättbetong 

9 — pålar av cement, betong eller 
konstgjord sten, ej lättbetong 

990 - andra: 
1 - - varor av lättbetong, ej balkar, murblock, 

plattor och storelement 
2 - - varor av cement, betong eller konstgjord 

sten, ej lättbetong (de olika varuslagen 
som ingår i denna post anges) 
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6811 Varor av asbestcement, cellulosacement e d : 
100 korrugerade plattor 
200 andra plattor, skivor och liknande varor 
300 rör och rördelar 
900 andra slag 

6812 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på 
basis av asbest eller på basis av asbest 
och magnesiumkarbonat; varor av sådana 
blandningar eller av asbest (t ex tråd, 
vävnader, kläder, huvudbonader, skodon 
och packningar), även med förstärkning, 
andra än varor enligt nr 68.11 och 
68.13 (varor av asbestcement, 
cellulosacement, friktionsmaterial på basis 
av asbest): 

100 bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis 
av asbest eller på basis av asbest och 
magnesiumkarbonat 

200 garn och tråd 
300 snören och strängar, även flätade 
400 vävnader samt dukvaror av trikå 
500 kläder och tillbehör till kläder samt skodon 

och huvudbonader 
600 papper, papp och filt 
700 tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark 

eller rullar 
andra slag: 

901 - packningar och tätningar (även i längder) 
som inte omfattas av stat.nr 68.12.700 

909 - andra 

6813 Friktionsmaterial och varor av sådant material 
(t ex skivor, rullar, remsor, segment, 
rondeller, brickor och klossar), omonterade 
för bromsar, kopplingar e d, på basis av asbest, 
andra mineraliska ämnen eller cellulosa, även 
i förening med textilmaterial eller annat 
material: 
bromsbelägg och bromsklossar. 

101 - bromsbelägg 
102 - bromsklossar 
900 andra slag 

6814 Bearbetad glimmer och varor av glimmer, 
inbegripet agglomererad eller rekonstruerad 
glimmer, även på underlag av papper, papp 
eller annat material: 

100 plattor, skivor och remsor av agglomererad 
eller rekonstruerad glimmer, även på underlag 

900 andra slag 

6815 Varor av sten eller andra mineraliska 
ämnen (inbegripet varor av torv), inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans: 

100 icke elektriska artiklar av grafit eller 
annat kol 

200 varor av torv 
andra varor 

910 - innehållande magnesit, dolomit eller kromit 
990 - andra 

69 kap. Keramiska produkter 

6900 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 
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/. Varor av kiseldioxidhaltiga fossil mjöl 
eller av liknande kiseldioxidhaltiga 
jordarter samt eldfasta produkter 

6901 000 Murstenar, block, plattor och andra 
keramiska varor av kiseldioxidhaltiga 
fossilmjöl (t ex kiselgur, trippel 
eller diatomit) eller av liknande 
kiseldioxidhaltiga jordarter 

6902 Eldfasta murstenar, block, plattor och 
liknande eldfasta keramiska byggvaror, 
andra än sådana som består av 
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av 
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter: 
innehållande, var för sig eller 
tillsammans, mer än 50 viktprocent av 
grundämnena Mg Ca eller Cr, uttryckt 
som MgO, CaO respektive Cr2.03.: 

101 - magnesit-, magnesitkrom- och 
krommagnesitprodukter 

109 - andra 
innehållande mer än 50 viktprocent av 
aluminiumoxid (Al2.03.), av kiseldioxid 
(Si02.) eller av någon blandning eller 
förening av dessa produkten 

201 - chamotteprodukter 
202 - silikaprodukter 
209 -andra 
900 andra slag 

6903 Andra eldfasta keramiska varor (t ex 
retorter, deglar, mufflar, munstycken, 
stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och 
stänger), andra än sådana som består av 
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av 
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter: 

100 innehållande mer än 50 viktprocent av 
grafit eller annat slag av kol eller av 
någon blandning av dessa produkter 
innehållande mer än 50 viktprocent 
av aluminiumoxid (Al2.03.) eller av 
någon blandning eller förening av 
aluminiumoxid och kiseldioxid (Si02.): 

201 - chamotteprodukter 
209 - andra 
900 andra slag 

II.Andra keramiska produkter 
6904 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o d, 

av keramiskt material: 
101 +109 murtegel 
901 +909 andra slag: 

1 - fasadtegel 
9 - andra slag 

6905 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, 
skorstensfoder, byggnadsornament och 
andra byggvaror, av keramiskt material: 

100 takpannor 
900 andra slag 

6906 Ledningsrör, rännor och rördelar, av 
keramiskt material: 

001 av syrafast stengods 
009 av annat material 
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6907 Oglaserade "gatstenar", trottoarplattor, 
golvplattor o d, plattor för eldstäder 
samt väggplattor, av keramiskt material; 
oglaserade mosaikbitar o d, av 
keramiskt material, även på undertag: 
plattor, kuber och liknande varor 
även av annan form än kvadratisk eller 
rektangulär, vilkas största yta kan 
inneslutas i en kvadrat med en sidlängd 
av mindre än 7 cm: 

101 - med en tjocklek av minst 3 cm 
109 -andra 

andra slag: 
901 - med en tjocklek av minst 3 cm 

- andra slag: 
- - tätsintrade, vitrösa eller 
semivitrösa: 

902 — våtpressade (klinker o d ) 
903 - - -andra 
904 - - porösa (kakelplattor o d ) 

6908 Glaserade "gatstenar", trottoarplattor, 
golvplattor o d, plattor för eldstäder, 
samt väggplattor, av keramiskt material-, 
glaserade mosaikbitar o d, av keramiskt 
material även pä underlag: 

100 plattor, kuber och liknande varor, även 
av annan form än kvadratisk eller 
rektangulär, vilkas största yta kan 
inneslutas i en kvadrat med en sidlängd 
av mindre än 7 cm 
andra slag: 
- tätsintrade, vitrösa eller 
semivitrösa: 

902 - - våtpressade (klinker o d ) 
903 - - andra 
904 - porösa (kakelplattor o d ) 

6909 Laboratorieartiklar samt artiklar för 
kemiskt eller annat tekniskt bruk, av 
keramiskt material; hoar, kar och 
liknande behållare av keramiskt 
material, av sådana slag som används 
inom lantbruket; krukor, burkar och 
liknande artiklar av keramiskt material, 
av sådana slag som används för transport 
eller förpackning av varor: 
laboratorieartiklar samt artiklar för 
kemiskt eller annat tekniskt bruk: 

110 -avporslin 
- andra: 

191 - - av syrafast stengods 
199 - - av annat material 

andra slag: 
901 - av syrafast stengods 
909 - av annat material 

6910 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, 
badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, 
urinaler och liknande sanitestsartiklar för 
installation, av keramiskt material: 
av porslin: 

101 -tvättställ 
102 -WC-stolar 
109 -andraslag 
900 andra slag 

6911 Bords- och köksartiklar, andra 
hushållsartiklar samt toalettartiklar, 
av porslin: 
bords- och köksartiklar: 
- vita eller enfärgade: 

101 - - fältspatporslin 
102 - - benporslin 
103 - - annat porslin 
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- andra slag: 
107 - - tältspatporslin 
108 --benporslin 
109 - - annat porslin 

andra slag: 
901 - vita eller enfärgade 
909 - andra slag 

6912 Bords- och köksartiklar, andra 
hushållsartiklar samt toalettartiklar, 
av andra keramiska material än porslin: 
vita eller enfärgade: 

001 - stengods 
002 -flintgods 
003 - av annat material 

andra slag: 
007 - stengods 
008 -flintgods 
009 - av annat material 

6913 Statyetter och andra prydnadsföremål av 
keramiskt material: 

100 av porslin 
andra slag: 

901 - blomkrukor av prydnadskaraktär 
909 -andra 

6914 Andra varor av keramiskt material (kakelugnar, 
skyltar, blomkrukor, beslag m m): 

100 av porslin 
900 andra slag 

70 kap. Glas och glasvaror 
7000 000 Produktion, hanterlig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

7001 000 Avfall och skrot av glas; glasmassa 

7002 Glas i form av kulor (andra än 
reflexpärlor o d enligt nr 70.18), 
stänger, stavar eller rör, obearbetat: 

100 kulor 
200 stänger och stavar 

rör: 
310 - av smält kvarts eller annan smält 

kiseidioxid 
320 - av annat glas med en linjär 

utvidgningskoefficient av högst 5x10".6. 
per grad Kelvin inom temperaturområdet 
0 °.C&tst.300 °.C 

390 -andra 

7003 Gjutet eller valsat planglas och 
profilglas, även försedda med 
ett absorberande eller reflekterande 
skikt men inte bearbetade på annat sätt: 
planglas utan trådinlägg: 

110 - genomfärgat, opaliserat, försett med 
överfång eller underfång eller med ett 
absorberande eller reflekterande 
skikt 

190 -annat 
200 planglas med trådinlägg (trådglas) 
300 profilglas 

7004 Draget eller blåst planglas, även försett 
med ett absorberande eller reflekterande 
skikt men inte bearbetat på annat sätt: 

100 planglas, genomfärgat, opaliserat försett 
med överfång eller underfång eller med ett 
absorberande eller reflekterande skikt 

900 annat planglas 
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7005 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat 
planglas, även försett med ett 
absorberande eller reflekterande skikt men 
inte bearbetat på annat sätt: 

100 glas utan trådinlägg men med ett 
absorberande eller reflekterande skikt 
annat glas utan trådinlägg: 

210 - genomfärgat, opaliserat, försett med överfång 
eller underfång eller enbart ytslipat 
- annat, med en tjocklek av: 

291 - - högst 2,5 mm 
292 - - mer än 2,5 mm men högst 4,1 mm 
293 - -mer än 4,1 mm 
300 glas med trådinlägg (trådglas) 

7006 000 Glas enligt nr 70.03, 70.04 eller 70.05, 
(gjutet eller valsat planglas och 
profilglas, draget eller blåst planglas, 
flytglas och ytslipat eller ytpolerat 
planglas) böjt, bearbetat på kanterna, 
graverat, borrat, emaljerat eller på 
annat sätt bearbetat, men inte inramat 
och inte i förening med annat material: 

1 av egentillverkat glas 
2 av inköpt glas 

7007 Säkerhetsglas bestående av härdat eller 
laminerat glas: 
härdat säkerhetsglas: 

110 - av sådan storlek och form som gör glaset 
lämpligt för montering i fordon, 
luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg: 

1 - - av egentillverkat glas 
2 - - av inköpt glas 

190 - andra 
1 - - av egentillverkat glas 
2 - - av inköpt glas 

laminerat säkerhetsglas: 
210 - av sådan storlek och form som gör glaset 

lämpligt för montering i fordon 
luftfartyg rymdfarkoster eller fartyg: 

1 - - av egentillverkat glas 
2 - - av inköpt glas 

290 - andra: 
1 - - av egentillverkat glas 
2 - - av inköpt glas 

7008 000 Flerväggiga isolerrutor av glas: 
1 av egentillverkat glas 
2 av inköpt glas 

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, 
även inramade: 

100 backspeglar för fordon: 
1 - av egentillverkat glas 
2 - av inköpt glas 

andra slag: 
910 -oinramade: 

1 - - av egentillverkat glas 
2 - - av inköpt glas 

920 - inramade: 
1 - - av egentillverkat glas 
2 - - av inköpt glas 

7010 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, 
ampuller och andra behållare av glas, av 
sådana slag som används för transport 
eller förpackning av varor; 
konserveringsburkar av glas; proppar, lock 
och andra tillslutningsanordningar av glas: 

100 ampuller 
andra slag: 

901 - öl-, läskedrycks- och mineralvattenflaskor 
902 - andra flaskor 
903 - burkar 



170 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

904 - proppar, lock och andra 
tillslutningsanordningar 

909 - andra slag 

7011 Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och 
rör) till elektriska lampor, 
katodstrålerör e d samt delar av glas 
till sådana höljen, inte försedda med 
påmonterade detaljer: 

100 till elektriska lampor 
200 till katodstrålerör 
900 andra slag 

7012 Glas till termosflaskor eller andra 
termoskärl: 

001 utan metallbeläggning 
009 andra 

7013 Glasvaror av sådana slag som används som 
bords-, köks-, toalett- eller 
kontorsartiklar, för prydnadsändamål 
inomhus eller för liknande ändamål (andra än 
sådana som omfattas av nr 70.10 eller 70.18 
damejeanner, flaskor, burkar o d, imitationer 
av naturpärlor, ädelstenar o d): 

100 varor av glaskeramiskt material 
dricksglasm, andra än sådana av 
glaskeramiskt material: 

210 - av blykristallglas 
290 -andra 

glasvaror av sådana slag som används som 
bordsartiklar (andra än dricksglas) eller 
köksartiklar, andra än sådana av 
glaskeramiskt material: 

310 - av blykristallglas 
320 - av glas med en linjär 

utvidgningskoefficient av högst 5x10".6. 
per grad Kelvin inom temperaturområdet 
0 °.C-.3O0 °.C 

390 -andra 
andra glasvaror: 

910 - av blykristallglas 
990 - andra 

7014 000 Glasvaror för signaleringsändamål samt 
optiska element av glas (andra än sådana 
som omfattas av nr 70.15 urglas el 
liknande glas för glasögon), inte optiskt 
bearbetade 

7015 Urglas och liknande glas, glas för icke 
synkorrigerande eller synkorrigerande 
glasögon, böjda, kupiga eller formade på 
liknande sätt, inte optiskt bearbetade; 
ihåliga glasglober och segment av 
glasglober för tillverkning av sådana glas: 

100 glas för synkorrigerande glasögon 
900 andra slag 

7016 Block, plattor, murstenar och andra 
artiklar av pressat eller formgjutet glas, 
även med trådinlägg, av sådana slag som 
används i byggnader eller andra 
konstruktioner-, glastämingar och andra 
små glasbitar, även på underlag, för 
mosaikarbeten eller liknande dekorativa 
ändamål; s k blyinfattade rutor o d, av 
glas; cellglas i form av block, plattor, 
skivor, isolermantlar e d : 

100 glastämingar och andra små glasbitar, även 
på underlag, för mosaikarbeten eller 
liknande dekorativa ändamål 
andra slag: 

901 - s k blyinfattade rutor o d 
909 -andra 
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7017 Laboratorieartiklar samt hygieniska och 
larmaceutiska artiklar av glas, även 
graderade eller kalibrerade: 

100 av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid 
200 av annat glas med en linjär 

utvidgningskoefficient av högst 5x1 Or.6. 
per grad Kelvin inom temperaturområdet 
0 ".C-.300 °.C 

900 andra slag 

7018 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, 
imitationer av ädelstenar eller 
halvädelstenar och liknande smärre 
artiklar av glas samt varor tillverkade av 
sådana artiklar, andra än bijouterivaror; 
ögon av glas, andra än proteser; 
statyetter och andra prydnadsartiklar av 
glas, framställda genom s k lamparbete, 
andra än bijouterivaror; reflexpärlor 
o d av glas med en diameter av högst 1 mm: 

100 glaspärlor, imitationer av naturpärlor 
imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar 
och liknande smärre artiklar av glas 

200 reflexpärlor o d av glas med en diameter 
av högst 1 mm 
andra slag: 

901 - varor tillverkade av artiklar enligt 
stat.nr 70.18.100 

909 - andra 

7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor 
av glasfibrer (t ex garn och vävnader): 
roving och andra fiberknippen, även 
huggna; annat gam: 

101 - huggna fiberknippen 
109 - andra slag 
200 vävnader och vävda band 

tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor 
och liknande icke vävda produkter: 

310 - armeringsmattor 
320 - tunn duk 
390 - andra 

andra slag: 
901 - trikåvaror, flätor o d samt artiklar 

tillverkade av dessa varor eller av 
garn, vävnader eller vävda band 

909 - andra 

7020 Andra varor av glas (för industiellt ändamål 
eller för lantbruk avsedda artiklar samt 
skyltar, livbojar, flöten m m): 

001 glasade fönster. 
1 - med karmar av trä 
2 - med karmar av metall 
3 - med karmar av plast 

009 andra varor 
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FJORTONDE AVDELNINGEN 

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och 
halvädelstenar, ädla metaller och metaller med 
plätering av ädel metall samt varor av sådana 
produkter; bijouterivaror; mynt 

71 kap. Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och 
halvädelstenar, ädla metaller och metaller med 
plätering av ädel metall samt varor av sådana 
produkter; bijouterivaror; mynt 

7100 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

I. Naturpärlor och odlade pärlor samt ädelstenar 
och halvädelstenar 

7101 Naturpärlor och odlade pärlor, även 
bearbetade eller sorterade men inte 
uppträdda, monterade eller infattade; 
osorterade naturpärlor och odlade 
pärlor, temporärt uppträdda för att 
underlätta transporten: 

100 naturpärlor 
odlade pärlon 

210 -obearbetade 
220 -bearbetade 

7102 Diamanter, även bearbetade men inte 
monterade eller infattade: 

100 osorterade 
industridiamanter: 

210 - obearbetade eller enkelt sågade, 
kluvna eller avjämnade 

290 -andra 
andra diamanter 

310 - obearbetade eller enkelt sågade, 
kluvna eller avjämnade 

390 -andra 

7103 Ädelstenar (andra än diamanter) och 
halvädelstenar, även bearbetade eller 
sorterade men inte uppträdda, monterade 
eller infattade; osorterade ädelstenar 
(andra än diamanter) och halvädelstenar, 
temporärt uppträdda för att underlätta 
transporten: 

100 obearbetade, enkelt sågade eller grovt 
tillformade 
på annat sätt bearbetade: 

910 - rubiner, safirer och smaragder 
990 -andra 

7104 Syntetiska eller rekonstruerade 
ädelstenar och halvädelstenar, även 
bearbetade eller sorterade men inte 
uppträdda, monterade eller infattade; 
osorterade syntetiska eller 
rekonstruerade ädelstenar och 
halvädelstenar, temporärt uppträdda för 
att underlätta transporten: 

100 piezoelektrisk kvarts 
200 andra ädelstenar eller halvädelstenar, 

obearbetade, enkelt sågade eller grovt 
tillformade 

900 andra slag 
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7105 Stoft och pulver av naturliga eller 
syntetiska ädelstenar och halvädelstenar: 

100 av diamanter 
900 andra slag 

II.Ädla metaller och metaller med plätering 
av ädel metall 

7106 Silver (inbegripet förgyllt eller 
platineråt silver), obearbetat eller i 
form av halvfabrikat eller pulver: 

100 i form av pulver 
andra slag: 

910 -obearbetat: 

1 - - framställt genom elektrolys. 

2 - - framställt genom omsmältning 
- i form av halvfabrikat: 

921 - - rö r 
929 --andra 

7107 000 Oädel metall med plätering av silver, 
obearbetad eller i form av halvfabrikat 

7108 Guld (inbegripet platinerat guld), 
obearbetat eller i form av halvfabrikat 
eller pulver: 
icke monetärt: 

110 - i form av pulver 
120 - i annan obearbetad form: 

1 - - framställt genom elektrolys 

2 - - framställt genom omsmältning 
130 - i form av halvfabrikat 
200 monetärt 

7109 000 Oädel metall eller silver, med 
plätering av guld, obearbetade eller i 
form av halvfabrikat 

7110 Platina, obearbetad eller i form av 
halvfabrikat eller pulver: 
platina: 

110 - obearbetad eller i form av pulver 
190 -andraslag 

palladium: 
210 - obearbetat eller i form av pulver 
290 - andra slag 

rodium: 
310 - obearbetat eller i form av pulver 
390 - andra slag 

iridium, osmium och rutenium: 
410 - obearbetade eller i form av pulver 
490 - andra slag 

7111 000 Oädel metall, silver eller guld, med 
plätering av platina, obearbetade eller 
i form av halvfabrikat 

7112 Avfall och skrot av ädla metaller eller 
av metall med plätering av ädel metall: 

100 av guld, inbegripet metall med plätering 
av guld men inte guldsmedssopor innehållande 
andra ädla metaller 

200 av platina, inbegripet metall med plätering av 
platina men inte guldsmedssopor innehållande 
andra ädla metaller 

900 andra slag 
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III. Bijouterivaror guldsmedsvaror och andra 
varor 

7113 Bijouterivaror och delar till sådana varor, 
av ädel metall eller av metall med plätering 
av ädel metall: 
av ädel metall, även med överdrag av annan 
ädel metall: 

110 - av silver, även med överdrag av annan ädel 
metall 

190 - av annan ädel metall, även med överdrag av 
annan ädel metall 

200 av oädel metall med plätering av ädel 
metall 

7114 Guldsmedsvaror och delar till sådana 
varor, av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall: 
av ädel metall även med överdrag av 
annan ädel metall: 

110 - av silver, även med överdrag av annan 
ädel metall 

190 - av annan ädel metall, även med överdrag av 
annan ädel metall 

200 av oädel metall med plätering av ädel metall 

7115 Andra varor av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall (artiklar för 
tekniskt bruk eller laboratoriebruk samt 
handväskor m m): 

100 katalysatorer i form av trådduk eller trådnät 
av platina 
andra slag: 

901 - artiklar för tekniskt bruk 
909 - andra 

7116 Varor bestående av naturpärlor eller 
odlade pärlor eller av ädelstenar eller 
halvädelstenar (naturliga, syntetiska 
eller rekonstruerade): 

100 av naturpärlor eller odlade pärlor 
200 av ädelstenar eller halvädelstenar 

(naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) 

7117 Bijouterivaror som inte omfattas av nr 
71.13 eller 71.16 (varor av ädel metall 
eller metall med plätering av ädel metall, 
naturpärlor, odlade pärlor, ädelstenar 
eller halvädelstenar): 
av oädel metall, även förgylld, försilvrad 
eller platinerad: 

110 - manschettknappar och bröstknappar 
190 -andra 

andra slag: 
901 - av plast 
909 - av annat material 

7118 Mynt: 
100 mynt (andra än guldmynt), inte utgörande 

lagligt betalningsmedel 

900 andra slag 
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FEMTONDE AVDELNINGEN 

Oädla metaller och varor av oädel metall 

72 kap. Järn och stål 

7200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

I.Obearbetade material; produkter i form av 
granulat eller pulver 

7201 Tackjärn och Spegeljärn i form av tackor 
eller i andra obearbetade former: 

101 -200 olegerat tackjärn 

300+400 legerat tackjärn och Spegeljärn 

7202 Ferrolegeringar: 

110-192 ferromangan 
ferrokisel (kiseljärn): 

211+212 - innehållande mer än 55 viktprocent kisel 
291 - innehållande mer än 15 men högst 

55 viktprocent kisel 

292 - innehållande högst 15 viktprocent kisel 

301 +302 ferrokiselmangan 
ferrokrom: 

411 - innehållande mer än 6 viktprocent kol 
412 - innehållande mer än 4 men högst 6 

viktprocent kol 
491 - innehållande mer än 0,5 men högst 4 

viktprocent kol 

492 - innehållande högst 0,5 viktprocent kol 

500 ferrokiselkrom 

600 ferronickel 

700 ferromorybden 

801+802 ferrovoKram och ferrokiselvolfram 

911+912 ferrotitan och f errokiseltitan 

920 ferrovanadin 

930 ferroniob 

991+992 ferrofosfor 

999 andra 

7203 Produkter erhållna genom direkt 
reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt 
andra porösa, järnbaserade produkter i 
form av oregelbundna stycken eller 
pelletar eller i liknande former; järn 
med en renhetsgrad av minst 99,94 
viktprocent i form av oregelbundna stycken 
eller pelletar eller i liknande former: 

100 produkter erhållna genom direkt 
reduktion av järnmalm (järnsvamp) 

900 andra slag 
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7204 Avfall och skrot av järn eller stål; 
omsmältningsgöt av järn eller stål: 

100 avfall och skrot av gjutjärn eller tackjärn 
210-499 avfall och skrot av olegerat eller legerat stål: 

- fallet vid produktionen i järn- och stålverk: 

1 - - i stålverksavdelningar eller stålgjuterier 

2 - - i varmbearbetningsavdelningar 
3 - - i kallbearbetnings-, manufaktur- eller 

verkstadsavdelningar 
4 - fallet inom andra industrier 

501+502 omsmältningsgöt 

7205 Granulat och pulver av tackjärn 
Spegeljärn, järn eller stål: 

100 granulat 

211-290 pulver (inkl pulveriserad järnsvamp) 

II. Järn och olegerat stål 

7206 Järn och olegerat stål i form av göt 
eller i andra obearbetade former (med 
undantag av järnsvamp samt andra porösa 
produkter av järn i form av oregelbundna 
stycken eller pelletar enligt nr 72.03): 

100 göt 

901+909 andraslag 

7207 111-206 Halvfärdiga produkter (ämnen) av järn eller 

olegerat stål: 

1 varmvalsade 

2 stränggjutna 

3 smidda 
7208 Valsade platta produkter av järn eller 

olegerat stål, med en bredd av minst 600 
mm, varmvalsade och varken pläterade, på 
annat sätt metallöverdragna eller 
försedda med annat överdrag: 

110-240 i ringar eller rullar, inte vidare 
bearbetade efter varmvalsningen 
inte i ringar och rullar och inte vidare 
bearbetade efter varmvalsningen: 

310+410 - valsade på fyra sidor eller i slutna 
spår, med en bredd av högst 1 250 mm 
och med en tjocklek av minst 4 mm, 
utan mönster i relief (universalstål) 

321-350 
+421-450 -andra: 

1 - - av egen råvara 

2 - - skurna av inköpt råvara 
901 +909 andra slag (figurskuma, fogberedda 

perforerade, polerade m m): 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 



177 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

7209 Valsade platta produkter av järn eller 
olegerat stål, med en bredd av minst 600 
mm, kallvalsade och varken pläterade, på 
annat sätt metallöverdragna eller 
försedda med annat överdrag: 

110-249 i ringar eller rullar, inte vidare 
bearbetade efter kallvalsningen 

310-449 inte i ringar eller rullar, inte 
vidare bearbetade efter kallvalsningen: 

1 - av egen råvara 

2 - skurna av inköpt råvara 
901 +909 andra slag (figurskurna, fogberedda 

perforerade, polerade m m): 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 

7210 Valsade platta produkter av järn eller 
olegerat stål, med en bredd av minst 600 
mm, pläterade, på annat sätt 
metallöverdragna eller försedda med 
annat överdrag: 
överdragna med zink, dock inte pläterade: 

411 +419 - sinuskorrugerade: 

1 - - av egen råvara 

2 - - av inköpt råvara 
311-399 

+491+499 -andra: 

1 - - av egen råvara 

2 - - av inköpt råvara 
601 +609 överdragna med aluminium, dock inte pläterade: 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 
målade, lackerade eller plastöverdragna: 
- ytbehandlade eller föreliggande i annan 
än kvadratisk eller rektangulär form 
men inte vidare bearbetade: 

701 - - pläterade eller på annat sätt 
överdragna med aluminium, bly eller tenn: 

1 — av egen råvara 

2 — av inköpt råvara 

702 - - överdragna med zink: 

1 — av egen råvara 

2 — av inköpt råvara 

703 - - andra: 

1 — av egen råvara 

2 — av inköpt råvara 
709 - andra (perforerade m m) 

111-209 
+501+509 
+901-909 andraslag 
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7211 Valsade platta produkter av järn eller 
olegerat stålm, med en bredd av mindre 
än 600 mm och varken piäterade, på annat 
sätt metallöverdragna eller försedda med 
annat överdrag: 
varmvalsade men inte vidare bearbetade: 

110+210 - valsade på fyra sidor eller i slutna 
spår, med en bredd av mer än 150 mm 
och med en tjocklek av minst 4 mm 
inte i ringar eller rullar och utan 
mönster i relief (universalstål) 

120-192 
+220-292 -andra: 

1 - - av egen råvara 

2 - - slittade av inköpt råvara 
301-494 kallvalsade men inte vidare bearbetade: 

1 - av egen råvara 

2 - slittade av inköpt råvara 
901 +909 andra slag (figurskurna, fogberedda, 

perforerade, polerade m m): 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 

7212 Valsade platta produkter av järn eller 
olegerat stål, med en bredd av mindre än 
600 mm, piäterade, på annat sätt 
metallöverdragna eller försedda med 
annat överdrag: 

211-309 överdragna med zink, dock inte piäterade: 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 
501 +503 överdragana med aluminium eller bly, dock 

inte piäterade: 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 
målade, lackerade eller plastöverdragna: 

ur 402+409 - piäterade eller på annat sätt 
överdragna med zink: 

1 - - av egen råvara 

2 - - av inköpt råvara 
401 +403 - piäterade eller på annat sätt överdragna 

med aluminium, bly eller tenn: 

1 - - av egen råvara 

2 - - av inköpt råvara 
ur402+409 -andra: 

1 - - av egen råvara 

2 - - av inköpt råvara 
101 +109 försedda med annat överdrag, dock inte 

+502+509 piäterade 

601-609 piäterade 

7213 Stång av järn eller olegerat stål, 
varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar: 

100 med mindre försänkningar, kammar eller 
andra mindre deformationer åstadkomna 
under valsningsprocessen (armeringsjäm) 
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200-500 annan stång 

7214 Annan stång av järn eller oiegerat stål 
(ej i oregelbundet upprullade ringar) 
smidd, varmvalsad, varmdragen eller 
varmsträngpressad, även vriden efter 
valsningen men inte vidare bearbetad: 

100 smidd 
200 med mindre försänkningar, kammar eller 

andra mindre deformationer åstadkomna 
under valsningsprocessen eller vriden 
efter valsningen (armeringsjäm) 

300-609 annan stång 

7215 Annan stång av järn eller oiegerat stål 
(tillformad eller färdigarbetad i kallt 
tillstånd, underkastad mekanisk bearbetning, 
pläterad eller på annat sätt överdragen): 

100-400 tillformad eller färdigbehandlad i kallt 
tillstånd men inte vidare bearbetad 

901 +909 andra slag 

7216 Profiler av järn eller oiegerat stål: 
varmvalsade, varmdragna eller 
varmsträngpressade men inte vidare bearbetade: 
- höjd mindre än 80 mm: 

101 +102 - - U-, I- eller H-profiler 

210+220 - - L- eller T-profiler 

- höjd minst 80 mm: 

311 -332 - - U-, I- eller H-profiler 

401 +402 - - L- eller T-profiler 
501 +502 - andra profiler 

tillformade eller färdigbehandiade i kallt 
tillstånd men inte vidare bearbetade: 

601 - profilerade valsade platta produkter 
(andra än sinuskorrugerade): 

1 - - av egen råvara 

2 - - av inköpt råvara 

609 - andra 
andra slag: 
- profilerade valsade platta produkter (andra 
än sinuskorrugerade), överdragna med zink: 

902 - - målade, lackerade eller plastöverdragna: 

1 — av egen råvara 

2 — av inköpt råvara 
903 --andra: 

1 — av egen råvara 

2 — av inköpt råvara 
- profilerade valsade platta produkter 
(andra än sinuskorrugerade) 
pläterade eller på annat sätt 
överdragna med aluminium bly eller 
tenn: 

904 - - målade, lackerade eller plastöverdragna: 

1 — av egen råvara 

2 — av inköpt råvara 
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905 - - andra: 

1 — av egen råvara 

2 — av inköpt råvara 

901+909 -andra 

7217 Tråd av järn eller olegerat stål: 
110+210 

310 inte försedd med överdrag, även polerad 
120+220 

320 överdragen med zink 
130+230 

330 överdragen med annan oädel metall 
190+290 

390 annan 

III. Rostfritt stål 

7218 Rostfritt stål i form av göt eller i 
andra obearbetade former; halvfärdiga 
produkter av rostfritt stål: 

100 göt 
901-905 andraslag: 

1 - varmvalsade 

2 - stränggjutna 

906+909 -smidda 

7219 Valsade platta produkter av rostfritt 
stål, med en bredd av minst 600 mm: 
varmvalsade men inte vidare bearbetade: 

111 -142 - i ringar eller rullar 
211-242 - inte i ringar eller rullar 

1 - - av egen råvara 
- - av inköpt råvara: 

2 — innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 
3 — innehållande mindre än 2,5 

viktprocent nickel 
311 -352 kallvalsade men inte vidare bearbetade: 

- av egen råvara: 

1 - - med en tjocklek av minst 3 mm 

2 - - med en tjocklek av mindre än 3 mm 
- skurna av inköpt råvara: 
- - med en tjocklek av minst 3 mm: 

3 — innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 
4 — innehållande mindre än 2,5 

viktprocent nickel 
- - med en tjocklek av mindre än 3 mm: 

5 — innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 
6 — innehållande mindre än 2,5 

viktprocent nickel 
901-909 andra slag (figurskuma, fogberedda 

perforerade, polerade m m): 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 
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7220 Valsade platta produkter av rostfritt 
stål, med en bredd av mindre än 600 mm: 

110+120 varmvalsade men inte vidare bearbetade: 

1 - av egen råvara 
- slittade av inköpt råvara: 

2 - - innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 
3 - - innehållande mindre än 2,5 viktprocent 

nickel 
201-208 kallvalsade men inte vidare bearbetade: 

1 - av egen råvara 
- slittade av inköpt råvara: 

2 - - innehållande minst 2,5 viktprocent nickel 
3 - - innehållande mindre än 2,5 viktprocent 

nickel 
901 +909 andra slag (figurskuma, fogberedda 

perforerade, polerade m m): 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 

7221 001+002 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i 
oregelbundet upprullade ringar 

7222 Annan stång av rostfritt stål; profiler 
av rostfritt stål: 
stång: 

101 +102 - varmvalsad, varmdragen eller 
varmsträngpressad men inte vidare bearbetad 

201 +202 - tillformad eller färdigbehandlad i kallt 
tillstånd med inte vidare bearbetad 

302+303 -smidd 
301 +304 

302 - annan 
profiler: 

401 +402 - varmvalsade, varmdragna eller 
varmsträngpressade, även pläterade, men 
inte vidare bearbetade 

4091 - tillformade eller färdigbehandlade i kallt 
tillstånd men inte vidare bearbetade 

4092 - andra 

7223 001 +002 Tråd av rostfritt stål 

IV.Annat legerat stål; ihåligt borrstål av 
legerat eller olegerat stål 

7224 Annat legerat stål (ej rostfritt) i form av 
göt eller i andra obearbetade former; 
halvfärdiga produkter av annat legerat stål 
(ej rostfritt): 

100 göt 
901 +902 halvfärdiga produkter (ämnen) : 

1 - varmvalsade 

2 - stränggjutna 

903 - smidda 

7225 Valsade platta produkter av annat legerat 
stål, med en bredd av minst 600 mm: 
varmvalsade men inte vidare bearbetade: 

101+201 
300 - i ringar eller rullar 
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102+202 
+401-406 - inte i ringar eller rullan 

1 - - av egen råvara 

2 - - skurna av inköpt råvara 
103+104 

+203+204 
+209+501 

502 kallvalsade men inte vidare bearbetade: 

1 - av egen råvara 

2 - skurna av inköpt råvara 
901 -909 andra slag (figurskurna, fogberedda, 

perforerade, polerade m m): 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 

7226 Valsade platta produkter av annat legerat 
stål, med en bredd av mindre än 600 mm: 

101+102 
+201 +910 varmvalsade men inte vidare bearbetade: 

1 - av egen råvara 

2 - slittade av inköpt råvara 
103+104 

+202-204 
+921 +922 kallvalsade men inte vidare bearbetade: 

1 - av egen råvara 

2 - slittade av inköpt råvara 
205-209 andra slag (figurskurna, fogberedda, 

+991-999 perforerade, polerade m m): 

1 - av egen råvara 

2 - av inköpt råvara 

7227 Stång av annat legerat stål (ej rostfritt) 
varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar: 

901 med mindre försänkningar, kammar eller andra 
mindre deformationer åstadkomna under 
valsningsprocessen (armeringsjäm) 

100+200 
909 annan 

7228 Annan stång (ej varmvalsad i oregelbundet 
upprullade ringar) av annat legerat stål 
(ej rostfritt); profiler av annat legerat 
stål; ihåligt borrstål av legerat eller 
olegerat stål: 
stång: 
- varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad 
men inte vidare bearbetad: 

301 - - med mindre försänkningar, kammar eller andra 
mindre deformationer åstadkomna under 
valsningsprocessen eller vriden efter 
valsningen (armeringsjäm) 

101+103 
201 

+302-309 --annan 

400 - smidd men inte vidare bearbetad 
102+203 - tillformad eller färdigbehandlad i kallt 

500 tillstånd men inte vidare bearbetad 

601-609 -annan 
profiler: 

701 - varmvalsade, varmdragna eller 
varmsträngpressade men inte vidare 
bearbetade 
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702 - tillformade eller färdigbehandlade i kallt 
tillstånd men inte vidare bearbetade 

703+709 -andra 

ihåligt borrstål: 

801 - av olegerat stål 

802 - av legerat stål 

7229 100-900 Tråd av annat legerat stål (ej rostfritt) 

73 kap. Varor av järn eller stål 

7300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

7301 Spont av järn eller stål, även med borrade 
eller stansade hål eller tillverkad genom 
sammanfogning; profiler framställda genom 
svetsning, av järn eller stål: 

100 spont 

200 profiler 

7302 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål 
för järnvägar eller spårvägar, nämligen 
räler, moträler och kuggskenor, 
växeltungor, Spårkorsningar, växelstag 
och andra delar till spårväxlar, 
sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, 
rälstolskilar, underläggsplattor, 
klämplattor, spårhållare, spårplattor 
och annan speciell materiel för 
sammanbindning eller fästande av räler: 
räler: 

101 - strömskenor med ledare av annan metall 
än järn 

109 - andra 

200 sliprar 
växeltungor, Spårkorsningar, växelstag och 

300 andra delar till spårväxlar 
rälskarvjärn och underläggsplattor: 

401 - valsade 

409 - andra 
andra slag: 

901 - moträler 

909 - andra 

7303 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn: 

001 med en invändig diameter av minst 510 mm 
009 andra: 

1 - av segjärnsgjutgods 

2 - av annat gjutgods 

7304 Rör och ihåliga profiler, av järn 
(annat än gjutjärn) eller stål sömlösa: 

100-204 rör för olje- eller gasledningar samt rör som 
används vid borrning efter olja eller gas 
andra slag, med runt tvärsnitt, av järn eller 
olegerat stål: 

310 - kalldragna eller kallvalsade 
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- andra: 

391 - - hålade rörämnen 

392-394 - -andra 
andra slag, med runt tvärsnitt, av rostfritt 
stål: 

410 - kalldragna eller kallvalsade 
- andra: 

491 - - hålade rörämnen 

492+493 --andra 
andra slag, med runt tvärsnitt, av 
annat legerat stål: 

511+519 - kalldragna eller kallvalsade 

- andra: 

591 --hålade rörämnen 

592+595 - - andra 

900 andra slag 

7305 Andra rör av järn eller stål (t ex svetsade 
eller nitade) med runt inre och yttre 
tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 
406,4 mm: 

110-200 rör för olje- eller gasledningar samt rör 
som används vid borrning efter olja eller gas 
andra slag, svetsade: 

311+391 - av rostfritt stål 
319+399 -av annat stål 

900 andra slag 

7306 Andra rör och andra ihåliga profiler, av 
järn eller stål (t ex hopböjda utan fogning, 
svetsade eller nitade): 

101 -200 rör för olje- eller gasledningar samt rör som 
används vid borrning efter olja eller gas 
andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt 
ytterdiameter högst 406,4 mm: 
av järn eller olegerat stål: 

301 - kalldragna eller kallvalsade 
- andra slag: 
- - rör avsedda för gängning: 

303 — överdragna med zink 
304 andra 
302 

+305-307 --andra 
av rostfritt stål: 

401 - kalldragna eller kallvalsade 
402+403 -andraslag 

av annat legerat stål: 
501 - kalldragna eller kallvalsade 

- andra slag: 
502 - - med en ytterdiameter avhögst 

168,3 mm 
503 - - andra 

andra slag, svetsade, med annat än runt 
tvärsnitt: 

601 - av rostfritt stål 
602-609 - andra 

900 andra slag 

7307 Rördelar (t ex kopplingar, knärör och 
muffar) av järn eller stål: 
gjutna rördelar 

110 - av icke aducerat gjutjärn 
190 - andra (stålgjutgods) 

andra rördelar: 

210-299 - av rostfritt stål 
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910-999 -av annat stål 

7308 Konstruktioner (med undantag av 
monterade eller monteringsfärdiga 
byggnader enligt nr 94.06) och delar 
till konstruktioner (t ex broar, 
brosektioner, slussportar, torn, 
fackverksmaster, tak, fackverk till tak, 
dörrar, fönster, dörr- och 
fönsterkarmar, dörrtrösklar, 
fönsterluckor, räcken och pelare), av 
järn eller stål; plåt, stång, profiler, 
rör o d av järn eller stål, bearbetade 
för användning i konstruktioner: 

100 broar och brosektioner 
200 torn och fackverksmaster 
300 dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar 

samt dörrtrösklar 
400 stöttor, material till byggnadsställningar 

och liknande utrustning för användning vid 
byggnadsarbeten, i gruvor e d 

900 andra slag: 
1 - byggnadsdetaljer av plåt 
2 - byggnadssmide 
3 - stomkonstruktioner för byggnader 
4 - andra konstruktioner för byggnader samt 

delar därtill 
5 - delar och konstruktioner till fartyg 
9 - andra 

7309 000 Cisterner, tankar, kar och liknande 
behållare av järn eller stål, för alla 
slags ämnen (andra än komprimerad eller 
till vätska förtätad gas), med en rymd 
av mer än 300 I, även med inre beklädnad 
eller värmeisolerade men inte försedda 
med maskinell utrustning eller utrustning 
för uppvärmning eller avkylning 

7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och 
liknande behållare av järn eller stål, 
för alla slags ämnen (andra än 
komprimerad eller till vätska förtätad 
gas), med en rymd av högst 300 I, även 
med inre beklädnad eller värmeisolerade 
men inte försedda med maskinell 
utrustning eller utrustning för 
uppvärmning eller avkylning: 

100 med en rymd av minst 50 I 
med en rymd av mindre än 50 I: 

210 - burkar avsedda att tillslutas genom lödning 
eller falsning 

290 -andra: 
1 - - förpackningar som kan återförslutas (t ex 

målarburkar) 
9 - - andra 

7311 000 Behållare av järn eller stål för komprimerad 
eller till vätska förtätad gas 

7312 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, 
sling o d, av järn eller stål, utan elektrisk 
isolering: 

100 tvinnad tråd, linor och kablar 
900 andra slag 

7313 000 Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller 
vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar, 
samt löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag 
som används till stängsel, av järn eller stål 

7314 Duk (även ändlös), galler och nät (inbegripet 
Stängselnät), av järn- eller ståltråd; 
klippnät av jäm eller stål: 
vävda produkter: 

110 - av rostfritt stål 
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190 -andra 
galler och nät (inbegripet Stängselnät), 
svetsade i korsningspunktema, av tråd med ett 
största tvärmått av minst 3 mm och med en 
maskstorlek av minst 100 cm2.: 

201 - armeringsnät 
209 -andra 
300 andra galler och nät (inbegripet Stängselnät), 

svetsade i korsningspunkterna 
andra galler och nät (inbegripet Stängselnät): 

410 - överdragna med zink 
420 - överdragna med plast 
490 - andra 
500 klippnät 

7315 Kättingar och kedjor samt delar till dessa 
varor, av järn eller stål: 
ledbultkedjor och delar till sådana kedjor: 

110 -rullkedjor 
120 -andrakedjor 
190 -delar 
200 snökedjor o d 

andra kedjor samt kättingar. 
810 - stolpkätting 
820 - andra, med svetsade länkar 
890 -andra 
900 andra delar 

7316 000 Ankaren och draggar samt delar till 
dessa varor, av järn eller stål 

7317 Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, 
märlor och liknande artiklar, av järn eller 
stål, även med huvud av annat material, dock 
inte sådana med huvud av koppar: 

001 trådspik 
009 andra slag 

7318 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, 
kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor, 
(inbegripet fjäderbrickor) och 
liknande artiklar, av järn eller stål: 
gängade artiklar. 

110 - franska träskruvar 
120 - andra träskruvar 
130 - skruvkrokar och skruvöglor 
140 - självgängande skruvar (plåtskruv) 

151 +159 - andra skruvar samt bultar, även med 
tillhörande muttrar eller 
underläggsbrickor 

161+169 -muttrar 
190 - andra 

ogängade artiklar: 
210 - fjäderbrickor och andra lösbrickor 
220 - andra underläggsbrickor 
230 -nitar 
240 - kilar, sprintar och saxsprintar 
290 -andra 

7319 100-900 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, 
broderprylar och liknande artiklar, för 
handarbete, av järn eller stål; 
knappnålar, säkerhetsnålar och liknande 
artiklar av järn eller stål 

7320 Fjädrar och fjäderblad av järn eller stål: 
100 bladfjädrar och blad till sådana fjädrar 
200 spiralfjädrar 
900 andra slag 
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7321 Kaminer, spisar (inbegripet 
värmeledningsspisar), grillar, glödpannor, 
gaskök, tallriksvärmare och liknande icke 
elektriska artiklar för hushållsbruk samt 
delar till sådana artiklar, av järn eller stål: 
apparater för matlagning samt 
tallriksvärmare: 

110 - för gas eller för både gas och annat bränsle 
120 - för flytande bränsle 
130 - för fast bränsle 

andra apparater 
810 - för gas eller för både gas och annat bränsle 
820 - för flytande bränsle 
830 - för fast bränsle 
900 delar 

7322 Radiatorer för centraluppvärmning, inte 
försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, 
och delar till sådana radiatore, av järn 
eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare 
(inbegripet apparater som även kan fördela 
sval eller konditionerad luft), inte försedda 
med elektrisk uppvärmningsanordning men 
utrustade med motordriven fläkt eller 
blösmaskin, samt delar till sådana apparater, 
av järn eller stål: 
radiatorer och delar till radiatorer 

110 -avgjutjärn 
190 -andra 
900 andra slag 

7323 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar 
samt delar till sådana artiklar, av järn 
eller stål; stålull; diskbollar, 
putsvantar o d, av järn eller stål: 

100 stålull; diskbollar, putsvantar o d 
andra slag: 

910 - av gjutjärn, oemaljerade 
920 - av gjutjärn, emaljerade 

- av rostfritt stål: 
931 - - kokkärl, inbegripet delar 
939 --andra 
940 - av järn (annat än gjutjärn) eller 

stål, emaljerade 
990 -andra 

7324 Sanitetsgods och delar till 
sanitetsgods, av järn eller stål: 

100 diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål 
badkar 

210 - av gjutjärn, även emaljerade 
290 - andra 
900 andra slag, inbegripet delar 

7325 Andra gjutna varor av jäm eller stål 
(galler och liknande artiklar för vatten- och 
avloppsledningar, brandposter, takrännor, 
pollare m m): 
av icke aducerat gjutjärn: 

100 - av segjärn: 

1 - - valsar, obearbetade 
2 - - obearbetat gjutgods för bil- och 

bilmotorindustrin 
3 - - övrigt obearbetat maskingjutgods (och 

annat gjutgods) 
- av annat gjutjärn (ej aducerat): 

4 - - luckor, galler o d för avloppsledningar 
samt armatur för rörledningar 

5 - - valsar, obearbetade 
6 - - obearbetat gjutgods för bil- och 

bilmotorindustrin 
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7 - - övrigt obearbetat maskingjutgods 
9 - - övrigt obearbetat jämgjutgods (för 

kaminer, spisar, hushålls- och 
sanitetsartiklar m m) 
andra slag: 

910 - kulor och liknande artiklar för kvarnar 
990 -andra: 

1 - - av aducerat gjutjärn 

9 - - annat (stålgjutgods) 

7326 Andra varor av järn eller stål (stolpskor, 
persienner, tunnband, stag, klämmor, konsoler 
o d för elektriska ledningar, stängselstolpar, 
tältpinnar, stöd för träd etc, slangklämmor, 
smidda krokar, varor av tråd t ex djurfällor, 
verktygslådor m m): 
smidda varor, inte vidare bearbetade: 

110 - kulor och liknande artiklar för kvarnar 
- andra: 

191 --sänksmidda 

199 --andra 
200 varor av järn- eller ståltråd 

andra slag: 
901 - sänksmidda 
909 -andra: 

1 - - stålinredningar för lagerlokaler 

2 - - valsad ring 
9 - - andra slag 

74 kap. Koppar och varor av koppar 

7400 000 Produktion, hänförtig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

7401 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld 
koppar): 

100 kopparskärsten 

200 cementkoppar (utfälld koppar) 

7402 000 Oraffinerad koppar; kopparanoder för 

elektrolytisk raffinering: 

1 ur malm 

2 ur skrot 
7403 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, 

i obearbetad form: 
raffinerad koppan 

110 - katoder och katodsektioner (elektrolytkoppar) 
120-190 -annan: 

1 - - elektrolytkoppar 

2 - - omsmält koppar 
kopparlegeringar. 

210 - kopoarzirtklegeringar (mässing) 

220 - koppartennlegeringar (brons) 
230 - kopparnickellegeringar och 

kopparnickelzinklegeringar (nysilver) 
290 - andra kopparlegeringar med undantag 

av kopparförlegeringar 
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7404 Avfall och skrot av koppar: 

001 av raffinerad koppar 
av kopparlegeringar: 

002 - av kopparzinklegeringar (mässing) 

009 - av andra kopparlegeringar 

7405 000 Kopparförlegeringar 

7406 Pulver och fjäll av koppar: 
100 pulver med annan än bladstruktur 
200 pulver med bladstruktun fjäll 

7407 Stång och profiler av koppar: 

100 av raffinerad koppar 
av kopparlegering: 
- av kopparzinklegering (mässing): 

211 --stång 

212 --profiler 
221 +229 - av kopparnickellegering eller 

kopparnickelzinklegering (nysilver) 

291 +299 - av annan kopparlegering 

7408 Tråd av koppar: 
av raffinerad koppar: 
- med ett största tvärmått av mer än 6 mm: 

111 --valstråd 

119 --andraslag 

190 - annan 
av kopparlegering: 

210 - av kopparzinklegering (mässing) 
221 +229 - av kopparnickellegering eller 

kopparnickelzinklegering (nysilver) 

291+299 - av annan kopparlegering 

7409 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av 
mer än 0,15 mm: 
av raffinerad koppan 

110 - i ringar eller rullar 

190 -andra 

av kopparzinklegering (mässing): 

210 - i ringar eller rullar 

290 -andra 

av koppartennlegering (brons): 

311 +319 - i ringar eller rullar 

391+399 -andra 
401+409 av kopparnickellegering eller 

kopparnickelzinklegering (nysilver) 
901 +909 av annan kopparlegering 

7410 Folier av koppar (även tryckta eller på 
baksidan förstärkta med papper, papp, 
plast eller liknande material) med en 
tjocklek (förstärkningsmaterial inte 
inräknat) av högst 0,15 mm: 
utan förstärkning: 
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110 - av raffinerad koppar 

121+129 - av kopparlegering 
med förstärkning: 

210 - av raffinerad koppar 

221+229 - av kopparlegering 

7411 Rör av koppar: 
av raffinerad koppar 

101 - plastisolerade rör 

102 - andra, i ringar eller rullar 
103 - andra, med runt tvärsnitt och en ytter-

diameter av 6-108,2 mm, ogängade 

109 -andra 
av kopparlegering: 

210 - av kopparzinktegering (mässing) 
220 - av kopparnickellegering eller 

kopparnickelzinklegering (nysilver) 

290 - andra 

7412 Rördelar (t ex kopplingar, knärör och 
muffar) av koppar: 

100 av raffinerad koppar 

200 av kopparlegering 

7413 000 Tvinnad tråd, linor, flätade band o d, 
av koppar, utan elektrisk isolering 

7414 Duk (även ändlös), galler och nät av tråd av 
koppar; klippnät av koppar: 

100 ändlös duk för maskiner 
900 andra slag 

7415 Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor 
och liknande artiklar, av koppar eller av jäm 
eller stål med huvud av koppar; 
skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, 
kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor 
(inbegripet fjäderbrickor) och liknande 
artiklar, av koppar: 

100 spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och 
liknande artiklar 
andra artiklar, ogängade: 

210 - underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 
290 - andra 

andra artiklar, gängade: 
310 -träskruvar 
320 - andra skruvar; bultar och muttrar 
390 - andra 

7416 000 Fjädrar av koppar 

7417 000 Kokapparater och andra 
Uppvärmningsapparater av sådana slag som 
används i hushall, icke elektriska, samt 
delar till sådana apparater, av koppar 

7418 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar 
samt delar till sådana artiklar, av 
koppar; diskbollar, putsvantar o d, av 
koppar, sanitetsgods och delar till 
sanitetsgods, av koppar: 

100 bords-, köks- och andra hushållsartiklar 
samt delar till sådana artiklar; 
diskbollar, putsvantar o d 

200 sanitetsgods och delar till sanitetsgods 
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7419 Andra varor av koppar (cisterner och andra 
behållare, kättingar, säkerhetsnålar, 
takrännor m m): 

100 kättingar och kedjor samt delar till dessa 
varor 
andra slag: 
- gjutna eller smidda varor 
inte vidare bearbetade: 
- - gjutna varor: 

910 — av mässing, rödmetall eller brons: 

1 maskingjutgods 

2 armaturgods för rörledningar o d 

3 övrigt 
4 — av koppar utom mässing, rödmetall 

eller brons 
5 - - smidda varor 

991+999 -andra 

75 kap. Nickel och varor av nickel 

7500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

7501 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra 
mel lan produkter vid framställning av nickel: 

100 nickelskärsten 
200 nickeloxidsinter och andra mellanprodukter 

vid framställning av nickel 

7502 Nickel i obearbetad form: 

1001 -ur malm 

1002 -urskrot 
nickellegeringar. 

2001 - ur malm 

2002 -urskrot 

7503 Avfall och skrot av nickel: 

001 av olegerad nickel 

002 av nickellegering 

7504 000 Pulver och fjäll av nickel 

7505 Stäng, profiler och tråd av nickel: 
stång och profilen 

110 - av olegerad nickel 

120 - av nickellegering 
tråd: 

210 - av olegerad nickel 

220 - av nickellegering 

7506 Plåt, band och folier av nickel: 

100 av olegerad nickel 

200 av nickellegering 

7507 Rör och rördelar (t ex kopplingar, 
knärör och muffar) av nickel: 
rör 

110 - av olegerad nickel 
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120 - av nickellegering 

200 rördelar 

7508 Andra varor av nickel: 

001 anoder för förnickling 
009 andra slag 

76 kap. Aluminium och varor av aluminium 

7600 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

7601 Aluminium i obearbetad form: 
100 olegerat aluminium: 

1 - framställt genom elektrolys 

2 - framställt genom omsmältning 
200 aluminiumlegeringar: 

1 - framställda genom elektrolys 

2 - framställda genom omsmältning 

7602 000 Avfall och skrot av aluminium 

7603 110-209 Pulver och fjäll av aluminium 

7604 Stång och profiler av aluminium: 

av olegerat aluminium: 

101 -stång 

102 - profiler 
av aluminiumlegering: 

210 - ihåliga profiler 
-andra: 

291 - - stång 

292 - - profiler 

7605 Tråd av aluminium: 

av olegerat aluminium: 

110 - med ett största tvärmått av mer än 7 mm 

190 -annan 

av aluminiumlegering: 

210 - med ett största tvärmått av mer än 7 mm 

290 - annan 
7606 Plåt och band av aluminium, med en 

tjocklek av mer än 0,2 mm: 
av kvadratisk eller rektangulär form: 
- av olegerat aluminium: 
- - korrugerade eller på annat sätt 
profilerade: 

111 — lackerade eller kemiskt ytbe-
handlade 

113 — andra 

119 - - andra slag 

120 - av alumtniumlegering 
av annan form: 

910 - av olegerat aluminium 
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920 - av aluminiumlegering 

7607 Folier av aluminium (även tryckta eller 
på baksidan förstärkta med papper, papp, 
plast eller liknande material) med en 
tjocklek (förstärkningsmaterial inte 
inräknat) av högst 0,2 mm: 
utan förstärkning: 

110 - valsade men inte vidare bearbetade 

190 -andra 

200 med förstärkning 

7608 Rör av aluminium: 

100 av olegerat aluminium 

200 av aluminiumlegering 

7609 000 Rördelar (t ex kopplingar, knärör och 
muffar) av aluminium 

7610 Konstruktioner (med undantag av 
monterade eller monteringsfärdiga 
byggnader) och delar till konstruktioner 
(t ex broar, brosektioner, torn, 
fackverksmaster, tak, fackverk till tak, 
dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, 
dörrtrösklar, räcken och pelare), av 
aluminium; plåt, stång, profiler, rör o d 
av aluminium, bearbetade för användning 
i konstruktioner: 

100 dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar 
samt dörrtrösklar 

900 andra slag 

7611 000 Cisterner, tankar, kar och liknande 
behållare av aluminium, för alla slags 
ämnen (andra än komprimerad eller till 
vätska förtätad gas), med en rymd av mer 
än 300 I, även med inre beklädnad eller 
värmeisolerade men inte försedda med 
maskinell utrustning eller utrustning 
för uppvärmning eller avkylning 

7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande 
behållare (inbegripet förpackningsrör 
och förpackningstuber), av aluminium, 
för alla slags ämnen (andra än 
komprimerad eller till vätska förtätad 
gas), med en rymd av högst 3001, även 
med inre beklädnad eller värmeisolerade 
men inte försedda med maskinell 
utrustning eller utrustning för 
uppvärmning eller avkylning: 

100 förpackningstuber 
andra slag: 

901 - frysformar o d av aluminiumfolie 
909 -andra 

7613 000 Behållare av aluminium för komprimerad 
eller till vätska förtätad gas 

7614 Tvinnad tråd, linor, flätade band o d, 
av aluminium, utan elektrisk isolering: 

100 med kärna av stål 
900 andra slag 
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7615 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar 
samt delar till sådana artiklar, av 
aluminium; diskbollar, putsvantar o d, 
av aluminium; sanitetsgods och delar 
till sanitetsgods, av aluminium: 
bords-, köks- och andra 
hushållsartiklar samt delar till sådana 
artiklar, diskbollar, putsvantar o d : 

101 - kokkärl, inbegripet delar 
109 - andra slag 
200 sanitetsgods och delar till sanitetsgods 

7616 Andra varor av aluminium (spik, skruvar, 
bultar etc, synålar, virknålar etc, kättingar, 
duk, nät, galler, persienner, klämmer, 
konsoler m m): 

100 spik, stift, märtor, skruvar, bultar, 
muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, 
sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor 
och liknande artiklar 
andra slag: 

900 - gjutna varor: 

1 - - gjutgods för bil- och bilmotorindustrin 

2 - - övrigt maskingjutgods 

3 - - övrigt gjutgods 
9 - andra 

78 kap. Bly och varor av bly 

7800 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

7801 Bly i obearbetad form: 
100 raffinerat bly: 

1 - ur malm 

2 - ur skrot 
annat: 

910 - innehållande, efter vikten räknat, 
huvudsakligen antimon som annat legeringsämne: 

1 - - ur malm 

2 - - ur skrot 
990 - annat: 

1 - - ur malm 

2 - - ur skrot 

7802 000 Avfall och skrot av bly 

7803 000 Stång, profiler och tråd av bly 

7804 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll 
av bly: 
plåt, band och folier 

110 - med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte 
inräknat) av högst 0,2 mm 

190 -andra 

200 pulver och fjäll 

7805 000 Rör och rördelar (t ex kopplingar, knärör 
och muffar) av bly 
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7806 Andra varor av bly (förpackningstuber, 
cisterner och andra behållare utan maskinell 
utrustning, blysänken, kölar m m): 

001 förpackningstuber 
002 blyull samt linor av bly 
009 andra slag: 

1 - gjutna varor 
9 - andra 

79 kap. Zink och varor av zink 

7900 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

7901 Zink i obearbetad form: 
olegerad zink: 

110 - innehållande minst 99,99 viktprocent zink: 

1 - - ur malm 

2 - - ur skrot 
120 - innehållande mindre än 99,99 

viktprocent zink: 

1 - - ur malm 

2 - - ur skrot 
200 zinklegeringar: 

1 - ur malm 

2 - ur skrot 

7902 000 Avfall och skrot av zink 

7903 Stoft, pulver och fjäll av zink: 

100 zinkstoft 

900 andra slag 

7904 000 Stång, profiler och tråd av zink 

7905 000 Plåt, band och folier av zink 

7906 000 Rör och rördelar (t ex kopplingar, 
knärör och muffar) av zink 

7907 Andra varor av zink (cisterner, fat och liknande 
behållare utan maskinell utrustning, duk, nät, 
galler, spik, muttrar, bultar etc, hushålls-
och sanitetsartiklar, takrännor, dörr- och 
fönsterkarmar m m): 

100 takrännor, nockplåtar, ramar till takfönster 
samt andra färdiga byggvaror 
andra slag: 

901 - spik, stift, bultar och nitar 
909 - andra: 

1 - - gjutna varor 
9 - - andra 

80 kap. Tenn och varor av tenn 

8000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8001 Tenn i obearbetad form: 
100 olegerat tenn: 
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1 - ur malm 

2 - ur skrot 

200 tennlegeringar: 

1 - ur malm 

2 - ur skrot 

8002 000 Avfall och skrot av tenn 

8003 000 Stäng profiler och tråd av tenn 

8004 000 Plåt och band av tenn med en tjocklek av 
mer än 0,2 mm 

8005 Folier av tenn (även tryckta eller på baksidan 
förstärkta med papper, papp, plast eller 
liknande material) med en tjocklek 
(förstärkningsmaterial inte inräknat) 
av högst 0,2 mm; pulver och fjäll av tenn: 

100 folier 

200 pulver och fjäll 

8006 000 Rör och rördelar (t ex kopplingar, knärör 
och muffar) av tenn 

8007 Andra varor av tenn (cistener, fat och andra 
behållare utan maskinell utrustning, 
förpackningstuber, hushålls- och 
bordsartiklar m m): 

001 förpackningstuber 
009 andra slag 

81 kap. Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa 
material 

8100 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8101 Volfram och varor av volfram, inbegripet 
avfall och skrot: 

100 pulver 
910 andraslag: 

1 - volfram i obearbetad form, inbegripet stång 
som erhållits enbart genom sintring 

2 - avfall och skrot 
920 - stång (annan än sådan som erhållits enbart 

genom sintring), profiler, plåt, band och 
folier 

930 -tråd 
- andra: 

991 - - spiraler 
999 --andra 

8102 Molybden och varor av molybden, inbegripet 
avfall och skrot: 

100 pulver 
910 andraslag: 

1 - molybden i obearbetad form, inbegripet 
stång som erhållits enbart genom sintring 

2 - avfall och skrot 
920 - stång (annan än sådan som erhållits enbart 

genom sintring), profiler, plåt, band och 
folier 

930 -tråd 
-andra: 

991 - - spiraler 
999 --andra 
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8103 Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall 
och skrot: 

1001 tantal i obearbetad form, inbegripet stång som 
erhållits enbart genom sintring; pulver 

1002 avfall och skrot 
900 andra slag 

8104 Magnesium och varor av magnesium, inbegripet 
avfall och skrot: 
magnesium i obearbetad form: 

110 - innehållande minst 99,8 viktprocent 
magnesium 

190 - annat 

200 avfall och skrot 
300 jämnstora spån och kom; pulver 

andra slag: 
901 - stång, profiler, tråd, plåt, band, folier 

och rör 
909 - andra: 

1 - - gjutna varor 
9 - - andra 

8105 Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid 
framställning av kobolt; kobolt och varor av 
kobolt, inbegripet avfall och skrot: 

1001 koboltskärsten och andra mellanprodukter vid 
framställning av kobolt; kobolt i obearbetad 
form; pulver 

1002 avfall och skrot 
900 andra slag 

8106 000 Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall 
och skrot: 

1 vismut och varor av vismut 

2 avfall och skrot 

8107 Kadmium och varor av kadmium, inbegripet 
avfall och skrot: 

1001 kadmium i obearbetad form; pulver 

1002 avfall och skrot 
900 andra slag 

8108 Titan och varor av titan, inbegripet avfall 
och skrot: 

1001 titan i obearbetad form; pulver 

1002 avfall och skrot 
900 andra slag 

8109 Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet 
avfall och skrot: 

1001 zirkonium i obearbetad form; pulver 

1002 avfall och skrot 
900 andra slag 

8110 000 Antimon och varor av antimon, inbegripet 
avfall och skrot: 

1 antimon och varor av antimon 

2 avfall och skrot 

8111 000 Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall 
och skrot: 

1 mangan och varor av mangan 

2 avfall och skrot 
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8112 Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, 
hafnium, indium, niob, rhenium och tallium 
samt varor av dessa metaller, inbegripet 
avfall och skrot: 
beryllium: 

1101 - i obearbetad form; pulver 

1102 - avfall och skrot 
190 -annat 

2001 krom och varar av krom 
2002 avfall och skrot av krom 
3001 germanium och varor av germanium 
3002 avfall och skrot av germanium 
4001 vanadin och varor av vanadin 
4002 avfall och skrot av vanadin 

andra slag: 
9101 - i obearbetad form; pulver 
9102 - avfall och skrot 

990 - andra 

8113 000 Kermeter och varor av kermeter, inbegripet 
avfall och skrot 

82 kap. Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar 
av oädel metall; delar av oädel metall till 
sådana artiklar 

8200 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8201 Handverktyg och handredskap av följande slag: 
spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, 
grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, 
röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer 
av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxar, 
fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och 
redskap av sådana slag som används inom 
lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk: 

100 spadar och skyfflar 
200 högafflar och grepar 
300 hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor 
400 yxor, röjknivar och liknande huggverktyg 
500 sekatörer för en hand (inbegripet 

fjäderfäsaxar) 
600 häcksaxar, beskämingssaxar och liknande 

saxar för två händer 
900 andra handverktyg och handredskap av sådana 

slag som används inom lantbruk, 
trädgårdsskötsel eller skogsbruk 

8202 Handsågar; blad för alla slags sågar 
(inbegripet slitsfräsar, spårfräsar och 
otandade sågblad): 
handsågar 

101 - för träbearbetning 
109 -andraslag 

bandsågblad: 
201 - för metallbearbetning 
209 - andra slag 

cirkelsågblad (inbegripet slitsfräsar och 
spårfräsar): 

310 - med verksam del av stål 
320 - med verksam del av annat material 
400 sågkedjor för motorsågar 

andra sågblad: 
910 - raka sågblad för metallbearbetning 
990 -andra 

8203 Filar, raspar, tänger (inbegripet 
avbitartänger), pincetter, plåtsaxar, 
röravskärare, bultsaxar, huggpipor och 
liknande handverktyg: 

100 filar, raspar och liknande verktyg 
tänger (inbegripet avbitartänger men inte 
håltänger), pincetter och liknande verktyg: 
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201 - klippande tänger 
202 - rörtänger 
205 - andra tänger 
208 - pincetter och liknande verktyg 
300 plåtsaxar och liknande verktyg 

röravskärare, bultsaxar, huggpipor och 
liknande verktyg: 

401 - röravskärare 
409 - andra slag 

8204 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet 
momentnycklar); utbytbara hylsor till 
hylsnycklar, med eller utan handtag: 
skruvnycklar och skiftnycklar 

110 - skruvnycklar 
120 -skiftnycklar 
200 utbytbara hylsor till hylsnycklar, med 

eller utan handtag 

8205 Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; 
blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o d, 
andra än tillbehör och delar till verktygs
maskiner; städ; transportabla smidesässjor; 
hand- eller pedaldrivna slipstenar och 
slipskivor med ställning: 
borr- och gängverktyg: 

101 - handborrar; borr- och sparrsockar 
109 - andra slag 
200 hammare och släggor 

hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande 
skärande verktyg för träbearbetning: 

301 - hyvlar 
309 - andra slag 
400 skruvmejslar 

andra handverktyg (inbegripet 
glasmästardiamanter): 

510 - verktyg och redskap för hushållsbruk 
- andra: 

591 - - tubpressar och skärcirklar 
599 - - andra slag 
600 blåslampor 

skruvstycken, skruvtvingar o d : 
701 - skruvstycken 
709 - andra slag 
800 städ; transportabla smidesässjor; hand-

eller pedaldrivna slipstenar och 
slipskivor med ställning 
satser av artiklar enligt två eller 
flera av de föregående varunumren: 

901 - innehållande något eller några av 
följande verktyg som karaktärsgivande 
beståndsdel: handborrar, skruvmejslar, 
borr- och sparrsockar, tubpressar 
och skärcirklar 

909 - andra slag 

8206 Satser av handverktyg enligt två eller flera 
av numren 82.02-.82.05, föreliggande i 
detaljhandelsförpackningar: 

001 innehållande något eller några av 
följande verktyg som karaktärsgivande 
beståndsdel: röravskärare, handborrar, 
skruvmejslar, borr- och sparrsockar, 
tubpressar och skärcirklar 

009 andra slag 
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8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även 
mekaniska, eller för verktygsmaskiner 
(t ex för pressning, stansning, 
gängning, borrning, arborrning, driftning, 
fräsning, svarvning eller skruvdragning), 
inbegripet dragskivor för dragning och 
matriser för strängpressning av metall, 
samt verktyg för berg- eller jordborrning: 
verktyg för berg- eller jordborming: 
- med verksam del av hårdmetall eller annan 
kermet: 

111 - - borrkronor 
119 --andraslag 
120 - med verksam del av annat material 

dragskivor och matriser för dragning eller 
strängpressning av metall: 

201 - med verksam del av hårdmetall eller annan 
kermet: 

1 - - för handverktyg 
2 - - för maskiner 

209 - med verksam del av annat material: 
1 - - för handverktyg 
2 - - för maskiner 

300 verktyg för pressning eller stansning 
verktyg för gängning: 

401 - gängtappar 
409 - andra slag 

verktyg för borrning, andra än för berg- eller 
jordborming: 

501 - för metallbearbetning: 
1 - - för handverktyg 
2 - - för maskiner 

509 - andra slag 
600 verktyg för arborrning o d eller driftning 

verktyg för fräsning: 
701 - för metallbearbetning 
709 - andra slag 

verktyg för svarvning: 
801 - med skär av hårdmetall eller annan kermet 
809 - andra slag 

andra utbytbara verktyg: 
901 - filar och raspar 
902 - skruvmejslar 
909 - andra slag 

8208 Knivar och skärstål för maskiner eller 
mekaniska apparater: 

100 för metallbearbetning 
200 för träbearbetning 
300 för köksmaskiner eller för maskiner som 

används inom livsmedelsindustrin 
400 för maskiner som används inom lantbruk, 

trädgårdsskötsel eller skogsbruk 
900 andra slag 

8209 000 Plattor, skär, stavar och liknande delar till 
verktyg, omonterade, av hårdmetall eller annan 
kermet: 

1 - för handverktyg 
2 - för maskiner 

8210 000 Handdrivna mekaniska apparater och redskap, 
som väger högst 10 kg och som används för 
beredning eller servering av matvaror eller 
drycker 

8211 Knivar med skärande egg (andra än fisk- och 
smörknivar, skär- och klippverktyg, röj knivar 
eller knivar och skärstål för maskiner m m), 
även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), 
samt blad till sådana knivar: 

100 satser med olika artiklar 
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andra slag: 
- bordsknivar samt skaft av oädel metall till 
sådana knivar: 

911 --skaft 
919 --andra 

- andra icke hopfällbara knivar samt skaft av 
oädel metall till sådana knivar: 

921 - - skaft 
922 - - köksknivar 
929 --andra 

- hopfällbara knivar, knivar med flera 
utbytbara blad samt skaft av oädel metall 
till sådana knivar 

931 - - skaft 
939 --andra 
940 - knivblad 

8212 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater 
(icke elektriska) samt blad till dessa 
(inbegripet ämnen till rakblad i bandform): 
rakknivar, rakhyvlar och rakapparater 
(icke elektriska): 

101 -rakknivar 
102 - rakhyvlar och rakapparater 
200 blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till 

rakblad i bandform) 
andra delan 

901 - blad och andra delar till rakknivar 
909 -andra 

8213 000 Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans, samt skär till saxar enligt detta 
nummer 

8214 Andra skär- och klippverktyg (t ex 
hårklippningsmaskiner, huggknivar och 
hackknivar för slakterier och charkuterier 
eller för hushållsbruk, pappersknivar); 
artiklar och satser av artiklar för manikyr 
eller pedikyr (inbegripet nagelfilar): 

100 pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, 
pennvässare samt blad till sådana artiklar 

200 artiklar och satser av artiklar för manikyr 
eller pedikyr (inbegripet nagelfilar) 

900 andra slag 

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, 
fiskknivar, smörknivar, sockertänger och 
liknande köks- och bordsartiklar: 

100 satser med olika artiklar, innehållande minst 
en artikel som är förgylld, försilvrad eller 
platinerad 

200 andra satser med olika artiklar 
andra slag: 
- förgyllda, försilvrade eller platinerade: 

911 - - handtag och skaft av oädel metall 
919 --andra 

- andra: 
991 - - handtag och skaft av oädel metall 
999 --andra 

83 kap. Diverse varor av oädel metall 

8300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8301 Hänglås och andra lås (nyckellås, 
kombinationslås och elektriska lås) av oädel 
metall; knäppen och byglar med knäppe, försedda 
med lås, av oädel metall; nycklar av oädel 
metall till i detta nummer nämnda artiklar: 

100 hänglås 
200 lås av sådana slag som används till 

motorfordon 
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300 lås av sådana slag som används till möbler 
andra lås: 

401 - kappsäcks-, koffert- och portföljlås 
402 - cylinderlås 
403 - tillhållarlås 
409 - andra 
500 knäppen och byglar med knäppe, försedda 

med lås 
delar 

601 - till kappsäcks-, koffert- eller portföljlås 
609 -andra 
700 särskilt föreliggande nycklar 

8302 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, 
som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, 
fönster, markiser, persienner, rullgardiner, 
karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, 
kistor, skrin e d ; hatthyllor, hatthängare, 
konsoler o d, av oädel metall; länkrullar med 
hjulhållare av oädel metall; automatiska 
dörrstängare av oädel metall: 

100 gångjärn 
200 länkrullar 
300 andra beslag och liknande artiklar, lämpliga 

för motorfordon 
andra beslag och liknande artiklar: 
- lämpliga för byggnader 

411 --dörrtrycken 
412 - - spanjoletter 
419 --andraslag 
420 - andra, lämpliga för möbler 
490 - andra 
500 hatthyllor, hatthängare, konsoler o d 
600 automatiska dörrstängare 

8303 000 Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till 
kassavalv e d, armerade eller på annat sätt 
förstärkta, förvaringsfack för kassavalv samt 
kassaskrin, dokumentskrin o d, av oädel metall 

8304 000 Dokumentskåp, kortregisterskåp, 
brevkorgar, manuskripthållare, pennfat, 
stämpelställ och liknande kontors- och 
skrivbordsartiklar, av oädel metall, 
andra än kontorsmöbler 

8305 Mekanismer och beslag för samlingspärmar 
eller brevordnare, pappersklämmor, gem, 
ryttare till kortregister och liknande 
kontorsartiklar, av oädel metall; 
häftklammer i staplar (för t ex 
kontorsbruk, tapetserarbruk eller 
emballering), av oädel metall: 

100 mekanismer och beslag till samlingspärmar 
eller brevordnare 

200 häftklammer i staplar 
900 andra, inbegripet delar 

8306 Ringklockor, bjällror, gonggonger o d, 
icke elektriska, av oädel metall; 
statyetter och andra prydnadsföremål, av 
oädel metall; fotografiramar, tavelramar 
och liknande ramar, av oädel metall; 
speglar av oädel metall: 
ringklockor, bjällror, gonggonger o d: 

101 - cykelringklockor och delar till sådana 
ringklockor 

109 - andra 
statyetter och andra prydnadsföremål: 

210 - förgyllda, försilvrade eller platinerade 
290 -andra 
300 fotografiramar, tavelramar och liknande 

raman speglar 
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8307 Böjliga slangar och rör av oädel metall, även 
med kopplingsanordningar: 

100 av järn eller stål 
900 av annan oädel metall 

8308 Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller 
utan knäppe, hakar, hyskor, snörhålsringar 
o d, av oädel metall, av sådana slag som 
används till kläder, skodon, markiser, 
handväskor, reseffekter e d; rörnitar och 
tvåspetsnitar, av oädel metall; pärlor och 
paljetter, av oädel metall: 

100 hakar, hyskor och snörhålsringar 
200 rörnitar och tvåspetsnitar 
900 andra, inbegripet delar 

8309 Proppar, kapsyler och lock (inbegripet 
kronkorkar, skruvkapsyler och proppar 
med pip), sprundtappar med gängning, 
sprundplåtar, plomber och andra tillbehör 
till förpackningar, av oädel metall: 

100 kronkorkar 
andra slag: 

901 - kapsyler 
909 - andra 

8310 000 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande 
plåtar, siffror, bokstäver och andra symboler, 
av oädel metall, med undantag av sådana som 
omfattas av nr 94.05 

8311 Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och 
liknande produkter av oädel metall eller 
hårdmetall, överdragna eller fyllda med 
flussmedel, av sådana slag som används för 
lödning eller svetsning eller för pålödning 
eller påsvetsning av metall eller hårdmetall; 
tråd och stavar av agglomererat pulver av 
oädel metall, för metallsprutning: 

100 överdragna elektroder av oädel metall, för 
elektrisk ljusbågssvetsning 

200 fylld tråd av oädel metall, för elektrisk 
ljusbågssvetsning 

300 överdragna stavar och fylld tråd, av oädel 
metall, för lödning eller svetsning med låga 

900 andra slag, inbegripet delar 
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SEXTONDE AVDELNINGEN 

Maskiner och apparater samt mekaniska red
skap; elektrisk materiel; delar till sådana 
varor; apparater för inspelning eller åter
givning av ljud, apparater för inspelning 
eller återgivning av bilder och ljud för 
television samt delar och tillbehör till 
sådana apparater 

84 kap. Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och appa
rater samt mekaniska redskap; delar till så
dana varor 

8400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8401 Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för 
kärnreaktorer; maskiner och apparater för 
isotopseparation: 

100 kärnreaktorer 
200 maskiner och apparater för isotopseparation 

samt delar till sådana 
300 obestrålade bränsleelement 
400 delar till kärnreaktorer 

8402 Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än 
sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning 
som också kan producera lågtrycksånga); 
hetvattenpannor: 
ångpannor och andra ånggeneratorer 

110 - vattenrörspannor med en ångproduktion av mer 
än 45 ton per timme 

120 - vattenrörspannor med en ångproduktion av 
högst 45 ton per timme 

190 - andra ångpannor och ånggeneratorer 
inbegripet hybridpannor 

200 hetvattenpannor 
900 delar 

8403 Värmepannor för centraluppvärmning, andra än 
sådana enligt nr 84.02 (som även kan 
producera lågtrycksånga): 

100 värmepannor 
900 delar 

8404 100-900 Hjälpapparater för användning tillsammans med 
ånggeneratorer eller värmepannor enligt nr 
84.02 eller 84.03 (t ex economisers, 
överhettare, sotningsapparater och anordningar 
för stoftåterföring); kondensatorer för 
ångmaskiner 

8405 Generatorer för gengas eller vattengas, även 
med gasrenare; generatorer för acetylengas 
samt liknande gasgeneratorer som arbetar med 
vatten, även med gasrenare: 

100 generatorer för gengas eller vattengas, även 
med gasrenare; generatorer för framställning 
acetylengas samt liknande gasgeneratorer som 
arbetar med vatten, även med gasrenare 

900 -delar 

8406 Ångturbiner: 
turbiner. 

110 - för framdrivning av fartyg 
190 -andra 
900 delar: 

1 - till ångturbiner till fartyg 
2 - till andra ångturbiner 
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8407 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och 
med fram- och återgående eller roterande kolvar: 

100 motorer till luftfartyg 
motorer för fartygsdrift: 

210 - utombordsmotorer 

290 -andra 
motorer med fram- och återgående kolvar, av 
sådana slag som används för frandrivning av 
fordon enligt 87 kap och med en cylindervolym 
av: 

310 - högst 50 cm3.: 

1 - - för bilar o I 

2 - - för motorcyklar, mopeder 

320 - mer än 50 cm3, men högst 250 cm3.: 

1 - - för bilar o I 

2 - - för motorcyklar, mopeder 
330 - mer än 250 cm3, men högst 1 000 cm3.: 

1 - - för bilar o I 

2 - - för motorcyklar, mopeder 
340 - mer än 1 000 cm3.: 

1 - - för bilar o I 

2 - - för motorcyklar, mopeder 

900 andra motorer 

8408 Förbränningskolvmotorer med 
kompressionständning (diesel- eller 
semidiesel motorer): 

100 motorer för fartygsdrift: 

1 - högst 500 kg 

2 - mer än 500 kg men ej mer än 5 000 kg 

3 - mer än 5 000 kg men ej mer än 25 000 kg 

9 - övriga 
200 motorer av sådana slag som används för 

framdrivning av fordon enligt 87 kap 
900 andra motorer 

1 - högst 500 kg 
mer än 500 kg: 

2 - stationära materiel 

9 - andra 

8409 Delar som är lämpliga att användas uteslutande 
eller huvudsakligen till motorer enligt nr 
84.07 eller 84.08 ( d v s förbränningskolvmotorer 
dock ej insprutningspumpar, vev- och kamaxlar, 
växellådor eller elektrisk start- och 
tändningsutrustning): 

100 till luftfartygsmotorer 
andra slag: 

910 - lämpliga att användas uteslutande eller 
huvudsakligen till förbränningskolvmotorer 
med gnisttändning: 

1 - - för fartyg och båtar 
9 - - andra 

990 -andra 
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8410 Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt 
regulatorer för sådana maskiner: 
hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en 
effekt av. 

110 -högst 1 000 kW 
120 - mer än 1 000 kW men högst 10 000 kW 
130 -mer än 10 000 kW 
900 delar, inbegripet regulatorer 

8411 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra 
gasturbinmotorer: 
turbojetmotorer med en dragkraft av. 

110 -högst 25 kN 
120 -mer än 25 kN 

turbopropmotorer med en effekt av: 
210 - högst 1 100 kW 
220 -mer än 1 100 kW 

andra gasturbinmotorer, med en effekt av: 
810 -högst 5 000 kW 
820 -mer än 5 000 kW 

delar 
910 - till turbojet- och turbopropmotorer 
990 -andra 

8412 Andra motorer (reaktionsmotorer, 
tryckluftsmotorer, vindmotorer, fjäder- och 
loddrivna motorer m m): 

100 reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 
hydrauliska motorer 

210 - linjärt arbetande (cylindrar) 
290 -andra 

tryckluftsmotorer. 
310 - linjärt arbetande (cylindrar) 
390 -andra 
800 andra slag 

delar 
901 - till motorer enligt stat.nr 84.12.100 
909 - andra 

8413 Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; 
vätskeelevatorer. 
pumpar, försedda eller avsedda att förses med 
mätanordning: 

110 - bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana 
slag som används på bensinstationer eller i 
garage 

190 -andra 
200 handpumpar, andra än sådana enligt stat.nr 

84.13.110 eller 84.13.190 
300 bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar 

för förbränningskolvmotorer 
400 betongpumpar 
500 andra kolv- eller membranpumpar 
600 andra roterande förträngningspumpar 
700 andra centrifugalpumpar 

andra pumpar; vätskeelevatorer 
810 -pumpar 
820 - vätskeelevatorer 

delar 
910 -til l pumpar 
920 - till vätskeelevatorer 

8414 Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för 
luft eller andra gaser samt fläktar och 
blåsmaskiner; ventilations- eller 
cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även 
försedda med filter: 

100 vakuumpumpar 
200 hand- eller fotdrivna luftpumpar 
300 kompressorer av sådana slag som används 

i kyl- eller frysutrustning 
400 luftkompressorer monterade på ett hjul-

försett underrede och avsedda att dragas 
fläktar och blåsmaskiner 
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510 - bords-, golv-, vägg-, tönster- eller 
takfläktar med inbyggd elektnsk mo
tor med en effekt av högst 125 W 

590 - andra 
600 ventilations- eller cirkulationskåpor 

med en horisontell sidlängd av högst 
120 cm 
andra slag: 

801 - stationära luftkompressorer 
809 - andra 

delar 
901 - till artiklar enligt statnr 84.14.510 

och 84.14.600 
909 - andra 

8415 Luftkonditioneringsapparater bestående av en 
motordriven fläkt samt anordningar för 
reglering av temperatur och fuktighet; 
inbegripet sådana apparater i vilka 
fuktigheten inte kan regieras separat: 

100 apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda 
till en enhet 
andra slag: 

810 - innehållande en kylenhet och en ventil för 
ömvändning av avkylnings/uppvärmningskrets-
loppet 

820 - andra innehållande en kylenhet 
830 - utan kylenhet 
900 delar 

8416 Brännare för flytande bränsle, pulveriserat 
fast bränsle eller gas, till eldstäder; 
mekaniska eldningsapparater (stokrar), 
mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar 
för avlägsnande av aska samt liknande 
anordningar: 

100 brännare för flytande bränsle 
200 andra brännare, inbegripet kombinationsbrännare 
300 mekaniska eldningsapparater (stokrar) 

mekaniska eldstadsrostar, mekaniska 
anordningar för avlägsnande av aska samt 
liknande anordningar 
delar 

901 - rostar till mekaniska eldstadsrostar 
909 - andra 

8417 Industri- och laboratorieugnar, inbegripet 
förbränningsugnar, icke elektriska: 

100 ugnar för rostning, smältning eller annan 
värmebehandling av malm, sulfidmineral eller 
eller metall 

200 ugnar för bagerier och konditorier 
800 andra slag 
900 delar 

8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller 
frysutrustning, elektriska och andra; 
värmepumpar, andra än 
luftkonditioneringsapparater enligt nr 
84.15: 

100 kombinerade kyl- och frysskåp med 
separata dörrar 
kylskåp av hushållstyp: 
- kompressionskylskåp: 

211 --kombinerade kyl- och svalskåp 
219 --andra 
220 - absorptionskylskåp, elektriska 
290 - andra 
300 frysboxar med en rymd av högst 800 I 
400 frysskåp med en rymd av högst 900 I 
500 diskar, skyltskåp, montrar o d med 
kyl- eller frysaggregat 
annan kyl- eller frysutnjstning; 
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värmepumpar: 
610 - kylaggregat av kompressionstyp, 

vilkas kondensorer är utformade som 
värmeväxlare 
- annan utrustning: 

691 - - värmepumpar 
699 - - andra slag 

delar: 
910 - möbler konstruerade för kyl-eller 

frysutrustning 
990 -andra 

8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk 
uppvärmning, för behandling av material genom 
förfaranden som inbegriper temperaturändring, 
såsom uppvärmning, kokning, rostning, 
destillering, rektifiering, sterilisering, 
pastörisering, ångbehandling, torkning, 
indunstning, förångning, kondensering eller 
avkylning, dock inte maskiner och apparater av 
sådana slag som används för hushållsbruk; 
genomströmnings- eller förrådsvarmvatten
beredare, icke elektriska: 
genomströmnings- eller förrådsvarmvatten
beredare, icke elektriska: 

110 - gasuppvärmda 
genomströmningsvarmvattenberedare: 

1 - - för hushållsbruk 
9 - - andra 

190 -andra: 
1 - - för hushållsbruk 
9 - - andra 

200 steriliseringsapparater för medicinskt eller 
kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk 
maskiner och apparater för torkning: 

310 - för lantbruksprodukter 
3201 - för trä 
3202 - för pappersmassa, papper eller papp 

390 - andra 
400 maskiner och apparater för destillering eller 

rektifiering 
500 värmeväxlare 
600 maskiner och apparater för kondensering av 

luft eller annan gas till vätska 
andra maskiner och apparater 

810 - för beredning av varma drycker, för 
matlagning eller för uppvärmning av mat 

890 -andra 
900 delar. 

1 - till maskiner för framställning av kemisk 
pappersmassa 

9 - andra 

8420 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än 
maskiner för bearbetning av metall eller glas, 
samt valsar till sådana maskiner: 

100 kalandrar och andra valsmaskiner 
delar 

910 -valsar 
990 -andra 

8421 Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; 
maskiner och apparater för filtrering eller 
rening av vätskor eller gaser: 
centrifuger, inbegripet torkcentrifuger 

110 -mjölkseparatorer 
120 - torkcentrifuger för tvätt: 

1 - - för hushållsbruk 
9 - - andra 

190 -andra: 
1 - - för rening av vätskor 
2 - - för sockerindustrin 
9 - - andra 
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maskiner och apparater för filtrering eller 
rening av vätskor: 

210 - för filtrering eller rening av vatten 
220 - för filtrering eller rening av drycker 

andra än vatten 
230 - olje- eller bränslefilter för 

förbränningsmotorer 
290 -andra 

maskiner och apparater för filtrering eller 
rening av gaser: 

310 - luftrenare till förbränningsmotorer 
390 -andra 

delar 
9101 - till mjölkseparatorer 
9109 - till andra separatorer 

990 -andra 

8422 Diskmaskiner; maskiner och apparater för 
rengöring eller torkning av flaskor eller 
andra kärl; maskiner och apparater för 
påfyllning, tillslutning, kapsylering eller 
etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, 
påsar, säckar eller andra förpackningar; andra 
maskiner och apparater för förpackning eller 
inslagning av varor; apparater för inpressning 
kolsyra i drycker: 
diskmaskiner. 
- av hushållstyp: 

111 - - fö r inbyggnad 
119 --andraslag 
190 -andra 
200 maskiner och apparater för rengöring eller 

torkning av flaskor eller andra kärl 
maskiner och apparater för påfyllning, 
tillslutning, kapsylering eller etikettering 
av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, 
säckar eller andra förpackningar, apparater 
för inpressning av kolsyra i drycker 

301 - apparater för inpressning av kolsyra i 
drycker 

309 - andra slag 
400 andra maskiner och apparater för förpackning 

eller inslagning av varor 
1 - packeteringsmaskiner 
9 - andra emballeringsmaskiner 

900 delar 
1 - delar till diskmaskiner 
9 - andra 

8423 Vågar (med undantag av vågar känsliga för 
0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och 
kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar: 

1001 -hushållsvågar 
1002 -personvågar 
200 vågar för kontinuerlig vägning av varor på 

transportörer 
300 toleransvågar, vågar för utvägning i säckar 

samt andra doseringsvågar, inbegripet vågar 
med behållare 
andra vågar 

810 - med en kapacitet av högst 30 kg 
820 - med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 

5 000 kg 
890 -andra 
900 vikter av alla slag till vågar delar till 

vågar 

8424 Mekaniska apparater (även för handkraft) för 
utsprutning, spridning eller finfördelning av 
vätskor eller pulver; brandsläckarapparater, 
även laddade; sprutpistoler och liknande 
apparater; ångbläster- och 
sandblästerapparater samt liknande apparater: 

100 brandsläckningsapparater, även laddade 
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200 sprutpistoler och liknande apparater 
300 ångbläster- och sandblästerapparater samt 

liknande apparater 
andra apparater: 

810 - för lantbruk eller trädgårdsskötsel 
890 -andra 
900 delar 

8425 Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; 
domkrafter: 
taljor och lyftblock: 

110 - elmotordrivna 
190 -andra 
200 gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för 

användning under jord 
andra vinschar, gångspel: 

310 -elmotordrivna 
390 -andra 

domkrafter 
410 - stationära lyftplattformar för bilverkstäder 
420 - andra domkrafter, hydrauliska 
490 - andra 

8426 Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila 
portallyftare; gränsletruckar och krantruckar: 
traverskranar, brokranar, bockkranar, 
portalkranar, inbegripet mobila portallyftare, 
samt gränsletruckar 

110 - traverskranar 
120 - mobila portallyftare på gummihjul samt 

gränsletruckar 
190 -andra 
200 tomkranar 
300 portalsvängkranar 

andra maskiner, självgående: 
410 - försedda med gummihjul 
490 - andra 

andra maskiner 
910 - avsedda för montering på vägfordon 
990 -andra 

8427 Gaffeltruckar; andra truckar samt icke 
självgående vagnar, med lyft- eller annan 
hanteringsutrustning: 

100 truckar med elektrisk motor 
200 andra truckar 
900 icke självgående vagnar 

8428 Andra maskiner och apparater (ej vinschar, 
domkrafter, lyftkranar, truckar m m) för 
lyftning eller annan hantering, lastning, 
lossning eller transport (t ex hissar, 
rulltrappor, transportörer och linbanor): 

100 hissar, inbegripet skiphissar 
200 pneumatiska elevatorer och pneumatiska 

transportörer 
andra kontinuerligt arbetande godselevatorer 
och godstransportörer 

310 - speciellt konstruerade för användning under 
jord 

320 - andra, försedda med skopor 
330 - andra, försedda med transportband 
390 - andra 
400 rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer 
500 vagnskjutare för gruvor, traverser (skjutbord) 

för lok och vagnar, tippanordningar för vagnar 
och liknande utrustning för hantering av 
järnvägsvagnar 

600 linbanor och skidliftar; dragmekanismer för 
rälslinbanor 

900 andra maskiner och apparater 
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8429 Självgående bladschakt maskiner, väghyvlar 
skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner 
och vägvältar: 
bladschaktmaskinen 

110 - bandburna 
190 -andra 
200 väghyvlar 
300 skrapor 

4001 vägvältar 
4002 stampmaskiner 

grävmaskiner och lastare: 
- lastare med framtill monterad skopa: 

511 - - med baktill monterat grävaggregat 
- - andra 

513 —bandburna 
519 — andra 

- maskiner med överbyggnad som har en 
svängvinkel av 360 grader 

521 - - bandburna 
529 - - andra 
590 - andra 

8430 Andra maskiner och apparater (ej självgående, 
monterade på fordon eller för lantbruk, 
trädgårdsskötsel eller skogsbruk, för jordens 
beredning eller odling) för grävning, 
hyvling, planering, stampning, tillpackning, 
schaktning, borrning eller brytning av jord, 
sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och 
påluppdragningsmaskiner; snöplogar och 
snöslungor: 

100 pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner 
200 snöplogar och snöslungor 

förskrämningsmaskiner för brytning av kol, 
malm etc samt maskiner för tunneldrivning: 

310 - självgående 
390 - andra 

andra maskiner för borrning, inbegripet 
djupborrningsmaskiner. 

410 -självgående 
490 - andra 
500 andra maskiner och apparater, självgående 

andra maskiner och apparater, icke självgående: 
610 - stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner 
620 - skrapor 
690 - andra 

8431 Delar som är lämpliga att användas uteslutande 
eller huvudsakligen till maskiner och 
apparater enligt nr 84.25-.84.30 (för 
lyftning, lastning, lossning eller transport): 

100 till maskiner och apparater enligt nr 84.25 
(taljor, lyftblock, vinschar, gångspel och 
domkrafter) 

200 till maskiner och apparater enligt nr 84.27 
(gaffeltruckar samt andra truckar och icke 
självgående vagnar med lyft- eller annan 
hanteringsutrustning) 
till maskiner och apparater enligt nr 84.28 
(hissar, rulltrappor, transportörer och 
linbanor) 

310 - till hissar (inbegripet skiphissar) och 
rulltrappor 

390 - andra 
till maskiner och apparater enligt nr 84.26 
84.29 eller 84.30: 

410 - skopor, skövlar, gripskopor och griptänger 
420 - blad till bladschaktmaskiner 
430 - delar till borrmaskiner enligt stat.nr 

84.30.410 eller 84.30.490 
-andra 

4901 - - till byggnads- och mineralbrytningsmaskiner 
4902 - - till lyftanordningar 
4909 - - till andra maskiner inom nr 84.30 (för 

grävning, hyvling, planering, schaktning, 
till snöplogar m m) 
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8432 Maskiner och redskap för lantbruk, 
trädgårdsskötsel eller skogsbruk, avsedda för 
jordens beredning eller odling; vältar för 
gräsmattor eller idrottsplatser: 

100 plogar 
harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor: 

210 - tallriksharvar 
290 -andra 
300 såmaskiner, planteringsmaskiner och 

omplanteringsmaskiner 
400 gödselspridare 
800 andra maskiner och redskap 
900 delar 

1 - till plogar 
9 - till andra jordbruksmaskiner inom nr 84.32 

8433 Maskiner och redskap för skörd eller 
tröskning, inbegripet halm- eller 
foderpressar; gräsklippningsmaskiner och 
slåttermaskiner; maskiner för rengöring eller 
sortering av ägg, frukt eller andra 
lantbruksprodukter, andra än maskiner enligt 
nr 84.37 (för rensning eller sortering av 
spannmål etc eller för kvarnindustrin): 
gräsklippningsmaskiner. 
- motordrivna rotorgräsklippare: 

111 --elektriska 
119 --andraslag 
190 -andra 
200 slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar 

avsedda att monteras på traktorer 
300 andra maskiner och redskap för höskörd 
400 halm- och foderpressar, även med pickup 

andra maskiner och redskap för skörd; maskiner 
för tröskning: 

510 - skördetröskor 
520 - andra maskiner för tröskning 
530 - bet-, rotfrukts- och potatisupptagare 
590 - andra 
600 maskiner för rengöring eller sortering av ägg, 

frukt eller andra lantbruksprodukter 
900 delar 

8434 Mjölkningsmaskiner samt maskiner och 
apparater för mejerihanteringen: 

100 mjölkningsmaskiner 
200 maskiner och apparater för mejerihanteringen 
900 delar 

1 - till mjölkningsmaskiner 
9 - andra 

8435 Pressar, krossar och liknande maskiner och 
apparater som används vid framställning av 
vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker: 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

8436 Andra maskiner och apparater (ej för jordens 
beredning eller odling, skörd, tröskning 
eller slåtter, ej heller pressar, krossar o d) 
för lantbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, 
fjäderfaavel eller biodling, inbegripet 
groningsapparater försedda med maskinell 
utrustning eller uppvärmningsanordning; 
äggkläckningsapparater och kycklingmödrar: 

100 maskiner och apparater för beredning av 
djurfoder 
maskiner och apparater för fjäderfaavel; 
äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 

210 - äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 
290 -andra 
800 andra maskiner och apparater 
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delar 
910 - till maskiner och apparater för fjäderfäavel, 

äggkläckningsapparater eller kycklingmödrar 
990 -andra 

8437 Maskiner och apparater för rensning eller 
sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön 
eller andra frön; maskiner och apparater som 
används inom kvarnindustrin eller för 
bearbetning av spannmål eller torkade 
baljväxtfrön, andra än maskiner och 
apparater av lantbrukstyp: 

100 maskiner och apparater för rensning eller 
sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön 
eller andra frön 

800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8438 Maskiner och apparater, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i detta kapitel, 
för industriell beredning eller tillverkning 
av matvaror eller drycker, andra än maskiner 
och apparater som används för utvinning eller 
beredning av animaliska eller vegetabiliska 
fetter och feta oljor: 

100 bagerimaskiner samt maskiner och apparater för 
tillverkning av makaroner, spagetti e d 

200 maskiner och apparater för tillverkning av 
konfektyrer, kakao eller choklad 

300 maskiner och apparater för sockerframställning 
400 maskiner och apparater för bryggerier 
500 maskiner och apparater för beredning av kött 

eller fjäderfä 
600 maskiner och apparater för beredning av frukt, 

bär, nötter eller köksväxter 
800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8439 Maskiner och apparater för tillverkning av 
massa av fibrösa cellulosahaltiga material 
eller för tillverkning eller efterbehandling 
av papper eller papp: 

100 maskiner och apparater för tillverkning av 
massa av fibrösa cellulosahaltiga material 

200 maskiner och apparater för tillverkning av 
papper eller papp 

300 maskiner och apparater för efterbehandling 
av papper eller papp 
delar 

910 - till maskiner och apparater för tillverk
ning av massa av fibrösa cellulosahaltiga 
material 

990 -andra 

8440 Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, 
inbegripet trådhäftmaskiner: 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

8441 Andra maskiner och apparater för bearbetning 
av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet 
skärmaskiner av alla slag (ej apparater för 
torkning av färdiga varor av papp, 
förpackningsmaskiner som även framställer 
och trycker pappkartonger etc): 

100 skärmaskiner 
200 maskiner och apparater för tillverkning av 

påsar, bärkassar, säckar eller kuvert 
300 maskiner och apparater för tillverkning av 

kartonger, askar, lådor, rör, fat eller 
liknande förpackningar på annat sätt än genom 
formpressning 

400 maskiner och apparater för formpressning av 
varor av pappersmassa, papper eller papp 



214 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8442 Maskiner, apparater och redskap (andra än 
verktygsmaskiner enligt nr 84.56-.84.65) 
för typgjutning eller typsättning eller för 
preparering eller tillverkning av klichéer, 
tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra 
tryckformar; typer, tryckplåtar, klichéer, 
tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, 
cylindrar och litografiska stenar, preparerade 
för grafiskt ändamål (t ex slipade kornade 
eller polerade): 

100 fotosättmaskiner 
200 maskiner, apparater och redskap för 

typsättning genom andra förfaranden, med 
eller utan gjututrustning 

300 andra maskiner, apparater och redskap 
400 delar till tidigare nämnda maskiner, 

apparater och redskap 
typer, tryckplåtar, klichéer, tryckcylindrar 
och andra tryckformar, 
plåtar, cylindrar och litografiska 
stenar, preparerade för grafiskt ändamål 
(t ex slipade, kornade eller polerade): 

501 - tryckplåtar, klichéer, tryckcylindrar 
och andra tryckformar 

5031 - trycktyper 
5032 - cylindrar, plåtar, litografiska stenar 

8443 Tryckpressar; hjälpapparater för användning 
vid tryckning: 
offsetpressar 

110 - med rullmatning 
120 - med arkmatning, av kontorstyp (arkstorlek 

högst 22 x 36 cm) 
190 -andra 

boktryckspressar (högtryckspressar), andra än 
för flexografiskt tryck: 

210 - med rullmatning 
290 -andra 
300 tryckpressar för flexografiskt tryck 
400 djuptryckspressar 
500 andra tryckpressar 
600 hjälpapparater för användning vid tryckning 
900 delar 

8444 000 Maskiner för sprutning, sträckning, 
texturering eller nedskärning av 
konstfibermaterial 

8445 Maskiner för beredning av textilfibrer; 
maskiner för spinning, tvinning eller 
snodd av textilgarn samt andra maskiner 
för framställning av textilgarn; 
maskiner för spolning (inbegripet 
väftspolmaskiner), rullning eller 
haspling av textilgarn samt maskiner för 
beredning av textilgarn för användning i 
maskiner enligt nr 84.46 eller 84.47 
(vävstolar, trikåmaskiner, maskiner för 
tuftning m m): 

110-190 maskiner för beredning av textilfibrer 
200-400 maskiner för spinning, tvinning, spolning, 

rullning, haspling 
900 andra slag 

8446 Vävstolar: 
100 för vävning av band (bredd högst 30 cm) 

för vävning av vävnader med en bredd 
av mer än 30 cm, arbetande med skyttel: 

210 -maskinvävstolar 
290 -andra 
300 för vävning av vävnader med en bredd av mer 

än 30 cm, skyttellösa 
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8447 Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, 
maskiner för tillverkning av överspunnet 
garn, tyll, spetsar, broderier, 
snörmakeriarbeten, flätor eller 
nätknytningar samt maskiner för tuftning: 

110-200 trikåmaskiner med en cylinderdiameter 
av högst 165 mm 

900 andra slag 

8448 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för 
användning tillsammans med maskiner enligt 
nr 84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47 (t ex 
skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp-
och skottväktare samt anordningar för 
skyttelväxling); delar och tillbehör som 
lämpliga att användas uteslutande eller 
huvudsakligen till maskiner enligt detta 
nummer eller enligt nr 84.44, 84.45, 84.46 
eller 84.47 (t ex spindlar, spinnvingar, 
kardbeslag, kammar, spinnmunstycken, skyttar, 
solv, skaftramar och trikåmaskinsnålar): 
hjälpmaskiner och hjälpapparater för 
maskiner enligt nr 84.44, 84.45, 84.46 
eller 84.47: 

110 - skaftmaskiner och jacquardmaskiner; 
maskiner för reducering, kopiering, 
stansning eller sammanbindning av kort till 
sådana maskiner 

190 - andra 
200 delar och tillbehör till maskiner enligt 

nr 84.44 eller till hjälpmaskiner eller 
hjälpapparater för sådana maskiner 
delar och tillbehör till maskiner 
enligt nr 84.45 eller till hjälpmaskiner 
eller hjälpapparater för sådana maskiner: 

310 - kardbeslag 
320 - delar och tillbehör till maskiner för 

beredning av textilfibrer, andra än 
kardbeslag 

330 - spindlar, spinnvingar, spinnringar och 
ring löpare 

390 - andra 
delar och tillbehör till vävstolar eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för 
vävstolar 

410 -skyttlar 
420 - vävskedar, solv och skaftramar 
490 - andra 

delar och tillbehör till maskiner enligt 
nr 84.47 eller till hjälpmaskiner eller 
hjälpapparater för sådana maskinen 
- platiner, nålar och andra artiklar som 
används för mask- eller öglebildning: 

511 - - trikåmaskinsnålar 
519 --andraslag 
590 - andra 

8449 000 Maskiner och apparater för tillverkning eller 
efterbehandling av filt eller bondad duk som 
längdvara eller i tillformade stycken, 
inbegripet maskiner för tillverkning av 
filthattar; hattformar 

8450 Vattentvättmaskiner för hushåll eller 
tvätterier, inbegripet maskiner som både 
tvättar och torkar tvätten: 
maskiner för högst 10 kg torr tvätt: 
- helautomatiska: 

111 - - fö r högst 6 kg torr tvätt 
119 --andra 
120 - andra slag, med inbyggd centrifug: 

1 - - hushållsmaskiner 
9 - - andra 

190 -andra: 
1 - - hushållsmaskiner 
9 - - andra 
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200 maskiner för mer än 10 kg torr tvätt 
900 delar till tvättmaskiner. 

1 - hushållsmaskiner 
9 - andra 

8451 Maskiner och apparater (andra än 
vattentvättmaskiner enligt nr 84.50) för 
tvättning eller annan rengöring, 
vridning, torkning, strykning, pressning 
(inbegripet fixeringspressar), blekning, 
färgning, appretering, beläggning, 
impregnering eller annan efterbehandling 
av textilgarn, textilvävnader eller 
andra textilvaror, även konfektionerade 
samt maskiner för anbringande av massa 
på underlag av textilvara eller på annat 
underlag och som används vid 
tillverkning av linoleummattor eller 
liknande golvbeläggning; maskiner för 
upprullning, avrullning, läggning, 
skärning eller tandning av dukvaror av 
textilmaterial: 

100 kemtvättmaskiner 
torkmaskiner 
- för högst 6 kg torr tvätt: 

211 - - torktumlare 
212 --andra 

- för mer än 6 kg men högst 10 kg 
torr tvätt: 

213 --torktumlare 
219 --andra 
290 - för mer än 10 kg torr tvätt 

stryk- och pressmaskiner (inbegripet 
fixeringspressar): 

301 - hushållsmaskiner 
309 - andra slag 
400 maskiner för vattentvätt, blekning eller 

färgning 
500 maskiner för upprullning, avrullning 

läggning, skärning eller tandning av 
textilvävnader e d 

800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8452 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt 
nr 84.40; möbler, stativ och överdrag, 
speciellt konstruerade för symaskiner; 
symaskinsnålar: 

100 symaskiner för hemsömnad 
210+290 andra symaskiner 

300 symaskinsnålar 
400+900 möbler, stativ och överdrag för symaskiner 

samt delar till sådana varor; andra delar 
till symaskiner 

8453 Maskiner och apparater för beredning, garvning, 
eller annan bearbetning av hudar, skinn eller 
läder eller för tillverkning eller reparation 
av skodon eller andra varor av hudar, skinn 
eller läder, andra än symaskiner: 

100 maskiner och apparater för beredning 
garvning eller annan bearbetning av hudar, 
skinn eller läder 

200 maskiner och apparater för tillverkning eller 
reparation av skodon 

800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8454 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och 
gjutmaskiner av sådana slag som används 
inom metallurgin eller i metallgjuterier: 

100 konvertrar 
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götkokiller och gjutskänkar 
201 - götkokiller 
202 - gjutskänkar 

gjutmaskiner: 
301 - kontinuerliga, roterande gjutmaskiner 
309 -andra 

delar: 
901 - till kontinuerliga, roterande gjutmaskiner 
902 - till götkokiller 
909 -andra 

8455 Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk: 
100 rörvalsverk 

andra valsverk: 
210 - för varmvalsning eller kombinerad varm- och 

kallvalsnmg 
220 - för kallvalsning 
300 valsar till valsverk 

andra delar: 
901 - obearbetade gjutgodsdetaljer 
909 -andra 

8456 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av 
alla slags material med laser eller annan 
ljus- eller fotonsträle, ultraljud, 
elektroerosion, elektrokemisk process, 
elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge: 
arbetande med laser eller annan 
ljus- eller fotonstråle: 

101 - maskiner för bearbetning av metall eller 
hårdmetall, vägande per styck mer än 
10 000 kg 

1021 - maskiner för bearbetning av plast och gummi 
1022 - maskiner för bearbetning av trä, kork och 

ben eller liknande hårda material 
1091 - maskiner för bearbetning av massa och papper 
1092 - maskiner för bearbetning av textil, 

beklädnad, läder 
1093 - maskiner för bearbetning av livsmedel, 

dryckesvaror, tobak 
1099 - andra 

arbetande med ultraljud: 
201 - maskiner för bearbetning av metall eller 

hårdmetall vägande per styck mer än 
10 000 kg 

2021 - maskiner för bearbetning av plast och gummi 
2022 - maskiner för bearbetning av trä, kork och 

ben eller liknande hårda material 
2091 - maskiner för bearbetning av massa och papper 
2092 - maskiner för bearbetning av textil, 

beklädnad, läder 
2093 - maskiner för bearbetning av livsmedel, 

dryckesvaror, tobak 
2099 -andra 

arbetande med elektroerosion: 
301 - maskiner för bearbetning av metall eller 

hårdmetall, vägande per styck mer än 
10 000 kg 

3091 - maskiner för bearbetning av plast och gummi 
3092 - maskiner för bearbetning av trä, kork och 

ben eller liknande hårda material 
3093 - maskiner för bearbetning av massa och papper 
3094 - maskiner för bearbetning av textil, 

beklädnad, läder 
3095 - maskiner för bearbetning av livsmedel, 

dryckesvaror, tobak 
3099 -andra 

andra slag: 
901 - maskiner för bearbetning av metall eller 

hårdmetall, vägande per styck mer än 
10 000 kg 

9021 - maskiner för bearbetning av plast och gummi 
9022 - maskiner för bearbetning av trä, kork och 

ben eller liknande hårda material 
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9091 - maskiner för bearbetning av massa och papper 
9092 - maskiner för bearbetning av textil, 

beklädnad, läder 
9093 - maskiner för bearbetning av livsmedel 

dryckesvaror tobak 
9099 -andra 

8457 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner 
med mer än en bearbetningsenhet samt 
transfermaskiner, för metallbearbetning: 
fleroperationsmaskiner 

101 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
109 -andra 

enstationsmaskiner med mer än en 
bearbetningsenhet: 

201 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
209 -andra 

transfermaskiner 
301 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
309 -andra 

8458 Svarvar för metallbearbetning: 
horisontella svarvar. 
- numeriskt styrda: 

111 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
119 --andra 

- andra: 
191 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
199 - - andra 

andra svarvar 
- numeriskt styrda: 

911 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
919 --andra 

- andra: 
991 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
999 --andra 

8459 Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs-
och gängenheter) för borrning, fräsning 
eller gängskäming i metall, andra än 
svarvar enligt nr 84.58: 

100 borr-, fräs- och gängenheter 
andra borrmaskiner 
- numeriskt styrda: 

211 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
219 --andra 

- andra: 
291 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
299 --andra 

maskiner för arborming, utgörande 
kombinerade borr- och fräsverk: 
- numeriskt styrda: 

311 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
319 --andra 

-andra: 
391 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
399 - - andra 

andra maskiner för arborming: 
401 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
409 -andra 

fräsmaskiner av knätyp: 
- numeriskt styrda: 

511 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
519 --andra 

- andra: 
591 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
599 - - andra 

andra fräsmaskiner 
- numeriskt styrda: 

611 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
619 --andra 

- andra: 
691 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
699 --andra 



219 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

andra gängskärningsmaskiner 
701 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
709 - andra 

8460 Verktygsmaskiner för avgradning, skärpning, 
slipning, hening, lappning, polering eller 
ytbehandling av metall, hårdmetall eller annan 
kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller 
polerdon, andra än kuggskärnings- och 
kuggslipmaskiner enligt nr 84.61 (konstruerade 
uteslutande för framställning av kugghjul, 
snäckor, kuggstänger o d): 
planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan 
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm: 
- numeriskt styrda: 

111 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
119 --andra 

- andra: 
191 --vägande per styck mer än 10 000 kg 
199 --andra 

andra slipmaskiner, i vilka varje axels läge 
kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm: 
- numeriskt styrda: 

211 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
219 --andra 

-andra: 
291 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
299 --andra 

skärpningsmaskinen 
- numeriskt styrda: 

311 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
319 - - andra 

- andra: 
391 - - vägande per styck mer än 10 000 kg 
399 --andra 

heningsmaskiner och läppningsmaskiner 
401 -vägande per styck mer än 10 000 kg 
409 - andra 

andra slag: 
901 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
909 - andra 

8461 Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, 
driftning, kuggskäming, kuggslipning, 
sågning eller kapning samt andra 
verktygsmaskiner för avverkande 
bearbetning av metall, hårdmetall eller 
annan kermet (andra än verktygsmaskiner för 
avverkande bearbetning av material med laser, 
ultraljud, elektrokemisk process etc, 
fleroperationsmaskiner m m): 
Hyvelmaskiner (andra än kipphyvlar): 

101 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
109 -andra 

kipphyvlar och stickmaskiner 
201 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
209 -andra 

driftmaskiner: 
301 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
309 -andra 

kuggskämingsmaskiner och 
kuggslipmaskiner 

401 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
409 - andra 

sågmaskiner och kapmaskiner 
501 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
509 - andra 

andra slag: 
901 - vägande per styck mer än 10 000 kg 
909 - andra 
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8462 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) 
för bearbetning av metall genom smidning; 
verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 
bearbetning av metall genom bockning, falsning, 
riktning, klippning eller stansning; pressar 
för bearbetning av metall eller metallkarbider: 

100 smidesmaskiner (inbegripet pressar) 
maskiner för bockning, falsning eller riktning 
(inbegripet pressar): 

210 - numeriskt styrda 
290 -andra 

klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än 
kombinerade stans- och klippmaskiner. 

310 - numeriskt styrda 
390 -andra 

stansmaskiner (inbegripet pressar) samt 
kombinerade stans- och klippmaskiner: 

410 - numeriskt styrda 
490 - andra 

andra slag: 
910 - hydrauliska pressar 
990 - andra 

8463 Andra verktygsmaskiner (dragmaskiner, 
nitmaskiner andra än pressar, spetsmaskiner 
och maskiner för spiralvridning m m) för icke 
avverkande bearbetning av metall, hårdmetall 
eller annan kermet: 

100 dragbänkar för stång, profiler, rör, tråd e d 
200 gängrullmaskiner 
300 trådbearbetningsmaskiner 
900 andra slag 

8464 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, 
keramiska produkter, betong, asbestcement 
eller liknande mineraliska material eller för 
bearbetning av glas i kallt tillstånd: 

100 sågmaskiner 
200 slipmaskiner och polermaskiner 
900 andra slag 

8465 Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för 
spikning, klamring, limning eller annan 
sammansättning) för bearbetning av trä, kork, 
ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande 
hårda material: 
maskiner som kan utföra olika slags 
bearbetningar utan verktygsbyte mellan 
bearbetningarna: 

101 - för avverkande bearbetning, andra än svarvar 
eller maskiner för barkning, hyvling eller 
sågning 

109 - andra slag 
andra slag: 

910 -sågmaskiner: 
1 - - cirkelsågar 
2 - - ramsågar 
9 - - andra sågmaskiner 

- maskiner för hyvling, fräsning eller 
graderi ng: 

921 - - hyvelmaskiner 
929 --andra 
930 - slip-, puts- och polermaskiner 
940 - bockningsmaskiner och 

sammansättningsmaskiner 
950 - borrmaskiner och tapphålsmaskiner 
960 - maskiner för klyvning, knivskäming eller 

fanersvarvning 
- andra: 

991 - - maskiner för avverkande bearbetning, andra 
än svarvar och barkningsmaskiner 

9991 - - barkningsmaskiner 
9999 --andra 
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8466 Delar och tillbehör som är lämpliga att 
användas uteslutande eller huvudsakligen 
till maskiner enligt nr 84.56-84.65 (se 
nedan), inbegripet hållare för arbetsstycken 
eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, 
delningsdockor och annan speciell utrustning 
för verktygsmaskiner; verktygshållare till 
alla slags handverktyg: 

100 verktygshållare och självöppnande gänghuvuden 
200 hållare för arbetsstycken 
300 delningsdockor och annan speciell utrustning 

för verktygsmaskiner 
andra slag: 

910 - till maskiner enligt nr 84.64 (för bearbetning 
av sten, keramiska produkter, betong o d 
eller för glas i kallt tillstånd) 

920 - till maskiner enligt nr 84.65 (för bearbetning 
av trä, kork, hårdgummi, hårdplast o d) 

930 - till maskiner enligt nr 84.56-84.61 (för 
bearbetning med laser, ultraljud, genom 
elektrokemisk process etc, till 
fleroperationsmaskiner eller svarvar för 
borrning, fräsning, slipning etc, för 
hyvling, sågning etc av metall m m) 

940 - till maskiner enligt nr 84.62 eller 84.63 
(för smidning, bockning, klippning etc och 
annan icke avverkande bearbetning av metall, 
hårdmetall eller annan kermet) 

8467 Handverktyg pneumatiska eller hopbyggda med 
icke elektrisk motor: 
pneumatiska: 

110 - för roterande verktyg (inbegripet sådana 
för både roterande och slående verktyg) 

190 -andra 
andra verktyg: 

810 -kedjesågar 
890 -andra 

delar 
910 - till kedjesågar 
920 - till pneumatiska verktyg 
990 -andra 

8468 Maskiner och apparater för lödning eller 
svetsning, även användbara för skärning, dock 
inte sådana som omfattas av nr 85.15; maskiner 
och apparater för ythärdning med gas: 

100 svetsbrännare som hålls i handen 
200 andra maskiner och apparater som arbetar med 

gas 
800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8469 Skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner: 
automatiska skrivmaskiner samt 
ordbehandlingsmaskiner: 

101 - med en minneskapacitet av högst 8 kbit 
109 - andra slag 

andra skrivmaskiner, elektriska: 
210 - med en vikt utan fodral av högst 12 kg 
290 -andra 

andra skrivmaskiner, icke elektriska: 
310 - med en vikt utan fodral av högst 12 kg 
390 -andra 

8470 Räknemaskiner, bokföringsmaskiner, 
frankostamplingsmaskiner, biljett
maskiner och liknande maskiner och apparater 
med inbyggt räkneverk; kassakontrollapparater: 

100 elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan 
yttre kraftkälla 
andra elektroniska räknemaskiner. 

210 -skrivande 
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290 -andra 
300 andra räknemaskiner 
400 bokföringsmaskiner 
500 kassakontrollapparater 
900 andra slag 

8471 Datorer och enheter till datorer; 
magnetiska och optiska läsare maskiner 
för överföring av data till databärare i 
kodad form samt maskiner för bearbetning 
av sådana data (ej maskiner för stansning 
av kort eller handlingar enbart för 
registreringsändamål eller modem som både 
omvandlar information från en dator till 
en signal eller till digital form ej heller 
s k mikroprocessorer minnen etc): 

100 analogimaskiner och hybridmaskiner 
200 digitalmaskiner med åtminstone en 

centralenhet ett inorgan och ett utorgan 
(de sistnämnda får vara kombinerade) 
inom samma hölje 
andra slag: 

910 - digitala centralenheter även sådana som 
föreligger tillsammans med övriga enheter 
i ett datorsystem och även sådana som 
innehåller ett eller två av följande tre 
slag av enheter inom samma hölje nämligen: 
minnen inorgan och utorgan 

920 - inorgan och utorgan även sådana som 
föreligger tillsammans med övriga enheter 
i ett datorsystem och även sådana som 
innehåller minnen inom samma hölje 

930 - minnen även sådana som föreligger 
tillsammans med övriga enheter i ett 
datorsystem 

990 -andra 

8472 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk 
(t ex dupliceringsmaskiner av hektograftyp 
stencilapparater adresseringsmaskiner 
sedelutbetalningsautomater maskiner för 
sortering räkning eller förpackning av mynt 
pennformeringsapparater hålslag och 
häftapparater): 

100 dupliceringsmaskiner av hektograftyp och 
stencilapparater 

200 adresseringsmaskiner och maskiner för prägling 
av adressplåtar 

300 maskiner för sortering vikning kuvertering 
banderollering öppning tillslutning eller 
försegling av post samt maskiner för 
anbringande eller makulering av frimärken 

900 andra slag 

8473 Delar och tillbehör (andra än överdrag 
fodral väskor o d ) som är lämpliga att 
användas uteslutande eller huvudsakligen 
till maskiner enligt nr 84.69-.84.72: 

100 delar och tillbehör till maskiner enligt 
nr 84.69 (skrivmaskiner och 
ordbehandlingsmaskiner) 
delar och tillbehör till maskiner och 
apparater enligt nr 84.70: 

210 - till elektroniska räknemaskiner enligt 
stat.nr 84.70.100 84.70.210 eller 
84.70.290 

290 - andra (bokföringsmaskiner 
kassakontrollapparater biljettmaskiner m m) 

300 delar och tillbehör till maskiner och 
apparater enligt nr 84.71 (datorer och enheter 
till datorer läsare maskiner för bearbetning 
av data avkodning översättning m m) 
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400 delar och tillbehör till maskiner och 
apparater enligt nr 84.72 (stencilapparater, 
adresseringsmaskiner, maskiner för sortering, 
räkning etc av mynt, hålslag m m) 

8474 Maskiner och apparater för sortering, 
siktning, avskiljning, tvättning, 
krossning, malning, blandning eller 
knådning av jord, sten, malm eller andra 
mineraliska ämnen i fast form 
(inbegripet pulver- eller pastaform); 
maskiner och apparater för 
agglomerering, formning eller gjutning 
av fasta mineraliska bränslen, keramiska 
massor, icke hårdnad betong, gips eller 
andra mineraliska produkter i 
pulver- eller pastaform; maskiner för 
tillverkning av gjutformar av sand: 

100 maskiner och apparater för sortering, 
siktning, avskiljning eller tvättning 

200 maskiner och apparater för krossning 
eller malning 
maskiner och apparater för blandning 
eller knådning: 

310 - betong- och murbruksblandare 
320 - maskiner och apparater för blandning av 

mineraliska ämnen med bitumen 
390 -andra 
800 andra maskiner och apparater 
900 delan 

1 - till maskiner och apparater för krossning 
eller malning 

9 - andra 

8475 Maskiner för sammansättning av elektriska 
eller elektroniska lampor, rör eller 
blixtlampor i glashöljen; maskiner för 
tillverkning av glas eller bearbetning av 
glas i varmt tillstånd: 

100 maskiner för sammansättning av elektriska 
eller elektroniska lampor, rör eller 
blixtlampor i glashöljen 

200 maskiner för tillverkning av glas eller 
bearbetning av glas i varmt tillstånd 

900 delar 

8476 Försäljningsautomater för varor (t ex 
frimärks-, cigarett-, livsmedels- eller 
dryckesautomater), inbegripet 
växlingsautomater: 
automater 

110 - med uppvärmnings- eller kylanordning 
190 - andra 
900 delar 

8477 Maskiner och apparater för bearbetning av 
gummi eller plast eller för tillverkning av 
varor av dessa material, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i detta kapitel: 

100 formspnrtmaskiner 
200 strängsprutmaskiner 
300 formblåsningsmaskiner 
400 vakuumgjutmaskiner och andra 

varmformningsmaskiner 
andra maskiner och apparater för gjutning 
eller annan formning: 

510 - för formning eller regummering av däck eller 
för formning av innerslangar 

590 - andra 
800 andra maskiner och apparater (för skärning av 

gummitråd, tillverkning av vulkanfibrer m m) 
900 delar 
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8478 Maskiner och apparater för beredning eller 
bearbetning av tobak, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i detta kapitel: 

100 maskiner och apparater 
900 delar 

8479 Maskiner och mekaniska apparater med 
självständiga arbetsuppgifter, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 
i detta kapitel: 

1001 maskiner och apparater för vägarbeten 
1009 andra maskiner och apparater för 

anläggnings- och byggnadsverksamhet 
200 maskiner och apparater för utvinning eller 

beredning av animaliska eller vegetabiliska 
fetter och feta oljor 

300 pressmaskiner för tillverkning av spånskivor 
eller fiberskivor av trä eller andra vedartade 
material samt andra maskiner för behandling av 
trä eller kork 

400 maskiner för tillverkning av tågvirke och 
linor 
andra maskiner och apparater. 

810 - för metallbearbetning, inbegripet maskiner 
för lindning av elektrisk tråd till spolar 
- maskiner för blandning, knådning, krossning, 
malning, sållning, siktning, homogenisering, 
emulgering eller omröming: 

821 - - slagg-granuleringsmaskiner 
829 - - andra 
890 - andra 

delar 
901 - till slagg-granuleringsmaskiner 
909 - andra 

8480 Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor 
till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och 
andra formar för metall (andra än 
götkokiller), hårdmetall, glas, mineraliska 
ämnen gummi eller plast: 

100 formflaskor för metallgjuterier 
bottenplattor till gjutformar: 

2001 - för metall 
2002 - för gummi eller plast 
2009 - för andra material 

300 gjutmodeller 
formar för metall eller hårdmetall: 

410 - för sprutgjutning eller pressgjutning 
490 - andra 
500 formar för glas 
600 formar för mineraliska ämnen 

formar för gummi eller plast: 
710 - för sprutgjutning eller pressgjutning 
790 - andra 

8481 Kranar, ventiler och liknande anordningar för 
rörledningar, ångpannor, tankar, kar e d, 
inbegripet reducerventiler och 
termostatreglerade ventiler: 

1001 reduceringsventiler av metall 
1002 reduceringsventiler av plast 
2001 ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska 

transmitioner av metall 
2002 ventiler för oljehudrauliska eller pneumatiska 

transmitioner av plast 
3001 kontrollventiler av metall 
3002 kontrollventiler av plast 
4001 säkerhetsventiler och avlastningsventiler 

av metall 
4002 säkerhetsventiler och avlastningsventiler 

av plast 
8001 andra anordningar av metall 
8002 andra anordningar av plast 
9001 delar av metall 
9002 delar av plast 
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8482 Kullager och rullager: 
100 kullager 
200 koniska rullager, inbegripet koniska rullar 

monterade i hållare 
300 sfäriska rullager 
400 nållager 
500 andra cylindriska rullager 
800 andra slag, inbegripet kombinerade kul- och 

rullager 
delar 

910 - kulor nålar och rullar 
990 -andra 

8483 Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar 
och vevaxlar) och vevar; lagerhus och 
glidlager; kuggtransmissioner och 
friktionstransmissioner; kulskruvar; 
växellådor och andra utväxlingar, inbegripet 
momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, 
block och blockskivor; friktionskopplingar och 
andra axelkopplingar (inbegripet 
universalkopplingar): 
transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och 
vevaxlar) och vevar 
- vevaxlar och vevar: 

101 - - av stål, sänksmidda i ett stycke 
102 --andra 
103 -kamaxlar 
109 - andra slag 
200 lagerhus med kullager eller rullager 
300 lagerhus utan kullager eller rullager; 

glidlager 
kuggtransmissioner och 
friktionstransmissioner kulskruvar; 
växellådor och andra 
utväxlingar, inbegripet momentväxiar: 

401 - kuggtransmissioner och 
friktionstransmissioner 

403 - kulskruvar 
405 - växellådor och andra utväxlingar, inbegripet 

momentväxlar 
500 svänghjul, remskivor, linskivor, block och 

blockskivor 
friktionskopplingar och andra axelkopplingar 
(inbegripet universalkopplingar): 

601 - friktionskopplingar 
609 - andra slag 

delar, inbegripet kugghjul och kedjehjul: 
901 - kugghjul och kedjehjul 
909 - andra slag 

8484 100+900 Packningar av metallplåt i förening med annat 
material eller av två eller flera skikt av 
metall; satser av packningar av skilda 
material, i påsar, kuvert eller liknande 
förpackningar 

8485 Delar till maskiner och apparater, inte 
försedda med elektriska kopplingsanordningar 
isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra 
elektriska anordningar: 

100 fartygspropellrar och blad till sådana 
propellrar 
andra slag: 

901 - oljetätningsringar 
902 - andra, av järn eller stål smidda 
909 - andra 
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85 kap. Elektriska maskiner och apparater, elektrisk ma
teriel samt delar till sådana varor; apparater 
för inspelning eller återgivning av ljud, appa
rater för inspelning eller återgivning av bilder 
och ljud för television samt delar och tillbehör 
till sådana apparater 

8500 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8501 Elektriska motorer och generatorer (med 
undantag av generatoraggregat): 

100 motorer med en uteffekt av högst 37,5 W 
200 universalmotorer med en uteffekt av mer än 

37,5 W 
andra likströmsmotorer; 
likströmsgeneratorer. 

310 - med en uteffekt av högst 750 W 
320 - med en uteffekt av mer än 750 W men 

högst 75 kW 
330 - med en uteffekt av mer än 75 kW men 

högst 375 kW 
340 - med en uteffekt av mer än 375 kW 
400 andra växelströmsmotorer 1-fas 

andra växelströmsmotorer, flerfas 
med en uteffekt av: 

510 -högst 750 W 
521 - mer än 750 W men högst 3 kW 
522 - mer än 3 kW men högst 7,5 kW 
523 - mer än 7,5 kW men högst 45 kW 
524 - mer än 45 kW men högst 75 kW 
531 - mer än 75 kW men högst 750 kW 
532 - mer än 750 kW men högst 2 500 kW 
533 -mer än 2 500 kW 

växelströmsgeneratorer, med en 
uteffekt av: 

610 -högst 75 k VA 
620 - mer än 75 kVA men högst 375 kVA 
630 - mer än 375 kVA men högst 750 kVA 
640 - mer än 750 kVA 

8502 Elektriska generatoraggregat och roterande 
omformare: 
generatoraggregat med förbränningskolvmotor 
med kompressionständning (diesel- eller 
semidieselmotor) och med en uteffekt av: 

110 -högst75kVA 
120 - mer än 75 kVA men högst 375 kVA 
130 -merän375kVA 
200 generatoraggregat med förbränningskolvmotor 

med gnisttändning 
300 andra generatoraggregat 
400 roterande omformare 

8503 Delar som är lämpliga att användas 
uteslutande elter huvudsakligen till 
elektriska motorer, generatorer och 
roterande omformare: 

001 delar till flerfasväxelströmsmotorer 
009 andra slag 

8504 Elektriska transformatorer, statiska omformare 
(t ex likriktare) och induktansspolar: 

100 förkopplingsdon för gasurladdningslampor 
dielektriska transformatorer med 
vätskeisolation, med en normaleffekt av: 

210 -högst 650 kVA 
220 - mer än 650 kVA men högst 10 000 kVA 
230 -merän 10 000kVA 

andra transformatorer, med en normaleffekt av: 
310 - högst 1 kVA 
320 - mer än 1 kVA men högst 16 kVA 
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330 - mer än 16 kVA men högst 500 kVA 
340 - mer än 500 kVA 
400 statiska omformare 
500 andra induktansspolar 
900 delar 

8505 Elektromagneter; permanentmagneter samt varor 
avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter 
efter magnetisering; magnetchuckar och andra 
elektromagnetiska eller permanentmagnetiska 
uppspänningsanordningar; elektromagnetiska 
kopplingar och bromsar; elektromagnetiska 
lyftdon: 
permanentmagneter samt varor avsedda att 
tjänstgöra som permanentmagneter efter 
magnetisering: 

110 -avmetall 
190 -andra 
200 elektromagnetiska kopplingar och bromsar 
300 elektromagnetiska lyftdon 
900 andra slag, inbegripet delar 

8506 Galvaniska element och batterier: 
med en yttervolym av högst 300 cm3.: 
- med anod av rnangandioxid: 

111 - - alkaliska 
119 --andra 
120 - med anod av kvicksilveroxid 
130 - med anod av silveroxid 
190 -andra 
200 med en yttervolym av mer än 300 cm3. 
900 delar 

8507 Elektriska ackumulatorer samt 
separatorer till sådana ackumulatorer, 
även kvadratiska eller rektangulära: 

100 blyackumulatorer av sådana slag som används 
som startbatterier för kolvmotorer 

200 andra blyackumulatorer 
nickel-kadmiumackumulatorer: 

301 - med öppning för elektrolytpåfyllning 
309 - andra 
400 nickel-jämackumulatorer 
800 andra ackumulatorer 

delar: 
901 - ackumulatorkärl och lock till sådana 
909 - andra 

8508 Elektromekaniska handverktyg med inbyggd 
elektrisk motor: 

100 borrmaskiner av alla slag 
200 sågar 

andra verktyg: 
801 - slip- och polermaskiner 
809 - andra 
900 delar 

8509 Elektromekaniska hushållsapparater med 
inbyggd elektrisk motor: 

100 dammsugare 
200 golvbonare 
300 kvarnar för köksavfall 

maskiner för malning eller blandning av 
livsmedel; frukt- eller köksväxtsaftpressan 

401 - elvispar 
402 - frukt- eller köksväxtsaftpressar 
409 - andra slag 
800 andra apparater 
900 delar 

8510 Rakapparater och hårklippningsmaskiner med 
inbyggd elektrisk motor: 

100 rakapparater 
200 hårklippningsmaskiner 
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delar. 
901 - blad och skärhuvuden till rakapparater 
902 - saxar till hårklippningsmaskiner 
909 -andra 

8511 Elektrisk tandnings- och startutrustning av 
sådana slag som används till 
förbränningsmotorer med gnist- eller 
kompressionständning (t ex tändmagneter, 
tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och 
glödtandstift samt startmotorer); generatorer 
(för likström eller växelström) och 
bakströmsreläer av sådana slag som används 
tillsammans med förbränningsmotorer: 

100 tändstift (andra än glödtandstift) 
200 tändmagneter, tändgeneratorer, 

svänghjulsmagneter 
300 strömfördelare; tändspolar 
400 startmotorer, även tjänstgörande som 

generatorer 
500 andra generatorer 
800 annan utrustning 
900 delar 

8512 Elektrisk belysnings- och signalutrustning 
(med undantag av varor enligt nr 85.39 d v s 
elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, 
lampor för ultraviolett eller infrarött 
ljus, båglampor m m) elektriska vindrutetorkare 
samt elektriska avfrostnings- och 
avimningsanordningar, av sådana slag som 
används till cyklar eller motorfordon: 

100 belysningsutnjstning och visuell 
signalutrustning av sådana slag som används 
till cyklar 

200 annan belysningsutrustning och annan 
visuell signalutrustning 

300 akustisk signalutrustning 
400 vindrutetorkare samt avfrostnings- och 

avimningsanordningar 
900 delar 

8513 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla 
(t ex torrbatterier, ackumulatorer eller 
generatorer), andra än sådana som omfattas av 
nr 85.12 (elektrisk belysnings- och 
signalutrustning för cyklar eller 
motorfordon): 

100 lampor 
900 delar 

8514 Elektriska ugnar (inbegripet sådana med 
induktiv eller dielektrisk uppvärmning) 
för industri- eller laboratoriebruk; 
annan utrustning med induktiv eller 
dielektrisk uppvärmning, för industri-
eller laboratoriebruk: 

100 motståndsvärmeugnar 
200 ugnar med induktiv eller dielektrisk 

uppvärmning 
300 andra ugnar 
400 annan utrustning med induktiv eller 

dielektrisk uppvärmning 
900 delar 

8515 Maskiner och apparater för lödning eller 
svetsning, elektriska (inbegripet sådana 
som arbetar med elektriskt uppvärmd gas) 
eller arbetande med laser eller annan 
ljus- eller fotonstråle, ultraljud, 
elektronstråle, magnetpuls eller 
plasmaljusbåge, inbegripet sådana som 
också kan användas för skärning; 
elektriska maskiner och apparater för 
varmsprutning av metall eller hårdmetall: 
maskiner och apparater för lödning: 

110 - lödkolvar och lödpistoler 
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190 - andra 
maskiner och apparater för motståndssvetsning 
av metall: 

210 - hel- eller halvautomatiska 
290 -andra 

maskiner och apparater för bågsvetsning 
(inbegripet svetsning med plasmaljusbåge) av 
metall: 

310 - hel- eller halvautomatiska 
390 -andra 
800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8516 Elektriska genomströmnings- eller 
förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; 
elektriska apparater för rumsuppvärmning eller 
för uppvärmning av marken; elektriska 
värmeapparater för hårbehandling (t ex 
hårtorkar, onduleringsapparater och 
locktångsvärmare) eller för torkning av 
händerna; elektriska stryk- och pressjärn; 
andra elektriska värmeapparater av sådana slag 
som används för hushållsbruk; elektriska 
värmemotstånd, andra än sådana enligt nr 85.45 
(av kol i form av stänger, stavar etc för 
olika slags värmeapparater): 

100 elektriska varmvattenberedare och doppvärmare 
elektriska apparater för rumsuppvärmning eller 
för uppvärmning av marken: 

210 - radiatorer som kan lagra värme 
- andra: 

291 - - direktverkande radiatorer för 
rumsuppvärmning 

299 --andra 
elektriska värmeapparater för hårbehandling 
eller för torkning av händerna: 

310 -hårtorkar 
320 - andra apparater för hårbehandling 
330 - apparater för torkning av händerna 
400 elektriska stryk- och pressjärn 
500 mikrovågsugnar 

andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), 
grillar och rostar: 

601 - ugnar 
602 - bänkspisar 
603 - andra spisar 
604 - kokplattor (kompletta) 
607 - grillar och rostar 

andra elektriska värmeapparater 
710 - kaffe- eller tebryggare 
720 - brödrostar 
790 -andra 
800 elektriska värmemotstånd 

delan 
901 - till elektriska stryk- och pressjärn 

(andra än värmemotstånd) 
909 - andra slag 

8517 Elektriska apparater för trådtelefoni eller 
trådtelegrafi, inbegripet sådana apparater 
för bärfrekvenssystem: 

100 telefonapparater 
200 teleprintrar 

telefon- och telegrafväxlar: 
301 - abonnentväxlar 
309 - andra slag 
400 andra apparater, för bärtrekvenssystem 

andra apparater 
810 -för telef oni 

- för telegrafi: 
821 - - bildöverföringsapparater 
829 --andra 
900 delar 
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8518 Mikrofoner och mikrofonstativ; 
högtalare med eller utan hölje; 
hörtelefoner, även kombinerade med 
mikrofon; tonfrekvensförstärkare; 
elektriska ljudförstärkningsanläggningar: 

100 mikrofoner och mikrofonstativ 
högtalare, med eller utan hölje: 

210 - enstaka högtalare, med hölje 
220 - högtalaraggregat med två eller flera 

inmonterade högtalare 
290 -andra 
300 hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon 
400 tonfrekvensförstärkare 
500 ljudförstärkningsanläggningar 

delar: 
901 - till mikrofoner eller mikrofonstativ 
902 - till hörtelefoner 
909 - andra slag 

8519 Skivspelare, elektriska grammofoner 
kassettbandspelare (andra än sådana enligt 
nr 85.20, d v s automatiska telefonsvarare) 
och andra apparater för ljudåtervinning, inte 
försedda med anordning för ljudinspelning: 

100 grammofonautomater 
andra elektriska grammofoner: 

210 - utan högtalare 
290 -andra 

skivspelare (andra än laserskivspelare): 
310 - med skiwäxlare 
390 -andra 
400 dikteringsmaskiner (för enbart avlyssning) 

andra apparater för ljudåtergivning: 
910 -kassettbandspelare 

- andra slag: 
991 - - ljudåtergivningsapparater för 

kinematografiskt bruk 
992 - - laserskivspelare (CD-skivspelare) 
999 - - andra 

8520 Bandspelare och andra apparater för 
ljudinspelning, även innehållande anordning 
för ljudåtergivning: 

100 dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan 
yttre kraftkälla 

200 telefonsvarare 
andra bandspelare innehållande anordning 
för ljudåtergivning: 
- kassettbandspelare: 

311 - - för enbart batteridrift 
319 --andra 
390 - andra 

andra slag: 
901 - ljudinspelningsapparater för 

kinematografiskt bruk 
909 - andra 

8521 Apparater för inspelning eller återgivning av 
videosignaler, även med inbyggd videotuner: 

100 arbetande med magnetband 
900 andra slag 

8522 Delar och tillbehör till apparater enligt 
nr 85.19-85.21 (skivspelare, 
kasettbandspelare och andra apparater för 
ljudåtergivning eller för inspelning och 
återgivning av videosignaler): 

100 pickuper 
900 andra slag 
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8523 Beredda oinspelade media för inspelning av 
ljud eller för liknande inspelning av andra 
fenomen, andra än produkter enligt 37 kap 
(t ex strålningskänslig film för 
fotoelektrisk registrering): 
magnetband med en bredd av: 

110 - högst 4 mm 
- mer än 4 mm men högst 6,5 mm: 

121 --videokassettband 
122 - - ljudkassettband 
129 --andraslag 

- mer än 6,5 mm: 
131 - - videokassettband 
132 - - ljudkassettband 
139 - - andra slag 
200 magnetskivor 
900 andra slag 

8524 Grammofonskivor, inspelade band och andra 
media med inspelningar av ljud eller av andra 
fenomen, inbegripet matriser för tillverkning 
av grammofonskivor men inte produkter enligt 
37 kap : 
grammofonskivor (andra än CD-skivor): 

101 - för språkundervisning 
109 -andra 

magnetband, med en bredd av: 
210 - högst 4 mm 

- mer än 4 mm men högst 6,5 mm: 
221 - - videokassettband 
222 - - ljudkassettband 
229 - - andra slag 

- mer än 6,5 mm: 
231 - - videokassettband 
232 - - ljudkassettband 
239 - - andra slag 

andra slag: 
901 - CD-skivor 
909 - andra 

8525 Apparater för sändning av radiotelefoni, 
radiotelegrafi, rundradio eller television, 
även med inbyggd utrustning för mottagning, 
ljudinspelning eller ljudåtergivning; 
televisionskameror: 

100 apparater för sändning 
apparater för sändning, med inbyggd utrustning 
för mottagning: 

201 - reläapparater 
202 - mobiltelefoner 
203 -mobilradio 
209 - andra 

televisionskameror 
301 - för yrkesmässig användning 
309 - andra 

8526 Radarapparater, apparater för radionavigering 
samt apparater för radiomanövrering eller 
radiostyrning: 

100 radarapparater 
andra slag: 

910 - apparater för radionavigering 
920 - apparater för radiomanövrering eller 

radiostyrning 

8527 Apparater för mottagning av radiotelefoni, 
radiotelegrafi eller rundradio, även med 
inbyggd utrustning för inspelning av eller 
återgivning av ljud eller med inbyggt ur: 
rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre 
kraftkälla, inbegripet apparater som också kan 
ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: 

110 - med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud 
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190 -andra 
rundradiomottagare som inte kan arbeta utan 
yttre kraftkälla, av sådana slag som används i 
motorfordon, inbegripet apparater som också kan 
ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: 

210 - med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud 

290 -andra 
andra rundradiomottagare, inbegripet apparater 
som också kan ta emot radiotelefoni eller 
radiotelegrafi: 

310 - med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud 

320 - utan inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud men med inbyggt ur 

390 -andra 
andra apparater 

901 - personsökare 
909 -andra 

8528 Televisionsmottagare (inbegripet 
videomonitorer och videoprojektorer), 
även med inbyggd rundradiomottagare, 
inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud eller inbyggd 
utrustning för inspelning eller 
återgivning av videosignaler: 
för färgtelevision: 

101 - videomonitorer med inbyggd utrustning för 
inspelning eller återgivning av videosignaler 
- andra slag: 

102 - - för tekniskt eller medicinskt bruk 
109 - - andra slag 

för svartvit eller annan enfärgad television: 
201 - videomonitorer med inbyggd utrustning för 

inspelning eller återgivning av videosignaler 
- andra slag: 

202 - - för tekniskt eller medicinskt bruk 
209 - - andra slag 

8529 Delar som är lämpliga att användas uteslutande 
eller huvudsakligen till apparater enligt nr 
85.25-85.28 (för sändning eller mottagning 
av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio 
eller television, radarapparater, apparater 
för radionavigering m m): 
antenner och antennreflektorer av alla slag; 
delar lämpliga att användas till dessa: 

101 - för mottagning av radiotelegrafi 
radiotelefoni, rundradio eller television 

109 -andra 
andra slag: 

901 - till apparater för mottagning av 
radiotelegrafi, radiotelefoni, rundradio 
eller television 

909 -andra 

8530 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller 
trafikövervakningsutrustning för järnvägar, 
spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, 
parkeringsplatser, hamnanläggningar eller 
flygfält (andra än sådana enligt nr 86.08): 

100 utrustning för järnvägar eller spårvägar 
800 annan utrustning 
900 delar 

8531 Elektriska signalapparater, akustiska eller 
visuella (t ex ringklockor, sirener, 
signaltablåer samt tjuvlarms- samt 
brandlarmsapparater), andra än apparater 
enligt nr 85.12 eller 85.30: 

100 tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o d 
200 signaltablåer med flytande kristaller (LCD) 

eller lysdioder (LED) 
800 andra apparater 
900 delar 
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8532 Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla: 
fasta kondensatorer för användning i kretsar 
med 50/60 Hz och som kan arbeta vid en reaktiv 
effekt av minst 0,5 kvar (faskompensatorer): 

101 - vägande högst 250 g per styck 
102 - vägande mer än 250 g men högst 2 kg per styck 
103 - vägande mer än 2 kg men högst 30 kg per styck 
104 - vägande mer än 30 kg per styck 

andra fasta kondensatorer: 
- tantalkondensatorer 

211 - - vägande högst 250 g per styck 
219 --andra 

- elektrolytkondensatorer med aluminium: 
221 - - vägande högst 250 g per styck 
229 - - andra 

- keramiska kondensatorer, med enkelt 
lager 

231 - - vägande högst 250 g per styck 
239 - - andra 

- keramiska kondensatorer med två 
eller flera lager 

241 - - vägande högst 250 g per styck 
249 - - andra 

- papperskondensatorer och 
plastkondensatorer 

251 - - vägande högst 250 g per styck 
259 - - andra 

- andra: 
291 - - vägande högst 250 g per styck 
292 - - vägande mer än 250 g men högst 2 kg per 

styck 
293 - - vägande mer än 2 kg men högst 30 kg per 

styck 
294 - - vägande mer än 30 kg per styck 

vridkondensatorer och andra variabla 
kondensatorer: 

301 - vägande högst 250 g per styck 
309 - andra 

delar: 
901 - vägande högst 250 g per styck 
909 - andra 

8533 Elektriska motstånd (inbegripet reostater och 
potentiometrar), andra än värmemotstånd: 

100 fasta kolmotstånd, agglomererade eller av 
skikttyp 
andra fasta motstånd: 

210 - för en effekt av högst 20 W 
290 - andra 

trådlindade variabla motstånd, inbegripet 
reostater och potentiometrar. 

310 - för en effekt av högst 20 W 
390 - andra 
400 andra variabla motstånd, inbegripet reostater 

och potentiometrar 
900 delar 

8534 000 Tryckta kretsar 

8535 Elektriska apparater och andra artiklar för 
brytning, omkoppling eller skyddande av 
elektriska kretsar eller för åstadkommande av 
anslutning till eller förbindelse i elektriska 
kretsar (t ex strömställare, smältsäkringar, 
överspänningsavledare, spänningsbegränsare, 
stötvågsfilter, stickproppar och 
kopplingsdosor), för en driftspänning av mer 
än 1 000 V: 
smältsäkringar 

101 - av keramiskt material 
109 - av annat material 

automatiska brytare: 
210 - för en driftspänning av mindre än 72,5 kV 
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290 -andra 
300 effektfrånskiljare och strömbrytare 
400 överspänningsavledare 

spänningsbegränsare och stötvågsfilter 
900 andra slag 

8536 Elektriska apparater och andra artiklar 
för brytning, omkoppling eller skyddande 
av elektriska kretsar eller för 
åstadkommande av anslutning till eller 
förbindelse i elektriska kretsar (t ex 
strömställare, reläer, smältsäkringar, 
stötvågsfilter, stickproppar, uttag, 
lamphållare och kopplingsdosor), för en 
driftspänning av högst 1 000 V: 
smältsäkringar 

101 - av keramiskt material 
109 - av annat material 
200 automatiska brytare 
300 andra artiklar för skyddande av elektriska 

kretsar 
reläer: 

410 - för en driftspännning av högst 60 V 
- andra slag: 

491 - - kontaktorer 
499 - - andra 
500 andra strömställare 

glödlampshållare, stickproppar och uttag: 
611+612 - glödlampshållare 

690 -andra 
900 andra apparater och artiklar 

B537 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp 
o d (inbegripet styrskåp för numeriska 
styrsystem), utrustade med två eller 
flera apparater eller andra artiklar 
enligt nr 85.35 eller 85.36 och avsedda 
att tjänstgöra som elektriska manöver-
eller kopplingsorgan, inbegripet sådana 
tavlor etc som innehåller instrument 
eller apparater enligt 90 kap, dock 
inte kopplingsanordningar enligt nr 85.17: 

100 för en driftspänning av högst 1 000 V 
200 för en driftspänning av mer än 1 000 V 

B538 Delar som är lämpliga att användas 
uteslutande eller huvudsakligen till 
apparater eller andra artiklar enligt 
nr 85.35, 85.36 eller 85.37 (elektriska 
apparater och artiklar för brytning, 
omkoppling elle skyddande av elier 
åstadkommande förbindelse i elektriska kretsar; 
manöver- eller kopplingsorgan m m): 

100 tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp 
o d för varor enligt nr 85.37, inte 
försedda med apparater 

900 andra 

8539 Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, 
inbegripet s k sealed beam lamp units, samt 
lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; 
båglampor: 

100 s k sealed beam lamp units 
andra glödlampor, med undantag av lampor för 
ultraviolett eller infrarött ljus: 

210 - volframhalogenlampor 
- andra lampor, med en effekt av högst 200 W 
och för en spänning av mer än 100 V: 

221 - - metalltrådslampor 
229 - - andra 

- andra: 
- - metalltrådslampor. 

291 — lampor för motorfordon 
292 — dvärglampor (för cykelbelysning 

ficklampor e d ) 
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293 — andra slag 
299 --andra 

gasurtaddningslampor, andra än sådana för 
ultraviolett ljus: 

310 - fluorescenslampor (lysrör o d ) 
- andra slag: 

391 - - kvicksilver- och natriumlampor 
399 --andra: 

1 — neonrör 
2 — neonskyltar 
9 — annat 

400 lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; 
båglampor 
delar. 

901 - socklar till glödlampor 
909 -andra 

8540 Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och 
fotokatodrör), t ex rör med vakuum, rör 
fyllda med ånga eller gas, rör lör 
kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och 
rör för televisionskameror: 
bildrör för televisionsmottagare 
inbegripet sådana för videomonitorer: 

110 - för färgtelevision 
120 - för svartvit eller annan enfärgad television 

rör till televisionskameror; bildomvandlarrör 
och bildförstärkarrör; andra fotokatodrör 

201 - rör för televisionskameror 
209 - andra 
300 andra katodstrålerör 

mikrovågsrör (t ex magnetroner, klystroner, 
vandringsvågsrör och carcinotroner), andra än 
rör med styrgaller: 

410 -magnetroner 
420 - klystroner 
490 - andra 

andra rör 
810 - mottagarrör och förstärkarrör 

- andra: 
891 - - ventilrör till röntgenapparater 
899 --andra 

delar 
910 - till katodstrålerör 

- andra: 
991 - - till ventilrör till röntgenapparater 
999 - - andra 

8541 Dioder, transistorer och liknande 
halvledarkomponenter eller halvledarelement; 
ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, inbegripet 
fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade 
till moduler eller monterade i paneler; 
lysdioder; monterade piezoelektriska 
kristaller: 

100 dioder, andra än ljuskänsliga dioder och 
lysdioder 
transistorer, andra än ljuskänsliga 
transistorer 

210 - med en effektförlust av mindre än 1 W 
290 - andra 
300 tyristorer, dubbeldioder (diacs) och 

dubbelriktade tyristorer (triacs), andra 
än ljuskänsliga sådana 
ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 
halvledarelement, inbegripet 
fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade 
till moduler eller monterade i paneler 
lysdioder: 

401 - laserdioder 
402 - andra lysdioder 
409 - andra 
500 andra halvledarkomponenter eller 

halvledarelement 
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600 monterade piezoelektriska kristaller 
900 delar 

8542 Elektroniska integrerade kretsar och andra 
elektroniska mikrokretsar: 
integrerade monolitkretsar: 

110 -digitala 
190 -andra 
200 integrerade hybridkretsar 
800 andra slag 
900 delar 

8543 Elektriska maskiner och apparater med 
självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel (partikelacceleratorer, 
signalgeneratorer, minsökare, bländare och 
brusdämpare för ljudinspelningar, 
synkroniseringsapparater till generatorer m m): 

100 partikelacceleratorer 
200 signalgeneratorer 
300 maskiner och apparater för elmetallisering 

på elektrolytisk väg, för elektrolys eller för 
elektrofores 

800 andra maskiner och apparater 
900 delar 

8544 Isolerad (inbegripet lackerad eller 
anodoxiderad) träd och kabel (även 
koaxialkabel) och andra isolerade 
elektriska ledare, även försedda med 
kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i 
vilka varje enstaka fiber är försedd med eget 
hölje, även i förening med elektriska ledare 
eller försedda med kopplingsanordningar: 
tråd för lindning av spolar: 

110 - av koppar 
190 - annan 
200 koaxialkabel och andra elektriska 

koaxialledare 
300 tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser 

av sådana slag som används i fordon 
luftfartyg eller fartyg 
andra elektriska ledare, för en spänning av 
högst 80 V: 
- med kopplingsanordningar: 

411 - - isolerad med gummi 
412 - - isolerad med plast 
419 - - m e d annan isolering 

- andra: 
491 - - isolerad med gummi 
492 - - isolerad med plast 
499 - - med annan isolering 

andra elektriska ledare, för en spänning av 
mer än 80 V men högst 1 000 V: 
- med kopplingsanordningar 

511 --isolerad med gummi 
512 - - isolerad med plast 
519 - - med annan isolering 

-andra: 
591 - - isolerad med gummi 
592 - - isolerad med plast 
599 - - med annan isolering 

andra elektriska ledare, för en spänning av 
mer än 1 000 V: 

601 - isolerad med gummi 
602 - isolerad med plast 
603 - isolerad med papper 
609 - med annan isolering 

optiska fiberkablar: 
701 - med kopplingsanordningar 
709 -andra 
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8545 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för 
galvaniska element och andra artiklar av 
grafit eller annat kol, även i förening med 
metall av sådana slag som används för 
elektriskt ändamål: 
elektroder: 
- av sådana slag som används i ugnar. 
- - vägande minst 3 kg per styck: 

111 — grafiterade 

112 - - -andra 

119 - - vägande mindre än 3 kg per styck 
- andra: 

- - vägande minst 3 kg per styck: 

191 —grafiterade 

192 - - -andra 
199 - - vägande mindre än 3 kg per styck 
200 kolborstar 

andra slag: 
- vägande minst 3 kg per styck: 

901 - - grafiterade 
902 --andra 
909 - vägande mindre än 3 kg per styck 

8546 Elektriska isolatorer, oavsett materialet: 
100 av glas 

av keramiskt material: 
201 - för högspänning (1 000 V eller däröver) 
209 -andra 
900 andra slag 

8547 Isolerdetaljer (med undantag av 
isolatorer enligt nr 85.46) för 
elektriska maskiner eller apparater 
eller för annat elektriskt ändamål, 
utgörande detaljer helt av 
isolermaterial bortsett från mindre 
metalldelar (t ex gängade hylsor) som 
ingjutits eller inpressats i massan i 
samband med tillverkningen och som är 
avsedda uteslutande för sammanfogning; 
elektriska isolerrör samt 
förbindningsdetaljer till sådana, av 
oädel metall invändigt belagda med 
isolermaterial: 

100 isolerdetaljer av keramiskt material 
200 isolerdetaljer av plast 

andra slag: 
901 - isolerdetaljer av annat material 
905 - elektriska isolerrör samt 

förbindningsdetaljer till sådana 

8548 000 Elektriska delar till maskiner och apparater, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
i detta kapitel (ej utgörande delar till viss 
maskin eller apparat och som har elektriska 
kontaktelement, isolerade delar spolar 
kontakter och andra specifikt elektriska delar) 
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SJUTTONDE AVDELNINGEN 

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transport
utrustning 

86 kap. Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsma-
teriel samt delar till sådan materiel; stationär 
järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till 
sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektrome-
kanisk) trafiksignalutrustning av alla slag 

8600 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8601 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk 
kraftkälla eller från elektriska ackumulatorer: 

100 drivna med kraft från en yttre elektrisk 
kraftkälla 

200 drivna med kraft från elektriska ackumulatorer 

8602 Andra lok; tendrar: 
100 dieselelektriska lok 
900 andra slag 

8603 Självgående vagnar för järnvägar eller 
spårvägar, andra än sådana som omfattas av 
nr 86.04 (underhålls- och servicevagnar): 

100 drivna med kraft från en yttre elektrisk 
kraftkälla 

900 andra slag 

8604 Underhålls- och servicevagnar för 
järnvägar eller spårvägar, även 
självgående (t ex verkstadsvagnar, 
kranvagnar, vagnar med utrustning för 
hoppackning av spårunderlag eller för 
utläggning av räls samt 
undersökningsvagnar och dressiner): 

001 självgående 
002 inte självgående 

8605 000 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, 
inte självgående; resgodsvagnar, postvagnar 
och andra specialvagnar för järnvägar eller 
spårvägar, inte självgående (med 
undantag av sådana som omfattas av nr 86.04 
d v s underhålls- och servicevagnar) 

8606 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, 
inte självgående: 

100 tankvagnar o d 
200 isolerade vagnar och kylvagnar, andra än 

vagnar enligt statnr 86.06.100 
300 vagnar med anordning för automatisk lossning, 

andra än vagnar enligt stat.nr 86.06.100 eller 
86.06.200 
andra slag: 

910 - täckta och slutna 
920 - öppna, med icke borttagbara sidor med en 

höjd av mer än 60 cm 
990 -andra 

8607 Delar till lok eller annan rullande 
järnvägs- eller spårvägsmateriel: 
boggier, axlar och hjul samt delar till dessa 
varor: 

110+120 -boggier 
190 - andra, inbegripet delar 

bromsapparater och delar till bromsapparater 
210 - luftbromsar och delar till sådana bromsar 
290 -andra 
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300 dragkrokar och andra koppelanordningar, 
buffertar samt delar till dessa varor 
andra delar: 

910 -til l lok 
990 -andra 

8608 000 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; 
mekanisk (inbegripet elektromagnetisk) 
signalerings-, säkerhets- och 
trafikövervakningsutrustning för järnvägar, 
spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, 
parkeringsplatser, hamnanläggningar eller 
flygfält; delar till sådan materiel och 
utrustning 

8609 000 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana 
för transport av vätskor, speciellt 
konstruerade och utrustade för befodran med 
eller flera slag av transportmedel 

87 kap. Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spår
vägsmateriel, samt delar och tillbehör till 
fordon 

8700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8701 Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 
87.09): 

100 traktorer som körs av gående 
200 dragfordon för påhängsvagnar 
300 bandtraktorer 

andra slag: 
901 - med en motoreffekt av högst 30 kW 
902 - med en motoreffekt av mer än 30 kW 

8702 Motorfordon av sådana slag som används för 
befordran av passagerare i kollektivtrafik: 

100 med förbränningskolvmotor med 
kompressionständning (diesel- eller 
semidieselmotor) 

900 andra slag 

8703 Bilar och andra motorfordon, konstruerade 
huvudsakligen för personbefordran (ej av 
passagerare i kollektivtrafik enligt nr 87.02), 
inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar: 

101 fordon speciellt konstruerade för färd på snö 
103 fordon för golfbanor och liknande fordon 

andra fordon, med förbränningskolvmotor 
med gnisttändning och fram- och återgående 
kolvar samt med en cylindervolym av: 

210 - högst 1 000 cm3. 
220 - mer än 1 000 cm3, men högst 1 500 cm3. 
230 - mer än 1 500 cm3, men högst 3 000 cm3. 
240 - mer än 3 000 cm3, 

andra fordon, med 
förbränningskolvmotor med 
kompressionständning (diesel- eller 
semidieselmotor) och med en cylindervolym av: 

310 -högst 1 500cm3. 
320 - mer än 1 500 cm3, men högst 2 500 cm3. 
330 - mer än 2 500 cm3. 
900 andra slag 

8704 Motorfordon för godsbefordran: 
100 dumprar, konstruerade för användning i 

terräng 
andra fordon, med förbränningsmotor 
med kompressionständning (diesel- eller 
semidieselmotor) och med en totalvikt av: 

211 -högst 3,5 ton 
212 - mer än 3,5 ton men högst 5 ton 

- mer än 5 ton men högst 20 ton: 
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221 - - begagnade 
222 - - nya, med en totalvikt av högst 7 ton 
223 - - nya, med en totalvikt av mer än 7 ton 

men högst 10 ton 
224 - - nya, med en totalvikt av mer än 10 ton 

men högst 16 ton 
225 - - nya, med en totalvikt av mer än 16 ton 

- mer än 20 ton: 
231 - - begagnade 
232 - - nya 

andra fordon med förbränningsmotor 
med gnisttändning och med en totalvikt av: 

311 -högst 3,5 ton 
312 - mer än 3,5 ton men högst 5 ton 
320 - mer än 5 ton 
900 andra slag 

8705 Motorfordon för speciella ändamål, andra 
än sådana som är konstruerade 
huvudsakligen för person- eller 
godsbefordran (t ex bärgningsbilar, 
kranbilar, brandbilar, bilar med 
betongblandare, bilar med anordning för 
sopning eller spolning, verkstadsbilar 
och röntgenbilar): 

100 kranbilar 
200 bilar med djupbormingsutrustning 
300 brandbilar 
400 bilar med betongblandare 
900 andra slag 

8706 Underreden försedda med motor, till 
motorfordon enligt nr 87.01-.87.05: 

001 till fordon enligt nr 87.01 (traktorer, 
andra än dragtruckar) 

002 till fordon enligt nr 87.03 (för 
personbefordran, ej i kollektivtrafik) 

009 andra slag (för befordran av passagerare i 
kollektivtrafik, av gods eller för speciella 
ändamål): 

1 - underreden försedda med motor till bussar, 
dieseldrivna 

2 - underreden försedda med motor, andra 

8707 Karosserier (inbegripet förarhytter) 
till motorfordon enligt nr 87.01-.87.05: 

100 till fordon enligt nr 87.03 (för 
personbefordran i kollektivtrafik) 

9001 karosserier till traktorer 
9002 karosserier till bussar 
9003 förarhytter till andra motorfordon än 

personbilar, traktorer, bussar 
9009 andra slag 

8708 Delar och tillbehör till motorfordon 
enligt nr 87.01-.87.05: 
stötfångare och delar till stötfångare: 

101 - till fordon enligt nr 87.01 (traktorer 
andra än dragtruckar) 

109 - till andra fordon (andra än traktorer) 
andra delar och tillbehör till 
karosserier (inbegripet förarhytter): 

210 -säkerhetsbälten 
- andra: 

291 - - till fordon enligt nr 87.01 
299 - - till andra fordon 

bromsar och servobromsar samt delar 
till sådana: 
- monterade bromsbelägg: 

311 - - till fordon enligt nr 87.01 
319 - - t i l l andra fordon 

- andra: 
391 - - till fordon enligt nr 87.01 
399 - - till andra fordon 
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växellådor: 
401 - till fordon enligt nr 87.01 
409 - till andra fordon 

drivaxlar med differential, även 
utrustade med andra transmissionsdelar. 

501 - till fordon enligt nr 87.01 
509 - till andra fordon 

icke drivande axlar och delar till 
sådana axlar: 

601 - till fordon enligt nr 87.01 
609 - till andra fordon 

hjul samt delar och tillbehör till hjul: 
701 - till fordon enligt nr 87.01 
709 - till andra fordon 

stötdämpare: 
801 - till fordon enligt nr 87.01 
809 - till andra fordon 

andra delar och tillbehör 
- kylare: 

911 - - till fordon enligt nr 87.01 
919 - - t i l l andra fordon 

- ljuddämpare och avgasrör: 
921 - - till fordon enligt nr 87.01 
929 - - till andra fordon 

- kopplingar och delar till kopplingar. 
931 - - till fordon enligt nr 87.01 
939 - - till andra fordon 

- rattar, styrkolonner och styrväxlar 
941 - - till fordon enligt nr 87.01 
949 - - till andra fordon 

- andra: 
991 - - till fordon enligt nr 87.01 
999 - - till andra fordon 

8709 Truckar, inte försedda med lyft- eller 
hanteringsutrustning, av sådana slag som 
används i fabriker, magasin, hamnområden 
eller på flygplatser för korta transporter av 
gods; dragtruckar av sådana slag som används 
på järnvägsperronger; delar till i detta 
nummer nämnda fordon: 
fordon: 

110 - för elektrisk drift 
190 -andra 
900 delar 

8710 000 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade 
stridsfordon, även utrustade med vapen, samt 
delar till sådana fordon 

8711 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar 
försedda med hjälpmotor, med eller utan 
sid vagn; sidvagnar: 

100 med förbränningskolvmotor med fram- och 
återgående kolv eller kolvar och med en 
cylindervolym av högst 50 cm3, 
med förbränningskolvmotor med fram- och 
återgående kolv eller kolvar och med en 
cylindervolym av mer än 50 cm3, men högst 
250 cm3.: 

201 - med en cylindervolym av högst 245 cm3. 
209 - andra 
300 med förbränningskolvmotor med fram-

och återgående kolv eller kolvar och med 
en cylindervolym av mer än 250 cm3, men 
högst 500 cm3. 

400 med förbränningskolvmotor med fram-
och återgående kolv eller kolvar och med 
en cylindervolym av mer än 500 cm3, men 
högst 800 cm3. 

500 med förbränningskolvmotor med fram-
och återgående kolv eller kolvar och med 
en cylindervolym av mer än 800 cm3. 

900 andra slag 
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8712 000 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet 
trehjuliga transportcyklar), utan motor 

8713 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller 
rörelsehindrade, med eller utan motor eller 
annan mekanisk framdrivningsanordning: 

100 utan mekanisk framdrivningsanordning 
900 andra 

8714 Delar och tillbehör till fordon enligt 
nr 87.11-.87.13 (cyklar, motorcyklar, 
rullstolar m m): 
till motorcyklar (inbegripet mopeder): 

110 - sadlar och säten 
190 -andra 
200 till fordon för sjuka eller rörelsehindrade 

andra slag: 
910 - ramar och gafflar samt delar till sådana 
920 - hjulfälgar och ekrar 
930 - nav, andra än frihjulsnav med broms och 

navbromsar, samt kedjekransar för hjul med 
frigång 

940 - bromsar, inbegripet frihjulsnav med broms, 
samt navbromsar, ävensom delar till sådana 
artiklar 

950 -sadlar 
960 - pedaler och vevpartier samt delar till 

sådana 
990 -andra 

8715 000 Barnvagnar och delar till barnvagnar 

8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, 
utan mekanisk framdrivningsanordning; 
delar till fordon enligt detta nummer: 

100 släpfordon och påhängsvagnar av 
husvagnstyp, avsedda för bostads- eller 
kampingändamål 

200 självlastande eller självlossande 
släpfordon och påhängsvagnar avsedda för 
lantbruksändarriål 
andra släpfordon och påhängsvagnar för 
godsbefordran: 

310 - släpfordon och påhängsvagnar försedda med 
tank 

390 -andra 
400 andra släpfordon och påhängsvagnar 
800 andra fordon 
900 delar 

88 kap. Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till 
sådana 

8800 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8801 100+900 Ballonger och luftskepp; segel- och 
glidflygplan, inbegripet flygdrakar, 
samt andra luftfartyg utan motor 

8802 Andra luftfartyg (t ex helikoptrar och 
flygplan); rymdfarkoster (inbegripet 
satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster 
helikoptrar 

110 - med en tomvikt av högst 2 000 kg 
120 - med en tomvikt av mer än 2 000 kg 
200 flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt 

av högst 2 000 kg 
300 flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt 

av mer än 2 000 kg men högst 15 000 kg 
400 flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt 

av mer än 15 000 kg 
500 rymdfarkosten^ inbegripet satelliter) och 

bärraketer till rymdfarkoster 



243 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

8803 Delar till varor enligt nr 88.01 eller 88.02 
(flygplan och andra luftfartyg): 

100 propellrar och rotorer samt delar till sådana 
200 landningsställ och delar till landningsställ 
300 andra delar till flygplan eller helikoptrar 
900 andra slag 

8804 Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar) 
och s k rotochutes; delar och tillbehör till 
dessa varor: 

001 fallskärmar samt delar och tillbehör till 
fallskärmar 

009 andra slag 

8805 100+200 Startanordningar för luftfartyg; 
inbromsningsanordningar av sådana slag som 
används på hangarfartyg samt liknande 
utrustning; markträningsapparater för 
flygutbildning; delar till i detta nummer 
nämnda varor 

89 kap. Fartyg samt annan flytande materiel 
8900 000 Produktion, hänförfig till detta kapitel, 

vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

8901 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, 
lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för 
person- eller godsbefordran: 
kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande 
fartyg, huvudsakligen avsedda för 
personbefordran; fanor av alla slag: 

101 - av järn, med en bruttodraktighet av högst 70 
102 - andra, begagnade 
109 -andra 

tankfartyg: 
201 - av järn, med en bruttodraktighet av högst 70 
202 - andra, begagnade 
209 - andra 

kyl- och frysfartyg, andra än sådana 
enligt statnr 89.01.201-.89.01.209: 

301 - av järn, med en bruttodraktighet av högst 70 
302 - andra, begagnade 
309 - andra 

andra fartyg för godsbefordran samt andra 
fartyg för både person- och godsbefordran: 

901 - av järn, med en bruttodraktighet av högst 70 
902 - andra, begagnade 
909 - andra 

8902 000 Fiskefartyg (inbegripet valfångstfartyg); 
fabriksfartyg och andra fartyg för beredning 
eller konservering av fiskeriprodukter eller 
valar 

8903 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes-
eller sportbruk; roddbåtar och kanoter: 
uppblåsbara: 

101 - roddbåtar och kanoter 
109 -andra 

andra slag: 
- segelbåtar, även med hjälpmotor 
- - av plast: 

912 —begagnade 
913 - - - n y a 
919 - - av annat material 

- motorbåtar, andra än sådana med 
utombordsmotor 
- - av plast: 

922 — begagnade 
923 - - - n y a 
929 - - av annat material 

- andra: 
991 - - roddbåtar och kanoter 
999 - - andra 
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8904 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av 
andra fartyg: 

001 av järn, med en bruttodräktighet av högst 70 
009 andra 

8905 Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, 
pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka 
förflyttningen är av underordnad betydelse i 
förhållande till deras huvuduppgift; 
flytdockor; flytande eller nedsänkbara 
borrnings- eller produktionsplattformar: 

100 mudderverk 
200 flytande eller nedsänkbara borrnings- eller 

produktionsplattformar 
900 andra slag 

8906 Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och 
andra livbåtar än roddbåtar: 

001 krigsfartyg 
andra slag (inkl tull-, polis- och lotsbåtar, 
isbrytare m m): 

002 - av jäm, med en bruttodräktighet av högst 70 
009 - andra 

8907 Annan flytande materiel (t ex flottar, tankar, 
kassuner, bryggor, bojar och sjömärken): 

100 uppblåsbara flottar 
900 andra slag 

8908 000 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att 
huggas upp 
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ARTONDE AVDELNINGEN 

Optiska instrument och apparater, foto- och 
kinoapparater, instrument och apparater för 
mätning eller kontroll, medicinska och kirur
giska instrument och apparater; ur; musikin
strument; delar och tillbehör till sådana ar
tiklar 

90 kap. Optiska instrument och apparater, foto- och ki
noapparater, instrument och apparater för mät
ning eller kontroll, medicinska och kirurgiska 
instrument och apparater; delar och tillbehör 
till sådana artiklar 

9000 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9001 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; 
optiska fiberkablar, andra än sådana enligt 
nr 85.44 (ej kablar där varje enstaka fiber är 
försedd med eget hölje, även i förening med 
elektriska ledare eller försedda med 
kopplingsanordningar); skivor och plattor av 
polariserande material; linser (inbegripet 
kontaktlinser), prismor, speglar och andra 
optiska element, oavsett materialet, 
omonterade, andra än sådana element av glas 
som inte är optiskt bearbetade: 
optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar 

101 - optiska fibrer 
109 -andraslag 
200 skivor och plattor av polariserande material 
300 kontaktlinser 
400 glasögonlinser av glas 
500 glasögonlinser av annat material 
900 andra slag 

9002 Linser, prismor, speglar och andra optiska 
element, oavsett materialet, monterade, 
utgörande delar eller tillbehör till 
instrument eller apparater, andra än sådana 
element av glas som inte är optiskt bearbetade: 
objektiv: 
- för kameror, projektorer eller fotografiska 
förstorings- eller förminskningsapparater 

111 - - kameraobjektiv samt delar och tillbehör 
till sådana objektiv, vägande mer än 3 kg 
per styck 

119 --andra 
190 -andra 
200 filter 

andra slag: 
901 - optiska sökare till kameror samt delar och 

tillbehör till sådana sökare 
909 - andra 

9003 Bågar och infattningar för glasögon e d samt 
delar till sådana artiklar: 
bågar och infattningar 

110 -avplast 
190 - av annat material 
900 delar 

9004 Glasögon o d , avsedda för syn korrektion, som 
skydd för ögonen eller för annat ändamål: 

100 solglasögon 
andra slag: 

901 - för synkorrektion 
909 - andra 
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9005 Kikare (monokuiära och binokulära), 
inbegripet teleskop, samt stativ till 
sådana; andra astronomiska instrument 
och stativ till sådana, med undantag av 
radioastronomiska instrument: 

100 binokulära kikare 
800 andra kikare och instrument 
900 delar och tillbehör (inbegripet stativ) 

9006 Stillbildskameror; blixtljusapparater och 
blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än 
gasurladdningslampor: 

100 stillbildskameror av sådana slag som används 
vid framställning av klichéer eller andra 
tryckformar 
stillbildskameror av sådana slag som används 
för fotografering av dokument på mikrofilm, 
mikrofiche e d : 

201 - vägande högst 3 kg per styck 
209 -andra 

stillbildskameror, speciellt konstruerade för 
undervattensbruk, för flygfotografering eller 
för medicinsk eller kirurgisk undersökning av 
inre organ; stillbildskameror för 
jämförelsefotografering inom rättsmedicin 
eller kriminalteknik: 

301 - vägande högst 3 kg per styck 
309 - andra 

kameror för omedelbar bildframställning: 
401 - vägande högst 3 kg per styck 
409 - andra 

andra stillbildskameror 
- enögda spegelreflexkameror, för rullfilm 
med en bredd av högst 35 mm: 

511 - - vägande högst 3 kg per styck 
519 --andra 

- andra, för rullfilm med en bredd av mindre 
än 35 mm: 

521 - - vägande högst 3 kg per styck 
529 --andra 

- andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm: 
531 - - vägande högst 3 kg per styck 
539 - - andra 

- andra: 
591 - - vägande högst 3 kg per styck 
599 - - andra 

blixtljusapparater och blixtlampor för 
fotografiskt bruk: 

610 - blixtljusapparater med gasuriaddningslampa 
(elektronblixt) 

620 - blixtlampor, blixtkuber o d 
690 -andra 

delar och tillbehör 
- till stillbildskameror 

911 - - kassetter, slutare, bländare och icke 
optiska sökare samt delar och tillbehör 
till sådana artiklar; andra delar och 
tillbehör, vägande mer än 3 kg per styck 

919 --andra 
990 -andra 

9007 Kinokameror och kinoprojektorer, även med 
inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud: 
kinokameror: 
- för film med en bredd av mindre än 16 mm 
eller för 2 x 8 mm film: 

111 - - vägande högst 3 kg per styck 

119 --andra 
-andra: 

191 - - vägande högst 3 kg per styck 
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199 --andra 
kinoprojektorer 

210 - för film med en bredd av mindre än 16 mm 

290 -andra 
delar och tillbehör 
- till kinokameror. 

911 - - kassetter, slutare, bländare och icke 
optiska sökare samt delar och tillbehör 
till sådana artiklar; andra delar och 
tillbehör, vägande mer än 3 kg per styck 

919 --andra 
920 - till kinoprojektorer 

9008 Stillbildsprojektorer; fotografiska 
(andra än kinematografiska) förstorings- och 
förminskningsapparater: 

100 projektorer för diapositiv 
200 läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e d , 

även med utrustning för framställning av 
kopior 

300 andra stillbildsprojektorer 
400 fotografiska (andra än kinematografiska) 

förstorings- och förminskningsapparater 
900 delar och tillbehör 

9009 Fotokopieringsapparater med optiskt system 
eller av kontakttyp samt 
värmekopieringsapparater: 
apparater för elektrostatisk fotokopiering: 

110 - apparater i vilka bilden av originalet 
överförs direkt till kopian (direkt process) 

120 - apparater i vilka bilden av originalet 
överförs till kopian via ett annat medium 
(indirekt process) 
andra fotokopieringsapparater: 

210 - med optiskt system 
220 - av kontakttyp 
300 värmekopieringsapparater 
900 delar och tillbehör 

9010 Apparater och utrustning för foto- eller 
kinolaboratorier (inbegripet apparater 
för projicering av ledningsmönster på 
strålningskänsliga halvtedarmaterial), 
inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel (ej 
belysningsapparater, reflektorer, 
strålkastare, halvtonsraster och liknande 
raster använda inom grafiska industrin, 
kameror för fotografering av handlingar på 
mikrofilm e d); negatoskop; projektionsdukar: 

100 apparater och utrustning för automatisk 
framkallning av film (även kinematografisk) 
eller papper i rullar eller för automatisk 
exponering av framkallad film på rullar av 
fotografiskt papper 

200 andra apparater och annan utrustning för 
fotografiska (inbegripet kinematografiska) 
laboratorier; negatoskop 

300 projektionsdukar 
900 delar och tillbehör 

9011 Optiska mikroskop, inbegripet sådana för 
mikrofotografering, mikrokinematografi eller 
mikroprojektion: 

100 stereoskopiska mikroskop 
200 andra mikroskop, avsedda för 

mikrofotografering, mikrokinematografi 
eller mikroprojektion 

800 andra mikroskop 
900 delar och tillbehör 
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9012 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; 
diffraktionskameror: 

100 mikroskop, andra än optiska mikroskop, 
samt diffraktionskameror 

900 delar och tillbehör 

9013 Anordningar med flytande kristaller, inte 
utgörande artiklar som är mera specifikt 
beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än 
laserdioder; andra optiska apparater och 
instrument samt andra optiska artiklar, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans i 
detta kapitel (ej laser som man har tillfört 
specialutrustning, ej maskiner och apparater 
i vilka laser ingår, xenon-, jod- och 
kvicksilverlampor, laserkristaller (t ex 
rubiner), laserspeglar och -linser): 

100 kikarsikten för montering på vapen; periskop; 
kikare utformade för att monteras på maskiner, 
apparater eller instrument enligt detta 
kapitel eller enligt sextonde avd 

200 lasrar, andra än laserdioder 
800 andra optiska apparater och instrument samt 

andra optiska artiklar (förstoringsglas, 
s k dörrögon, stereoskåp, kalejdoskåp, 
periskop m m) 

900 delar och tillbehör 

9014 Kompasser; andra instrument och apparater för 
navigering: 

100 kompasser 
200 instrument och apparater för flyg- eller 

rymdnavigering (andra än kompasser) 
andra instrument och apparaten 

801 - elektriska instrument för lödning 
809 -andra 
900 delar och tillbehör 

9015 Instrument och apparater för geodesi 
(inbegripet fotogrammetrisk geodesi), 
lantmäteri, hydrografi, oceanografi, 
hydrologi, meteorologi eller geofysik, 
med undantag av kompasser; avståndsmätare: 

100 avståndsmätare 
200 teodoliter och takymetrar 
300 avvägningsinstrument 
400 instrument och apparater för fotogrammetri 
800 andra instrument och apparater 
900 delar och tillbehör 

9016 000 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även 
med tillhörande vikter 

9017 Ritinstrument, ritsinstrument och 
räkneinstrument (t ex ritapparater, 
pantografer, gradskivor, ritbestick, 
räknestickor och räkneskivor); instrument som 
hålls i handen för längdmätning (t ex 
mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
i detta kapitel (ej geringslådor, verktyg som 
används inom grafiska konsten (t ex mejslar 
och etsnålar), koordinatografer för 
fotogrammetriskt bruk): 

100 ritbord och ritapparater, även automatiska 
200 andra ritinstrument, ritsinstrument och 

räkneinstrument 
300 mikrometrar, skjutmått och tolkar 
800 andra instrument 
900 delar och tillbehör 
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9018 Instrument och apparater som används för 
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 
veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, 
andra elektromedicinska apparater samt 
instrument för synprovning: 
apparater för elektrodiagnostik (inbegripet 
apparater för undersökning eller kontroll av 
fysiologiska parametrar): 

110 - elektrokardiografer 
190 -andra 
200 apparater för bestrålning med ultraviolett 

eller infrarött ljus 
injektionssprutor, kanyler, katetrar o d: 

310 - injektionssprutor, med eller utan kanyl 
320 - kanyler av metall samt suturnålar 
390 -andra 

andra instrument och apparater, för dentalt 
bruk: 

410 - tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med 
annan dentalutrustning på gemensamt stativ 
- andra: 

491 - - tandläkarstolar med inbyggd 
tandläkarutrustning 

499 - - andra 
500 andra instrument och apparater, för 

oftalmologiskt bruk 
900 andra instrument och apparater 

9019 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; 
apparater för psykotekniska undersökningar; 
apparater för ozonterapi, syreterapi, 
aerosolterapi eller konstgjord andning samt 
andra andningsapparater för terapeutiskt bruk: 

100 apparater för mekanoterapi ; 
massageapparater, apparater för psykotekniska 
undersökningar 

200 apparater för ozonterapi, syreterapi, 
aerosolterapi eller konstgjord andning samt 
andra andningsapparater för terapeutiskt bruk 

9020 000 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker 
men inte sådana enkla skyddsmasker som varken 
har mekaniska delar eller utbytbart filter 

9021 Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, 
medicinsk-kirurgiska gördlar och brockband; 
spjälor och andra artiklar för behandling av 
frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater 
för hörselskadade och andra artiklar som är 
avsedda att bäras av användaren, att hållas i 
handen eller att implanteras i kroppen för att 
kompensera en defekt eller ett handikapp: 
konstgjorda leder och andra ortopediska 
artiklar samt artiklar för behandling av 
frakturen 

110 - konstgjorda leder 
190 -andra 

210+290 konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar 
300 andra konstgjorda kroppsdelar 
400 hörapparater för hörselskadade, dock inte 

delar och tillbehör till sådana 
500 hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte 

delar och tillbehör till sådana 
andra slag: 

901 - delar till hörapparater för hörselskadade 
909 - andra 
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9022 Apparater baserade på utnyttjandet av 
röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, 
även för annat än medicinskt, kirurgiskt, 
dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet 
radiografi- och radioterapiapparater, 
röntgenrör och andra röntgengeneratorer, 
högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och 
manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o d 
för röntgenundersökning eller röntgenbehandling: 
apparater baserade på utnyttjandet av 
röntgenstrålar, även för annat än medicinskt, 
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, 
inbegripet radiografi- och radioterapiapparater 

110 - för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 
veterinärt bruk 

190 - för annat bruk 
apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, 
beta- eller gammastrålar, även för annat än 
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 
veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och 
radioterapiapparater: 

210 - för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 
veterinärt bruk 

290 - för annat bruk 
300 röntgenrör 

andra slag, inbegripet delar och tillbehör 
901 - delar till röntgenrör 
902 - delar och tillbehör till apparater 

enligt stat.nr 90.22.210 och 90.22.290 
909 -andra 

9023 000 Instrument, apparater och modeller avsedda 
för demonstrationsändamål (t ex vid 
undervisning eller på utställningar), 
olämpliga för annan användning 

9024 Maskiner och apparater för provning av 
hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, 
elasticitet eller andra mekaniska 
egenskaper hos material (t ex metaller, 
trä, textilvaror, papper eller plast): 

100 maskiner och apparater för provning av 
metaller 

800 andra maskiner och apparater 
900 delar och tillbehör 

9025 Areometrar och liknande instrument, 
termometrar, pyrometrar, barometrar, 
hygrometrar och psykrometrar, även 
registrerande, samt alla slags kombinationer 
av dessa instrument: 
termometrar och pyrometrar inte kombinerade 
med andra instalment: 

110 - vätskefyllda, för direkt avläsning 
190 -andra 
200 barometrar, inte kombinerade med andra 

instrument 
800 andra instrument 
900 delar och tillbehör 

9026 Instrument och apparater för mätning 
eller kontroll av gasers eller vätskors 
strömning, nivå, tryck e d (t ex 
genomströmningsmätare, nivåmätare, 
manometrar och värmeförbrukningsmätare), 
med undantag av instrument och apparater 
för navigering, geodesi, lantmäteri etc, 
hydrologi, meterologi, automatisk 
reglering, kalibrering m m, enligt nr 
90.14, 90.15, 90.28 och 90.32: 

100 för mätning eller kontroll av vätskors 
strömning eller nivå 

200 för mätning eller kontroll av tryck 
800 andra instalment och apparater 
900 delar och tillbehör 
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9027 Instrument och apparater för fysikalisk 
eller kemisk analys (t ex polarimetrar, 
ref raktometrar, spektrometrar samt gas
eller rökanalysapparater); instrument 
och apparater för mätning eller kontroll 
av viskositet, porositet, dilatation, 
ytspänning e d ; instrument och apparater 
för mätning eller kontroll av värmemängd, 
ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet 
exponeringsmätare); mikrotomer: 

100 gas-eller rökanalysapparater 
200 kromatografer och elektroforesinstrument 
300 spektrometrar, spektrofotometrar och 

spektrografer som arbetar med optisk strålning 
(ultraviolett, synlig eller infraröd) 

400 exponeringsmätare 
500 andra instrument och apparater som arbetar med 

optisk strålning 
(ultraviolett, synlig eller infraröd) 

800 andra instrument och apparater 
900 mikrotomer; delar och tillbehör 

9028 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, 
vätskor eller elektricitet, inbegripet 
kalibreringsmätare för sådana instrument: 

100 gasmätare 
200 vätskemätare 

elektricitetsmätare: 
301 - enkeltariffmätare 
309 - andra 
900 delar och tillbehör 

9029 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, 
vägmätare, stegräknare o d; hastighetsmätare 
och takometrar, andra än artiklar enligt 
nr 90.15 (instrument och apparater för 
geodesi, lantmäteri, hydrografi etc); 
stroboskop: 

100 varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, 
vägmätare, stegräknare o d 

200 hastighetsmätare och takometrar, stroboskop 
900 delar och tillbehör 

9030 Oscilloskop, spektrumanalysapparater 
samt andra instrument och apparater för 
mätning eller kontroll av elektriska 
storheter, med undantag av mätare enligt 
nr 90.28 (förbruknings- och produktionsmätare 
för gaser, vätskor eller elektricitet); 
instrument och apparater för mätning eller 
påvisande av atf a-, beta-, gamma- eller 
röntgenstrålning, kosmisk strålning eller 
annan joniserande strålning: 

100 instrument och apparater för mätning eller 
påvisande av joniserande strålning 

200 katodstråleoscilloskop och 
katodstråleoscillografer 
andra instrument och apparater för mätning 
eller kontroll av spänning, strömstyrka, 
resistans eller effekt, utan 
registreringsanordning: 

310 -universalinstrument 
390 - andra 
400 andra instrument och apparater, speciellt 

konstruerade för telekommunikation (t ex 
överhöringsmätare, förstärkningsmätare, 
distorsionsfaktormätare och psofometrar) 
andra instrument och apparater: 

810 - med registreringsanordning 
890 - andra 
900 delar och tillbehör 
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9031 Instrument, apparater och maskiner för 
mätning eller kontroll, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i detta kapitel 
(ej astronomiska instrument, mikroskop, 
ej instrument och apparater för 
elektriska storheter, automatisk reglering); 
profilprojektorer: 

100 maskiner för balansering av mekaniska delar 
200 provbänkar 
300 profilprojektorer 
400 andra optiska instrument och apparater 
800 andra instrument, apparater och maskiner 
900 delar och tillbehör 

9032 Instrument och apparater för automatisk 
reglering: 

100 termostater 
200 tryckregulatorer (pressostater) 

andra instrument och apparater: 
810 - hydrauliska eller pneumatiska 
890 -andra 
900 delar och tillbehör 

9033 000 Delar och tillbehör (inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel) till maskiner, instrument och 
apparater enligt 90 kap 

91 kap. Ur och delar till ur 

9100 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9101 Armbandsur, fickur och liknande ur, 
inbegripet stoppur, med boett av ädel 
metall eller av metall med plätering av 
ädel metall: 
armbandsur, batteridrivna, även med 
stoppursfunktion: 

110 - med enbart mekanisk (analog) tidsvisning 
120 - med enbart elektronoptisk (digital) 

tidvisning 
190 -andra 

andra armbandsur, även med stoppursfunktion: 
210 - med automatisk uppdragning 
290 -andra 

andra slag: 
910 -batteridrivna 
990 -andra 

9102 Armbandsur, fickur och liknande ur, 
inbegripet stoppur, andra än sådana som 
omfattas av nr 91.01 ( d v s med boett av ädel 
metall eller med plätering av ädel metall): 
armbandsur, batteridrivna, även med 
stoppursfunktion: 

110 - med enbart mekanisk (analog) tidsvisning 
120 - med enbart elektronoptisk (digital) 

tidvisning 
190 -andra 

andra armbandsur, även med stoppursfunktion: 
210 - med automatisk uppdragning 
290 -andra 

andra slag: 
910 -batteridrivna 
990 -andra 

9103 V ä g g - och bordsur med fickursverk, med 
undantag av ur enligt nr 91.04 ( d v s till 
instrumentbräden): 

100 batteridrivna 
900 andra slag 
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9104 000 Ur till instrumentbräden och liknade ur för 
fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

9105 Andra ur: 
väckarur: 

110 - batteridrivna eller avsedda för nätanslutning 
190 -andra 

väggur. 
210 - batteridrivna eller avsedda för nätanslutning 
290 -andra 

andra slag: 
910 - batteridrivna eller avsedda för nätanslutning 

- andra: 
991 - - skeppskronometrar 
999 - - andra 

9106 Apparater för registrering av tid på dygnet 
samt apparater för mätning, registrering eder 
annan indikering av tidsintervaller, försedda 
med urverk eller synkronmotor 
(t ex tidkontrollur och tidstämpelur): 

100 tidkontrollur; tidstämpelur 
200 parkeringsmätare 
900 andra slag 

9107 000 Tidströmställare med urverk eller 
synkronmotor 

9108 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta 
och sammansatta: 
batteridrivna: 

110 - med enbart mekanisk (analog) tidvisning 
eller apterade för sådan tidvisning 

120 - med enbart elektronoptisk (digital) 
tidvisning 

190 -andra 
200 med automatisk uppdragning 

andra slag: 
910 - mätande högst 33,8 mm 
990 - andra 

9109 Andra urverk, kompletta och sammansatta: 
batteridrivna eller avsedda för nätanslutning: 

110 - till väckarur 
- andra: 

191 - - till ur enligt stat.nr 91.04.000 
(fordon, luftfartyg, fartyg) 

192 - - till ur enligt stat.nr 91.05.210 eller 
91.05.910 (väggur, ur för tidsangivelse 
ej fickursverk) 

193 - - till artiklar enligt statnr 91.06.100-. 
91.06.900 eller 91.07.000 (tidkontrollur, 
tidstämpelur, parkeringsmätare, 
tidströmställare) 
andra slag: 

901 - till ur enligt stat.nr 91.04.000, 
91.05.190 eller 91.05.991 (fordon, 
luftfartyg, fartyg, väckarur som ej är 
nätanslutna eller batteridrivna, 
skeppskronometrar) 

902 - till ur enligt stat.nr 91.05.290 eller 
91.05.999 (väggur ej nätanslutna eller 
batteridrivna) 

903 - till artiklar enligt stat.nr 
91.06.100-.91.06.900 eller 91.07.000 
(tidkontrollur, tidstämpelur, 
parkeringsmätare, tidströmställare) 
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92 kap. Musikinstrument; delar och tillbehör till musik
instrument 

9110 Kompletta urverk, inte sammansatta eller 
delvis sammansatta (urverkssatser); 
ofullständiga urverk, sammansatta; 
råurverk: 
till fick- eller armbandsur. 

110 - kompletta verk, inte sammansatta eller 
delvis sammansatta (urverkssatser) 

120 - ofullständiga verk, sammansatta 
190 -råurverk 
900 andra slag 

9111 Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 
91.02 (armbandsur, fickur, stoppur m m) 
samt delar till sådana: 

100 boetter av ädel metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 

200 boetter av oädel metall, även förgyllda eller 
försilvrade 

800 andra boetter 
900 delar 

9112 Urfoder och andra höljen till varor enligt 
detta kapitel samt delar till sådana (ej 
höljen till vetenskapliga apparater, 
elektricitetsmätare etc): 

100 höljen av metall 
800 andra höljen 
900 delar 

9113 Urarmband och delar till urarmband: 
100 av ädel metall eller av metall med plätering 

av ädel metall 
200 av oädel metall, även förgyllda eller 

försilvrade 
andra slag: 

901 - av läder 
909 - andra (t ex drivmekanism, löpverk, 

regleringsanordning etc för fick- eller 
armbandsur) 

9114 Andra urdelar: 
100 fjädrar, inbegripet balansfjädrar 
200 stenar 
300 urtavlor 
400 verkbottnar och bryggor 
900 andra 

9200 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9201 Pianon, inbegripet självspelande pianon; 
cembalor och andra stränginstrument med 
klaviatur: 

100 pianinon (andra pianon än flyglar och tafflar) 
200 flyglar 

andra slag: 
901 - tafflar 
902 - cembalor och andra stränginstrument 

med klaviatur 

9202 Andra stränginstrument (t ex gitarrer, 
violiner och harpor): 

100 stråkinstrument 
andra slag: 

901 - harpor 
909 -andra 

9203 000 Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och 
liknande klaviaturinstrument med metalltungor 
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9204 Dragspel och liknande instrument; munspel: 
100 dragspel och liknande instrument 
200 munspel 

9205 Andra blåsinstrument (t ex klarinetter, 
trumpeter och säckpipor): 

100 bleckblåsinstrument 
900 andra 

9206 000 Slaginstrument (t ex trummor, xylofoner, 
cymbaler, kastanjetter och maracas) 

9207 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs 
eller måste förstärkas på elektrisk väg 
(t ex orglar, gitarrer och dragspel): 

100 instrument med klaviatur, andra än dragspel 
900 andra 

9208 Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska 
sångfåglar, musiksågar och andra 
musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans i detta kapitel; lockpipor 
o d av alla slag för härmning av djurläten; 
visselpipor, signalhorn och andra 
ljudsignalredskap som blåses med munnen: 

100 speldosor 
900 andra 

9209 Delar (t ex mekanismer till speldosor) och 
tillbehör (t ex kort, rondeller och rullar 
till mekaniska instrument) till 
musikinstrument; metronomer, stämgafflar och 
stämpipor av alla slag: 

100 metronomer, stämgafflar och stämpipor 
200 mekanismer till speldosor 
300 strängar till musikinstrument 

andra slag: 
- delar och tillbehör till pianon: 

911 - - höljen och stomryggar samt delar till 
sådana artiklar 

919 --andra 
- delar och tillbehör till 
musikinstrument enligt nr 92.02 
(stråkinstrument, stränginstrument (ej med 
klaviatur)): 

921 - - till stråkinstrument eller harpor 
929 - - andra 

- delar och tillbehör till 
musikinstrument enligt nr 92.03 (piporglar 
med klaviatur, orgelharmonier o 1 
instrument med metalltungor): 

931 - - klaviaturer och delar till klaviaturen 
tonbord till orgelharmonier och delar till 
sådana tonbord 

939 - - andra 
- delar och tillbehör till 
musikinstrument enligt nr 92.07 
(musikinstrument hos vilka ljudet framställs 
eller förstärks på elektrisk väg): 

941 - - klaviaturer och delar till klaviaturer 
949 - - andra 

- andra delar och tillbehör. 
991 - - till instrument enligt nr 92.01 

(stränginstrument med klaviatur, t ex 
piano), andra än delar och tillbehör 
enligt stat.nr 92.09.919, samt till 
instrument enligt nr 92.05 (blåsinstrment, 
ej munspel) 

999 - - andra 
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NITTONDE AVDELNINGEN 

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till 
vapen och ammunition 

93 kap. Vapen och ammunition; delar och tillbehör till 
vapen och ammunition 

9300 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9301 001-009 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, 
pistoler samt vapen enligt nr 93.07 (värjor, 
bajonetter m m) 

9302 000 Revolvrar och pistoler, andra än sådana som 
omfattas av nr 93.03 eller 93.04 (luft- och 
gasdrivna, för lösa skott etc) 

9303 Andra eldvapen och liknande artiklar som 
verkar genom förbränning av en explosiv 
laddning (t ex jaktgevär, 
mynningsladdade eldvapen, signalpistoler 
och liknande artiklar för enbart 
ljussignalering, pistoler och revolvrar 
för lös ammunition, slaktapparater och 
linkastningsappa rater): 

100 mynningsladdade eldvapen 
200 andra hagelgevär för sportskytte eller jakt, 

målskjutning, inbegripet kombinerade kul- och 
hagelgevär 
andra kulgevär för sportskytte eller jakt: 

301 - med en kaliber av minst 6 mm 
302 - med en kaliber av mindre än 6 mm 
900 andra slag 

9304 000 Andra vapen (t ex fjäder-, luft- eller 
gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), 
med undantag av vapen enligt nr 93.07 
(värjor, sablar, bajonetter, lansar och 
liknande vapen) 

9305 Delar och tillbehör till artiklar 
enligt nr 93.01-.93.04 (vapen för militärt 
bruk (ej värjor, sablar e d) revolvrar och 
pistoler: 
till revolvrar och pistoler. 

101 - till artiklar enligt nr 93.02 (revolvrar 
och pistoler (som inte är luft- och 
gasdrivna) för lösa skott eller för 
militärt bruk) 

102 - till eldvapen enligt nr 93.03 (revolvrar 
pistoler, gevär som verkar genom 
förbränning av en explosiv laddning) 

109 -andra 
till hagel- eller kulgevär enligt nr 93.03: 

210 - pipor till hagelgevär 
- andra: 

291 - - av trä 
299 --andra 

andra slag: 
901 - till vapen för militärt bruk 

- andra: 
902 --avträ 

- - av annat material: 
903 - - - till eldvapen 
909 — till andra vapen 
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9306 Bomber, granater, torpeder, minor, 
robotprojektiler och liknande krigsammunition 
samt delar till sådan ammunition; annan 
ammunition (t ex patroner) och andra 
projektiler samt delar till sådana artiklar, 
inbegripet hagel och förladdningar: 

100 patroner för nitverktyg eller liknande vertyg 
eller för slaktapparater samt delar till sådan 
ammunition 
hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; 
projektiler till luftpistoler och luftgevär: 

210 -patroner 
290 -andra 

andra patroner samt delar till sådana patroner: 
301 - för militärt bruk eller för revolvrar eller 

pistoler enligt nr 93.02 (ej sådana som 
verkar genom en explosiv laddning) 

309 - andra 
andra slag: 

901 - för militärt bruk eller för revolvrar eller 
pistoler enligt nr 93.02 (ej sådana som 
verkar genom förbränning ev en explosiv 
laddning) 

909 -andra 

9307 000 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och 
liknande vapen samt delar till sådana vapen, 
ävensom slidor och baljor till sådana vapen 
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TJUGONDE AVDELNINGEN 

Diverse varor 

94 kap. Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till 
sängar, kuddar och liknande stoppade inrednings
artiklar; belysningsarmatur och andra belys
ningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med be
lysning, o d; monterade eller monteringsfärdiga 
byggnader 

9400 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9401 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas 
av nr 94.02, t ex för medicinskt och dentalt 
bruk), även bäddbara, samt delar till 
sittmöbler: 

100 sittmöbler av sådana slag som används till 
luftfartyg 

200 sittmöbler av sådana slag som används till 
motorfordon 

300 höj- och sänkbara snurrstolar 
400 bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler 

och kampingmöbler 
500 sittmöbler av rotting, vide, bambu eller 

liknande material 
andra sittmöbler, med trästomme: 

610 - med stoppning 
- andra: 

691 - - stolar 
699 --andra 

andra sittmöbler, med metallstomme: 
- med stoppning: 

711 --stolar 
719 - - andra 
790 -andra 

andra sittmöbler. 
801 - av plast 
809 - andra 

delar 
901 - av trä 
902 -av metall 
903 - av rotting, vide, bambu eller 

liknande material 
909 - av annat material 

9402 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt, 
eller veterinärt bruk (t ex operations- eller 
undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska 
anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och 
liknande stolar som kan både vridas, lutas 
bakåt och höjas; delar till i detta nummer 
nämnda artiklar: 

100 tandläkarstolar, frisörstolar och liknande 
stolar; delar till sådana stolar 

900 andra slag 

9403 Andra möbler samt delar till sådana möbler: 
100 kontorsmöbler av metall 
200 andra möbler av metall 
300 kontorsmöbler av trä 

köksmöbler av trä: 
401 - köksskåp 
402 -bord 
409 - andra 

sovrumsmöbler av trä: 
501 - liggmöbler 
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509 - andra 
andra möbler av trä: 

601 - garderobs- och linneskåp 
603 -bord 
604 - badrumsskåp 
606 - andra förvaringsmöbler 
609 -andra: 

1 - - för butiksinredningar eller offentlig 
miljö 

9 - - andra 
möbler av plast: 

701 -bord 
709 -andra 

möbler av annat material, inbegripet rotting, 
vide, bambu eller liknande material: 

801 - av rotting, vide, bambu eller liknande 
material 

809 - andra slag 
delan 

901 - av trä 
902 -avmetall 
903 - av rotting, vide, bambu eller liknande 

material 
909 - av annat material 

9404 Resårbottnar till sängar; sängkläder och 
liknande inredningsartiklar (t ex madrasser, 
sängtäcken, kuddar och puffar) försedda med 
resårer, stoppning eller inlägg av vilket 
material som helst eller tillverkade av poröst 
gummi eller porös plast, med eller utan 
överdrag: 
resårbottnar till sängar: 

101 - av metall eller trä, utan överdrag 
109 - andra 

madrasser 
- av poröst gummi eller porös plast, med 
eller utan överdrag: 

211 - - av poröst gummi utan överdrag 
219 --andra 
290 - av annat material 
300 sovsäckar 

andra slag: 

901 - elektriska värmedynor 
- andra: 

902 - - av poröst gummi, utan överdrag 
- - andra: 
- sängtäcken: 

903 med stoppning av dun eller fjäder 
904 andra 

- kuddar: 
905 med stoppning av dun eller pder 
906 andra 
909 — andra slag 

9405 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar 
(inbegripet strålkastare) samt delar till 
sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med 
belysning, o d med fast, varaktigt monterad 
ljuskälla samt delar till sådana artiklar, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 
ljuskronor och andra elektriska tak- eller 
vägglampor, med undantag av sådana för 
belysning utomhus av öppna platser eller 
trafikleder. 

102 - av textilmaterial 

103 -avglas 
- av plast: 

104 - - med glödlampshållare 
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95 kap. Leksaker, spel och sportartiklar; delar till 
sådana artiklar 

9500 000 Produktion, hänföriig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9501 000 Leksaksfordon med hjul, avsedda för 
barn (t ex trehjuliga leksakscyklar, 
sparkcyklar och trampbilar); dockvagnar 

105 - - andra slag 

- av annat material: 

106 - - med glödlampshållare 

107 - - andra slag 

elektriska bords-, säng- eller golvlampor: 

201 - av plast 

202 - av textilmaterial 

203 -av glas 
209 - av annat material 
300 julgransbelysningar 

annan elektrisk belysningsarmatur och andra 
elektriska belysningsartiklar: 
- för belysning utomhus av öppna platser eller 
trafikleder: 

401 - - av plast 

402 - - av glas 

403 - - av annat material 
- andra: 

405 - - av plast 
406 - - av textilmaterial 
407 - - av glas 
408 - - av annat material 

belysningsarmatur och andra 
belysningsartiklar, icke elektriska: 

501 - av plast 
502 - av textilmaterial 
503 - av glas 
509 - av annat material 

ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o d : 
601 - av plast 
602 - av textilmaterial 
603 -av glas 
609 - av annat material 

delan 
910 -av glas 
920 - av plast 
991 - av textilmaterial 
999 - av annat material 

9406 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader: 
av trä, av spånskivor enligt nr 44.10, 

1 av trälaminat enligt nr 44.12: 

1 - bostadshus för permanent bruk 

2 - andra bostadshus (fritidshus) 
3 - andra trähus (inkl bodar, kiosker m m) 
4 av betong 
2 av plast 
3 av järn eller stål 
9 av annat material 
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9502 Dockor föreställande människor: 

100 dockor, även med kläder 
delar och tillbehör 

910 - kläder och tillbehör till kläder samt 
skodon och huvudbonader 

990 -andra 

9503 Andra leksaker (ej leksaksfordon med hjul 
avsedda för barn eller dockor föreställande 
människor); skalenliga modeller och liknande 
modeller för förströelse, mekaniska eller 
icke mekaniska; pussel av alla slag: 

100 elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, 
signaler och andra tillbehör till sådana 
järnvägar 

200 skalenliga modeller, mekaniska eller icke 
mekaniska, i satser för sammansättning, med 
undantag av sådana som omfattas av 
stat-nr 95.03.100 

300 andra byggsatser och byggleksaker 
leksaker som föreställer djur eller 
andra icke mänskliga varelser 

410 -stoppade 
490 - andra 
500 musikinstrument o d av leksakskaraktär 
600 pussel 
700 andra leksaker, i form av satser eller hela 

utrustningar 
800 andra leksaker och modeller, försedda med 

motor 
900 andra slag 

9504 Artiklar för inomhusspel, inbegripet 
spelapparater för spelhallar, nöjesfält 
e d , biljardbord och bord för kasinon 
samt automatiska kägelresare för 
bowlinghallar: 

100 videospel av sådana slag som används 
tillsammans med en televisionsmottagare 

200 artiklar och tillbehör för biljardspel 
300 spelapparater med mynt- eller pollettinkast 
400 spelkort 
900 andra slag 

9505 Prydnadsartiklar för högtider, 
karnevalsartiklar och liknande artiklar, 
inbegripet trolleri- och skämtartiklar: 

100 julprydnader 
900 andra slag 

9506 Redskap och annan utrustning för gymnastik, 
idrott, annan sport (inbegripet bordtennis), 
utomhusspei eller utomhuslek, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i detta kapitel; 
simbassänger och plaskdammar: 
snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö: 
- skidor 

111 - - a v trä 
112 --avmetal l 

- - av annat material: 
118 — för utförsåkning eller backhoppning 
119 — a n d r a 

- skidbindningar 
121 - - av läder eller metall 
129 - - av annat material 

- annan utrustning (skidbromsar, 
skidstavar m m): 

191 - - a v trä 
192 - - a v läder eller metall 
199 - - av annat material 
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vattenskidor, surfingbrädor, 
segelbrädor och annan utrustning för 
vattensport: 

210 -segelbrädor 
- andra (vattenskidor, trampoliner, 
simfötter m m): 

291 --av trä 
292 - - av läder eller metall 
299 - - av annat material 

golfklubbor och annan golfutrustning: 
- kompletta klubbor: 

311 - - a v trä 
312 - - a v läder eller metall 
319 - - av annat material 
320 -bollar 

- annan golfutrustning: 
391 - - av trä 
392 - - av läder eller metall 
399 - - av annat material 
400 bordtennisutrustning 

tennisracketar, badmintonracketar och 
liknande racketar, även osträngade: 

510 - tennisracketar, även osträngade 
- andra: 

591 - - av trä 
592 - - av läder eller metall 
599 - - av annat material 

bollar och klot, andra än golfbollar 
och bordtennisbollar: 

610 -tennisbollar 
- uppblåsbara bollar: 

621 - - a v läder 
629 - - av annat material 

- andra: 
691 - - bollar av läder 

- - andra: 
692 ---av trä 
693 - - - av metall 
699 — av annat material 

skridskor och rullskridskor, 
inbegripet skridskokängor med fastsatta 
skridskor eller rullskridskor 

701 - av läder eller metall 
709 - av annat material 

andra slag: 
- redskap och utrustning för gymnasik eller 
idrott (trapetser, barrer, hantlar, 
motionsapparater, spjut, diskussar m m): 

911 - - a v trä 
912 - - av läder eller metall 
919 - - av annat material 

- andra: 
- - av trä: 

991 —bandy- och hockeyklubbor 
992 — andra (nät för diverse spel, utrustning 

för fäktning, bågskytte samt lekplatser, 
skyddsutrustning för sport m m) 

993 - - av läder eller metall 
999 - - av annat material 

9507 Spön, fiskkrokar och andra redskap för 
fiske med rev; landningshåvar, 
fjärilshåvar och liknande håvar; 
lockfåglar (andra än sådana som omfattas 
av nr 92.08 eller 97.05 mekaniska sångfåglar, 
lockpipor, fåglar för samlingar) och liknande 
artiklar för jakt: 
spön: 

101 - spinn- och flugspön 
109 -andra 
200 fiskkrokar, även med tafs 
300 spinn- och flugrullar 

andra slag: 
901 - drag, spinnare och liknande 

konstgjorda beten 
909 - andra 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

Item no Sections, chapters and commodities 

Enhet 

Unit 

1994 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

9508 000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan 
utrustning för nöjesfält e d; ambulerande 
cirkusar, ambulerande menagerier och 
ambulerande teatrar 

96 kap. Diverse artiklar 

9600 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9601 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, 
pärlemor och andra animaliska 
snidningsmaterial, bearbetade, samt 
varor av dessa material (inbegripet 
varor erhållna genom gjutning): 

100 bearbetat elfenben och varor av elfenben 
900 andra slag 

9602 Vegetabiliska eller mineraliska 
snidningsmaterial, bearbetade, samt 
varor av dessa material; varor, gjutna 
eller genom snidning eller på annat sätt 
formade av vax, stearin, naturliga 
gummiarter eller naturliga hartser eller 
av modelleringspastor samt andra gjutna 
eller genom snidning eller på annat sätt 
formade varor, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; bearbetat 
icke härdat gelatin (med undantag av 
gelatin enligt nr 35.03, av animaliskt 
ursprung) samt varor av icke härdat 
gelatin: 
vegetabiliska eller mineraliska 
snidningsmaterial samt varor av sådana 
material: 

001 - plattor, skivor och liknande 
halvfabrikat för vidare bearbetning 

002 - andra slag 
009 andra varor (gjutna, snidade eller på annat 

sätt formade varor av vax, paraffin, stearin, 
kolofonium, kopal, på basis av mjöl eller 
stärkelse m m) 

9603 Kvastar, viskor, borstar (inbegripet 
borstar som utgör delar till maskiner, 
apparater eller fordon), penslar, 
mekaniska mattsopare utan motor samt 
moppar och dammvippor; bindlar för 
borsttillverkning; målningsrullar och 
målardynor; avtorkare o d av gummi 
eller annat mjukt material: 

100 kvastar, borstar och viskor av endast 
hopbundna kvistar eller annat 
vegetabiliskt material, med eller utan 
skaft 
tandborstar, rakborstar, hårborstar, 
nagelborstar, ögonfransborstar och andra 
toalettborstar för personligt bruk, 
inbegripet borstar som utgör delar till 
apparater: 

210 -tandborstar 
290 -andra 
300 konstnärspenslar och skrivpenslar samt 

liknande penslar för kosmetiskt 
ändamål 
målarborstar och målarpenslar (andra 
än penslar enligt statnr 96.03.300); 
målardynor och målningsrullar. 

401 - målardynor och målningsrullar 
409 - andra 
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Enhet 
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Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

500 andra borstar, utgörande delar till 
maskiner, apparater eller fordon 
andra slag: 

901 - mekaniska mattsopare 
902 - bindlar för borsttillverkning 
909 -andra 

9604 000 Handsiktar och handsåll 

9605 000 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, 
för sömnad eller för rengöring av skor eller 
kläder 

9606 Knappar samt knappformar och andra delar till 
knappar; knappämnen: 
tryckknappar och delar till tryckknappar: 

101 -av plast 
109 -andra 

andra knappar 
210 - av plast, inte överdragna med textilmaterial 
220 - av oädel metall, inte överdragna med 

textilmaterial 
- andra: 

291 - - av plast, överdragna med textilmaterial 
299 --andra 
300 knappformar och andra delar till knappar; 

knappämnen 

9607 Blixtlås och delar till blixtlås: 
blixtlås: 

110 - med krampor av oädel metall 
190 -andra 
200 delar 

9608 Kulpennor; pennor med filtspets eller 
annan porös spets; reservoarpennor och 
liknande pennor; pennor för duplicering; 
stiftpennor; pennskaft, pennförlängare 
o d ; delar (inbegripet hylsor och 
hållare) till artiklar enligt detta nummer, 
andra än sådana som omfattas av nr 96.09 
(blyertsstift): 

100 kulpennor 
200 pennor med filtspets eller annan porös spets 

reservoarpennor och liknande pennor 

310 -tuschpennor 

390 - andra 
400 stiftpennor 
500 satser av artiklar enligt två eller 

flera av de föregående varunumren 
600 patroner för kulpennor, bestående av 

kulspets och bläckbehållare 
andra slag: 
- skrivpennor (stålpennor o d ) och 
spetsar till sådana pennor 

911 - - a v ädel metall 
919 --andra 
990 - andra 

9609 Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra 
än pennor enligt nr 96.08, kulpennor, 
pennor med porös spets, reservoarpennor, 
stiftpennor och pennor för duplicering), 
blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, 
pastellkritor och andra färgkritor, 
ritkol, skriv- och ritkrita samt 
skrädda rkri ta: 

100 pennor med stiftet inneslutet i ett styvt 
hölje 

200 blyerts-, anilin- och lärgstift 
900 andra slag 

9610 000 Skrivtavlor, även försedda med ram 
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Enhet 
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1993 
Kvantitet 
Quantity 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

9611 000 Datumstämplar, sigillstämplar, 
pagineringsstämplar och liknande 
handstämplar (inbegripet handverktyg för 
tryckning eller prägling av etiketter); 
s k typtryckerier 

9612 Färgband för skrivmaskiner och liknande 
färgband, indränkta med färg eller på 
annat sätt preparerade för att kunna ge 
ett avtryck, även på spolar eller i 
patroner; färgdynor (även sådana som inte 
är indränkta med färg), med eller utan ask: 

100 färgband 
200 färgdynor 

9613 Cigarettändare och andra tändare, även 
mekaniska eller elektriska, samt delar till 
sådana tändare, andra än tändstenar och vekar: 

100 ficktändare för gas, inte påfyllningsbara 
200 ficktändare för gas, påfyllningsbara 
300 bordständare 
800 andra tändare 
900 delar 

9614 Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och 
cigarettmunstycken samt delar till sådana 
artiklar: 

100 grovt tillformade ämnen av trä eller rot för 
tillverkning av pipor 
pipor och piphuvuden: 

201 - icke färdigarbetade piphuvuden 
209 -andra 
900 andra slag 

9615 Kammar, hårspännen o d; hårnålar, hårklämmor, 
papiljotter o d , andra än sådana som omfattas 
av nr 85.16 (elektriska), samt delar till 
sådana artiklar: 
kammar, hårspännen o d : 

110 - av hårdgummi eller plast 
190 - av annat material 

andra slag: 
901 - av plast 
909 - av annat material 

9616 Rafräschissörer och beslag till sådana; 
pudervippor och liknande varor för anbringande 
av kosmetiska preparat eller toalettmedel: 

100 rafräschissörer och beslag till sådana 
200 pudervippor och liknande varor för anbringande 

kosmetiska preparat eller toalettmedel 

9617 000 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta 
med ytterhölje; delar till sådana kärl, andra 
än lösa glas 

9618 000 Provdockor, skyltdockor o d ; rörliga figurer 
och ställ av sådana slag som används i 
skyltfönster 
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Kvantitet 
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Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

TJUGOFÖRSTA AVDELNINGEN 

Konstverk, föremål för samlingar samt antikvi
teter 

97 kap. Konstverk, föremål för samlingar samt antikvi
teter 

9700 000 Produktion, hänförlig till detta kapitel, 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nr 

9701 Målningar och teckningar utförda helt 
för hand, andra än teckningar enligt nr 
49.06 (för ingenjörstekniskt eller liknande 
ändamål) och andra än handdekorerade föremål; 
collage och liknande prydnadstavlor: 

100 målningar och teckningar 
900 andra slag 

9702 000 Konstgrafiska originalblad 

9703 000 Originalskulpturer, oavsett materialet 

9704 000 Frimärken och beläggningsstämplar, 
frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt 
kuvert, brevkort, kortbrev o d försedda 
med frimärke, makulerade, eller, om de är 
omakulerade, inte gångbara och inte avsedda 
som nyutgåva i det land till vilket de är 
destinerade 

9705 000 Samlingar och föremål för samlingar av 
zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, 
anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, 
paleontologiskt, etnografiskt eller 
numismatiskt intresse 

9706 000 Antikviteter med en ålder av över 100 år 



267 Appendix Produktion fördelad enligt Tulltaxa 

Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

litem no Sections, chapters and commodities 

1994 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

REPARATIONSARBETEN ÅT UTOMSTÅENDE 

SJUNDE AVDELNINGEN 

39 kap Reparationer och service av plastvaror 

40 kap Gummireparationer och service andra än 

hel- och toppregummering av däck 

ÅTTONDE AVDELNINGEN 

42 kap Reparationer och service av lädervaror 

(sadelmakeriarbeten, reseffekter o d) 

43 kap Reparationer och service av pälsvaror 

NIONDE AVDELNINGEN 

9 avd Reparationer och service av trä-, kork- eller 
halmvaror, ej möbler 
ELFTE AVDELNINGEN 

11 avd Reparationer och service av nät, band o d 
Reparationer och service av konfektionerade 
textilvaror 

TRETTONDE AVDELNINGEN 

68 kap Reparationer och service av sten, gips, 

betongprodukter 

69 kap Reparationer och service av keramiska produkter 

70 kap Reparationer och service av glasvaror 

FJORTONDE AVDELNINGEN 

71 kap Reparationer och service av bijouterivaror och 
guldsmedsvaror m m 
FEMTONDE AVDELNINGEN 

15 avd Reparationer och service av varor av oädel 
metall annan än järn och stål 
Reparationer och service av metallvaror för 
hushållsbruk 
Reparationer och service av andra metallvaror 
än för hushållsbruk 

73 kap Reparationer och service av varor av järn eller 
stål för hushållsbruk 
Reparationer och service av varor av jäm eller 
stål andra än för hushållsbruk 

SEXTONDE AVDELNINGEN 

84 kap Reparation och service hänförlig till detta ka
pitel vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Reparationer av icke elektriska maskiner och 
apparater för hushållsbruk 
Reparationer av andra icke elektriska maskiner 
och apparater än för hushållsbruk 

85 kap Reparation och service hänförlig till detta ka
pitel vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Reparationer och service av elektriska maskiner 
och apparater för hushållsbruk 
Reparationer och service av andra elektriska 
maskiner och apparater än för hushållsbruk 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

litem no Sections, chapters and commodities 

1994 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

SJUTTONDE AVDELNINGEN 

86 kap Reparation och service hänförlig till detta ka
pitel vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Reparationer och service av järnvägs- och 
spårvägsmaterial 

87 kap Reparationer och service hänförlig till detta ka
pitel vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Reparationer och service av motorfordon och 
traktorer (ej motorcyklar eller mopeder) 
Reparationer och service av motorcyklar, 
mopeder eller cyklar 
Reparationer och service av andra fordon än 
motorfordon, traktorer, motorcyklar, mopeder 
eller cyklar 

88 kap Reparation och service hänförlig till detta ka
pitel vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Reparationer och service av flygplan 

89 kap Reparation och service hänförlig till detta ka
pitel vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Reparationer och service eller ombyggnader 
av svenska fartyg eller båtar med en brutto-
dräktighet av 70 ton eller däröver 
Reparationer och service eller ombyggnader 
av utländska fartyg eller båtar med en 
bruttodräktighet av 70 ton eller däröver 
Reparationer och service eller ombyggnader 
av svenska fartyg eller båtar med en 
bruttodräktighet av mindre än 70 ton 
Reparationer och service eller ombyggnader 
av utländska fartyg eller båtar med en 
bruttodräktighet av mindre än 70 ton 
Reparationer och service eller ombyggnader av 
flytdockor, mudderverk, flytande eller sänkbara 
borrnings- eller produktionsplattformar 

ARTONDE AVDELNINGEN 

90 kap Reparation och service hänförlig till detta ka
pitel vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Reparationer och service av optiska instrument 
eller apparater, foto- eller kinoapparater, 
instrument eller apparater för mätning eller 
kontroll, medicinska eller kirurgiska 
instalment eller apparater 
Reparationer och service av glasögon 

91 kap Reparationer och service av ur 

92 kap Reparationer och service av musikinstrument 

NITTONDE AVDELNINGEN 

93 kap Reparationer och service av vapen 

TJUGONDE AVDELNINGEN 

94 kap Reparationer och service av möbler 
Reparationer och service av ljusreklamskyltar, 
belysningsarmatur och belysningsartiklar 
(ej neonskyltar) 

TJUGOFÖRSTA AVDELNINGEN 

97 kap Reparationer och service av leksaker, spel, 
sportartiklar 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

I Item no Sections, chapters and commodities 

1994 

Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

LÖNBEARBETNING ÅT UTOMSTÅENDE 

Lönbearbetning, vars värde ej kan fördelas 
på statistiska nummer 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

1 avd Bearbetning av animaliska produkter mot lön, 
ej slakt, rökning, sättning, styckning o d 
beredningar av kött eller fisk 

2 kap Slaktning mot lön 
Rökning, saltning, torkning, styckning o d 
beredning av köttvaror mot lön 

3 kap Fileing, rökning, saltning, torkning o d 

beredning av fisk och skaldjur mot lön 

15 kap Pressning av olja mot lön 

ANDRA AVDELNINGEN 

2 avd Bearbetning av vegetabiliska produkter mot lön 
ej fetter, oljor eller vaxer 
TREDJE AVDELNINGEN 

3 avd Bearbetning mot lön av animaliska och 
vegetabiliska fetter, oljor och vaxer, även 
spaltningsprodukter 

FJÄRDE AVDELNINGEN 

4 avd Beredning av andra näringsmedel än drycker mot 
lön, (ej slakt, rökning, saltning, styckning 
od, ej beredning av kött eller fisk, ej heller 
bearbetning av animaliska oljor, fetter eller 
vaxer) 

22 kap Framställning av drycker mot lön 

25 kap Krossning, siktning m m av sten mot lön 

26 kap Krossning, torkning, siktning o a bearbetning 
av malmer mot lön 
Löntillverkning av mineraliska produkter 
andra än malm, slagg och bränslen eller oljor 

27 kap Löntillverkning av mineraliska bränslen, 
mineraloljor och destillationsprodukter av 
dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer 

28 kap Löntillverkning av oorganiska kemikalier 
eller föreningar av ädla metaller, av 
sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva 
grundämnen och av isotoper 

29 kap Löntillverkning av organiska kemikalier 

30 kap Löntillverkning av farmaceutiska produkter 

31 kap Löntillverkning av gödselmedel 

32 kap Löntillverkning av garvämnes- och 
färgämnesextrakter, garvsyror och 
garvsyraderivat; pigment och andra 
färgämnen; lacker och andra målningsfärger, 
kitt och andra tärnings- och utfyllnadsmedel; 
tryckfärger, bläck och tusch 
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litem no Sections, chapters and commodities 

1994 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

33 kap Löntillverkning av eteriska oljor och 
resinoider; party meringsmedel, kosmetiska 
preparat och toalettmedel 

34 kap Löntillverkning av tvål och såpa, organiska 
ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, 
konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och 
skurmedel, ljus och liknande artiklar, 
modelleringspastor, s k dentalvax samt 
dentalpreparat på basis av gips 

35 kap Löntillverkning av proteiner; modifierad 
stärkelse; lim och klister; enzymer 

36 kap Löntillverkning av krut och sprängämnen; 
pyrotekniska produkter 

37 kap Löntillverkning av varor för foto- eller 
kinobruk 

38 kap Löntillverkning av preparat på basis av 
grafit eller annat kol, aktivt kol, tallolja, 
kolofonium och hartssyror, trätjära, 
trätjäroljor, rå metanol, insekts-, svamp-
och ogräsbekämpningsmedel, flussmedel m m 
Rening av diverse kemiska produkter mot lön 

39 kap Plastbeläggning mot lön 
Löntillverkning av plaster och plastvaror, 
annan än plastbeläggning 

40 kap Löntillverkning av gummi- och gummivaror 

41 kap Löntillverkning av oberedda hudar och skinn 
(andra än pälsskinn) samt läder 

42 kap Löntillverkning av lädervaror; 
sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor 
och liknande artiklar 

43 kap Lönbearbetning hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Löntillverkning av pälsskinn och konstgjord 
päls; varor av dessa material 

NIONDE AVDELNINGEN 

9 avd Lönbearbetning av trä och trävaror utom 
sågning, hyvling, fingerskarvning, torkning 
eller impregnering 

44 kap Sågning av virke mot lön 
Torkning eller justering av virke mot lön 
Hyvling av virke mot lön 
Fingerskarvning av trävaror mot lön 
Impregnering av trävaror mot lön 

48 kap Pappersarbeten mot lön 

49 kap Löntryckning 

ELFTE AVDELNINGEN 

11 avd Vävning av tyger samt trikåstickning mot lön 
Blekning, färgning, tryckning, appretering 
och mercerisering av textilgods mot lön 
Matelassering, även quiltning mot lön 
Lönsömnad av textilier, ej trikåstickning, 
matelassering och quiltning 
Bearbetning av textilgods, ej blekning, 
färgning, tryckning, appretering, 
mercerisering, matelassering, vävning och 
trikåstickning mot lön 
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Value 
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Value 
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64 kap Tillverkning av skodon samt delar därtill 
mot lön 

65 kap Tillverkning av huvudbonader av pälsskinn 

motion 

68 kap Inskriptioner på gravstenar mot lön 

70 kap Slipning, gravering, målning, blästring o d 
av glasvaror mot lön 

71 kap Förgyllning, försilvring, gravering o d 
mot lön 
Löntillverkning av ädla metaller och metaller 
med plätering av ädel metall samt varor av 
sådana produkter; bijouterivaror 

FEMTONDE AVDELNINGEN 

15 avd Svetsning, spinning, blästring, glödning o d 
bearbetning mot lön av tråd, kabel, stång o I 
halvfabrikat av andra metaller än järn och stål 
Sortering av skrot mot lön 
Löntillverkning av oädla metaller (ej järn 
och stål) och varor därav, ej svetsning, 
glödning, blästring eloxidering o d 

72 kap Lönbearbetning hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Härdning och liknande bearbetning av järn 
och stål mot lön 
Valsning, dragning o d av järn och stål 
motion 
Galvanisering, fömickling, emaljering o d 
av järn- och stålvaror mot lön 
Malning, rostning, torkning o d av 
fen-olegeringar mot lön 
Löntillverkning av ferrolegeringar 
ej malning, rostning, torkning 
Löntillverkning av järn- och stål annat än 
ferrolegeringar, ej valsning, dragning o d 

73 kap Lönbearbetning hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Löntillverkning av varor av järn eller stål, 
ej galvanisering eller annan ytbehandling 

76 kap Eloxering o d av aluminium mot lön 

82 kap Löntillverkning av verktyg, knivar, skedar 
och gafflar av oädel metall (även delar) 

83 kap Lönbearbetning hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Slipning, svarvning, gravering o d av 
metallvaror mot lön 
Löntillverkning av beslag, lås, gångjärn, 
kapsyler, skåp, skyltar m m av oädel metall 

84 kap Löntillverkning av förbränningskolvmotorer, 
(även delar) 
Löntillverkning av verktygsmaskiner (även 
delar) 
Löntillverkning av maskiner och apparater (ej 
elektriska) och mekaniska redskap(även delar) 
andra än förbränningskolvmotorer, 
verktygsmaskiner, datorer eller maskiner och 
apparater för grävning, hyvling, schaktning, 
borrning eller brytning och delar till dessa 
Löntillverkning av maskiner och apparater för 
grävning, hyvling, planering, stampning, 
schaktning, borrning eller brytning av jord, 
sten, mineral eller malm (även delar) 
Löntillverkning av datorer, enheter eller 
delar till dessa 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

litem no Sections, chapters and commodities 

1994 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

MONTERING OCH INSTALLATION 

Montering och installation av produkter 
tillverkade inom det egna företaget 
Montering och installation av produkter 
tillverkade vid annat företag (än det egna) 

ANNAN BEARBETNING ÄN VARUPRODUKTION, 
REPARATIONER ELLER LÖNBEARBETNING 

Övrig bearbetning, vars värde ej kan fördelas 
på statistiska nummer 

2 kap Övrig bearbetning hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Styckning eller malning av kött från egen slakt 
Styckning eller malning av inköpt kött 

85 kap Löntillverkning av elektriska maskiner och 
apparater, elektriskt material, apparater för 
inspelning eller återgivning av ljud och 
bilder jämte delar till sådana, ej tryckta 
kretsar eller isolerad tråd och kabel 
Löntillverkning av tryckta kretsar 
Löntillverkning av isolerad tråd eller kabel 

86 kap Löntillverkning av rullande eller stationärt 
järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar 
därtill; mekanisk 
trafiksignaleringsutrustning 

87 kap Löntillverkning av fordon, andra än 
rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel 
samt delar och tillbehör till fordon 

88 kap Löntillverkning av luftfartyg och 
rymdfarkoster samt delar till sådana 

89 kap Löntillverkning av fartyg samt annat 
flytande material 

90 kap Färgning, slipning m m av optiskt glas 
motion 
Löntillverkning av optiska instrument och 
apparater, foto- och kinoapparater, instrument 
och apparater för mätning eller kontroll, 
medicinska och kirurgiska instrument och 
apparaten delar och tillbehör till sådana 
artiklar 

93 kap Löntillverkning av vapen och ammunition samt 
delar och tillbehör därtill 

94 kap Ytbehandling, stoppning och klädsel av 
möbler o d mot lön 
Löntillverkning av möbler, sängkläder, 
madrasser, kuddar; belysningsarmatur; 
monterade eller monteringsfärdiga 
byggnader 

95 kap Löntillverkning av leksaker, spel och 
sportartiklar; delar till sådana artiklar 

96 kap Löntillverkning av pennor, handstämplar, 
blixtlås, knappar, rökpipor, kammar, 
hårspännen o d; termosflaskor etc 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

litem no Sections, chapters and commodities 

1994 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

7 kap Skalning av potatis 

8 kap Skalning, hyvling eller strimling av nötter, 
mandel och liknande frukter 

9 kap Malning och annan beredning av kaffe, te, 
matte och kryddor 

15 kap Rening av animaliska och vegetabiliska oljor 
eller fetter 

25 kap Osläckt kalk, framställd genom egen 
mesabränning 

27 kap Övrig bearbetning hänförtig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Rening av spilloljor 
Uppfräsning av asfalt 
Stybb av ång- eller stenkol 
Bränntorv 

39 kap Laminering av plastprodukter 
Sågning, svarvning o d av plastprodukter 

40 kap Övrig bearbetning hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Hel- och toppregummering av däck 
Dubbning av däck 

44 kap Målning, ytbehandling o d av trävaror 
Fingerskarvning av virke 
Impregnering av annat virke än stolpar eller 
slipers, sågat eller hyvlat vid arbetsstället 
(Detta virke skall även ingå i sågningen ovan) 
Impregnering av inköpt virke, annat än stolpar 
eller slipers 
Laminering av träprodukter 

48 kap Pårullning av papper 

49 kap Övrig bearbetning, hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska nummer 
Sätteri- och tryckoriginalframställningstjänst 
Reprotjänster (fotografering, scanning, 
montering etc) 
Kemigrafiska tjänster (tryckplåt- matris- och 
klicheéframställning och andra kemigrafiska 
tjänster) 
Kopieringsarbeten 
Laminering, lackering o d av tryckalster 
Screen-tryckning 
Bindning, häftning, blockning, skärning, 
bigning etc av böcker, broschyrer, häften o d 
Bindning, häftning, blockning, skärning, 
bigning etc av tidningar och tidskrifter 
Bindning, häftning, blockning, skärning, 
bigning etc av reklamalster, affärskataloger o d 
Bindning, häftning, blockning, skärning, 
bigning etc av andra trycksaker än böcker, 
broschyrer, häften, tidningar och tidskrifter, 
reklamalster, affärskataloger o d 
Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande 
tryckalster, även i form av enstaka blad: 
enstaka blad, även vikta, tryckta i: 
- högtryck 
- litc-offset 
- djuptryck 
- annan tryckmetod 
andra slag: 
- lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt 
utkommande häften till sådana 
- andra böcker, broschyrer, häften o d, 
tryckta i: 
- - högtryck 
- - lito-offset 
- - djuptryck 
- - annan tryckmetod 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

litem no Sections, chapters and commodities 

1994 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

Tidningar och tidskrifter, även illustrerade 
eller innehållande reklam: 
utgivna minst fyra gånger per vecka, tryckta i: 
- högtryck 
- litc-offset 
- djuptryck 
- annan tryckmetod 
andra, tryckta i: 
- högtryck 
- litc-offset 
- djuptryck 
- annan tryckmetod 
Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn 
Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även 
häftade, bundna eller illustrerade 
Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, 
väggkartor, topografiska kartor och glober, 
tryckta: 
glober 
andra slag: 
- i bokform 
-andra 
Planritningar och andra ritningar 
Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar od, 
stämpelpapper; checkblanketter; sedlar; 
aktier, och liknande värdehandlingar, 
tryckta i: 
- högtryck 
- litc-offset 
- djuptryck 
- annan tryckmetod 
Dekalkomanier 
Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat 
tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, 
meddelanden eller tillkännagivanden, även med 
bildtryck, med eller utan kuvert eller 
utstyrsel 
Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet 
almanacksblock 
Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder 
samt fotografier 
reklamtryckalster, affärskataloger o d, 
tryckta i: 
- högtryck 
- litc-offset 
- djuptryck 
- annan tryckmetod 
andra slag: 
- bilder, planscher samt fotografier, 
tryckta i: 
- - högtryck 
- - litc-offset 
- - djuptryck 
- - annan tryckmetod 
- blanketter, fakturor o d , tryckta i: 
- - högtryck 
- - Ifto-offset 
- - djuptryck 
- - annan tryckmetod 
- andra, tryckta i : 
- - högtryck 
- - litc-offset 
- - djuptryck 
- - annan tryckmetod 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

I avd Torkning, malning, pulverisering o d av 
livsmedelsprodukter 
Frysning och lagring av livsmedelsprodukter 

ELFTE AVDELNINGEN 

I I avd Tvinning, blekning, färgning eller 
mercerisering av inköpta garner 
Blekning, färgning, tryckning, appretering, 
plissering eller mercerisering av inköpta 
vävnader 
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Statistiskt nr Avdelningar, kapitel och varuposter 

I Item no Sections, chapters and commodities 

1994 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

1993 
Saluvärde 
Value 
1 000 kr 

Blekning, färgning, tryckning, appretering 
eller mercerisering av i köpt quiltad 
metervara 
Tvinning, blekning, färgning, tryckning, 
appretering och mercerisering av inköpt 
textilvara, ej garner, vävnader eller 
quiltad metervara 
Uppläggning av inköpt garn, fiberduk o d 
i detaljhandelsförpackningar 
Tillskärning av väv på beställning, i annan 
än kvadratisk eller rektangulär form, 
för vidare bearbetning 

69 kap Dekorering av inköpt porslin 

70 kap Obearbetat planglas, ej draget ofärgat 
planglas, kvadratiskt eller rektangulärt 

FEMTONDE AVDELNINGEN 

15 avd Återvinning av metaller 
Produkter av oädla metaller, andra än järn 
eller stål, som inköpts och bearbetats av 
detta arbetsställe (t ex kapning, bockning etc) 

12 kap Övrig bearbetning hänförlig till detta kapitel 
vars värde ej kan fördelas på statistiska 
nummer 
Produkter av järn eller stål, andra än stång, 
band eller tråd, utgörande inköpta produkter 
som bearbetats vid detta arbetsställe (t ex 
kapning, bockning, perforering o d) 

ARTONDE AVDELNINGEN 

18 avd Sterilförpackning och sterilisering av 

sjukvårdsartiklar 

90 kap Färgning och inslipning av glasögonlinser 

Återvinning av icke-metall 

Design och montering av styrsystem för 
kontinuerliga industriella processer 

Design och montering av automatiska 
produktionsanläggningar 
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Alfabetisk 
varuförteckning 

Alphabetic index 

Abonnentväxlar 85.17 
"Absolutes" 33.01 
Absorbtionskylskåp 84.18 
Acetaldehyd 29.12 
Acetaler 29.11 
Aceton 29.14 
N-Acetylantranilsyra 29.24 
o-Acetylsalicylsyra 29.18 
Ackumulatorer, elektriska 85.07 
Ackumulatorkärl och lock 
till sådana 85.07 
Adiantum 06.04 
Adipinsyra samt Salter och 
estrar därav 29.17 
Adresseringsmaskiner 84.72 
Adressplåtar av oädel metall 83.10 
Aerosolterapiapparater 90.19 
Affärskataloger 49.11 
Agar-agar 13.02 
"Agarbatti" 33.07 
Agavefibrer 53.04 
Agglomereringsmaskiner för fasta 
mineraliska bränslen etc 84.74 
Agnar 12.13 
Akrylaldehyd 29.12 
Akrylnitril 29.26 
Akrylpolymerer i obearbetad form 39.06 
Akrylsyra samt salter och 
estrar därav 29.16 
Aktier 49.07 
Akvariefisk 03.01 
Akvarieväxter 06.02 
Alabaster 25.15 
Album 48.20 
Albuminater 35.02 
Albuminer och albuminderivat 35.02 
Aldehyder, aldehydalkoholer, al-
dehydetrar och aldehydfenoler 29.12 
Aldehydföreningar 29 kap V 
Aldol 29.12 
Alfalfa 12.I4 
Alfalfafrön 12.09 
Alger, färska eller torkade 12.12 
Alginsyra 39.13 
Alkalimetaller 28.05 
Alkaliska jordartsmetaller 28.05 
Alkoholer: 
- acykliska 29.05 
- cykliska 29.06 
- etylalkohol 22.07- 22.08 
- fettalkoholer, tekniska 15.19 
- metanol (metylalkohol) 29.05, 38.07 
Alkoholperoxider 29.09 
Alkydhartser 39.07 
Alkylbensener, blandningar av 38.17 
Alkylnaftalener 38.17 
Allylalkohol 29.05 
Almanackor och almanacksblock 49.10 
Almplantor 06.02 
Aloeextrakt 13.02 
Alplantor 06.02 
Aluminatcement 25.23 
Aluminater 28.41 
Aluminium och varor därav 76 kap 
Aluminiumfluorider 28.26 
Aluminiumhydroxid 28.18 
Aluminiumkalciumfosfater, 
naturliga 25.10 

Aluminiumklorid 28.27 
Aluminiummalm 26.06 
Aluminiumoxid 28.18 
Aluminiumsulfat 28.33 
Alunarter 28.33 
Amalgamer: 
- av oädla metaller 28.51 
- av ädla metaller 28.43 
Ambra 05.10 
Amider, acykliska och cykliska 29.24 
Aminer 29.22 
Aminofyllin 29.39 
Aminoföreningar med oxygen-
funktion 29.22 
Aminohydroxinaftalensulfonsyror 
och salter därav 29.22 
Aminoplaster 39.09 
Ammoniak 28.14 
Ammoniumfluorider 28.26 
Ammoniumhydrogenortofosfat 31.05 
Ammoniumhydroxider, kvaternära 29.23 
Ammoniumkarbonat 28.36 
Ammoniumklorid 28.27 
Ammoniumnitrat 31.02, 31.05 
Ammoniumsalter, kvaternära 29.23 
Ammoniumsulfat 31.02,31.05 
Ammunition 93.06 
Ampuller av glas 70.10 
Amylalkohol (pentanol) 29.05 
Amylfenoler 29.07 
Analogimaskiner 84.71 
Ananas: 
- färsk eller torkad 08.04 
- beredd eller konserverad 20.08 
- saft därav 20.09 
Andalusit 25.08 
Andningsapparater 90.19- 90.20 
Anhydrit 25.20 
Anilin och salter därav 29.21 
Anilinpennor och anilinstift 96.09 
Animaliska produkter 
- färska, kylda, etc, för beredning 
av farmaceutiska produkter 05.10 
- andra, beredda för terapeutiskt 
eller profylaktiskt bruk 30.01 
- andra slag, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans: 
--ätbara 04.10 
--andra 05.11 
Anis 09.09 
Anisidiner 29.22 
Anjonaktiva ämnen 34.02 
Ankaren av jäm eller stål 73.16 
Ankelsockor 61.15 
Ankor 01.05 
Anoder för förnickling 75.08 
Anoraker: 
-av trikå 61.01-61.02 
- av annan textil vara 62.01 - 62.02 
Ansjovis 16.04 
Anteckningsblock och anteck
ningsböcker 48.20 
Antenner och antennreflektorer 85.29 
Antibiotika 29.41 
- utgörande medikamenter 30.03- 30.04 
Antibiotikafodermedel 23.09 
Antikviteter 97.06 
Antimon och varor därav 81.10 
Antimonmalm 26.17 
Antimonoxider 28.25 
Anuoxidanter och andra samman
satta stabiliseringsmedel, beredda: 
- för gummi eller plast 38.12 
- för mineraloljor 38.11 
Antipyrin 29.33 
Antitranspirationsmedel 33.07 
Antracen 29.02 
Antracit 27.01 
Antrakinon 29.14 
Apelsiner, färska eller torkade 08.05 

Apelsinolja 33.01 
Apelsinsaft 20.09 
Apparater, se deras benämningar 
samt under Maskiner och 
Instrument 
Appreteringsmaskiner för 
gam etc 84.51 
Appreturmedel, beredda 38.09 
Aprikosen 
- färska 08.09 
-torkade 08.13 
- beredda eller konserverade 20.08 
Aprikoskärnor 12.12 
Arbetshandskar av läder eller 
konstläder 42.03 
Areometrar 90.25 
Argon 28.04 
Arkgummi, rökt 40.01 
Armband: 
- ur- (oavsett materialet) 91.13 
- andra slag: 
- - av ädel metall eller av 
metall med plätering av 
ädel metall 71.13 
--andra 71.17 
Armbandsur 91.01-91.02 
Armeringsjäm 72.13-72.14, 

72.27- 72.28 
Armeringsmattor av glasfibrer 70.19 
Arrowrot 07.14 
Arsenik 28.04 
Arsenikorganiska föreningar 29.31 
Asbest: 
- obearbetad 25.24 
- bearbetad samt varor därav 68.12-68.13 
Asbestcementvaror 68.11 
Asfalt: 
-naturasfalt 27.14 
- petroleumbitumen 27.15 
- bituminösa blandningar på 
basis därav 27.15 
- varor av asfalt 68.07 
Asfaltit 27.14 
Asfaltmastix 27.15 
Asfaltsten 27.14 
Aska 26.20- 26.21 
Askar: 
- av aluminium 76.12 
-av järn-eller stålplåt 73.10 
-av läder etc 42.02 
- av papper eller papp 48.17-48.19 
- av plast 39.23,42.02 
-av trä 44.15,44.20 
Askplantor 06.02 
Asparagus 06.04 
Aspplantor 06.02 
Astronomiska instrument 90.05 
Ateljéfonder, målade, av 
textilvävnad 59.07 
Atlaser 49.05 
Attachéväskor av läder etc 42.02 
Auberginer, färska eller kylda 07 09 
Automater, försäljnings- 84.76 
Avbitartänger 82.03 
Avelsdjur, renrasiga: 
- hästar, åsnor, mulor och 
mulåsnor 01.01 
-nötkreatur 01.02 
Avenbokplantor 06.02 
Avfall: 
- av agavefibrer 53.04 
- av aluminium 76.02 
- av ben och kvicke 05.06 
- av bly 78.02 
- av blötdjursskal 05.08 
- av bomull 52.02 
- av borst 05.02 
- av djurhår (andra än tagel) 05.02, 51.03-

51.04 
- av elfenben 05.07 
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-av fisk 05.11 
- av fjädrar 05.05 
-av glas 70.01 
- av glimmer 25.25 
- av gummi: 
- - av hårdgummi 40.17 
- - annat 40.04 
- av hampa, mjuk 53.02 
- av nom, hovar etc 05.07 
-av jute 53.03 
- av järn eller stål 72.04 
-av kakao 18.02 
- av koppar 74.04 
- av kokosfibrer 53.05 
- av konstfiber 55.05 
- av korall 05.08 
- av kork 45.01 
-av lin 53.01 
- av läder eller konstläder 41.10 
- av magnesium 81.04 
- av manillahampa 53.05 
- av människohår 05.01 
- av natursilke 50.03 
- av ruckel 75.03 
- av papper eller papp 47.07 
-av plast 39.15 
- av rami 53.05 
- av sisal 53.04 
- av sköldpadd 05.07 
- av tagel 05.03 
- av tenn 80.02 
- av textilvaror 63.10 
-av tobak 24.01 
-av trä 44.01 
-av ull 51.03-51.04 
- av valbarder och valbardsborst 05.07 
- av zink 79.02 
- av ädel metall 71.12 
- av diverse oädla metaller 81 kap 
- från bryggerier och brännerier 23.03 
- från livsmedelsindustrin 23 kap 
- från sockerframställning 23.03 
Avfallslut 38.04 
Avfrostnings- och avimningsan-
ordningar för motorfordon 85.12 
Avgasrör till motorfordon 
enligt nr 87.01 -87.05 87.08 
A visningsmedel, beredda, flytande 38.20 
Avkylningsmaskiner 84.19 
Avlastningsventiler 84.81 
Avokadofrukter, färska eller 
torkade 08.04 
Avskiljningsmaskiner för mine-
raliska ämnen 84.74 
Avståndsmätare 90.15 
Avtorkare 96.03 
Avtrycksmassor för dentalbruk 34.07 
Avvägningsinstrument 90.15 
Axelkopplingar 84.83 
Axelremmar av läder 42.03 
Axlar 
- till rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel 86.07 
- till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
- transmissions-, etc 84.83 
Azaleaplantor 06.02 
Azelainsyra samt salter och 
estrar därav 29.17 
Azider av metaller 28.50 
Azo- och azoxiföreningar 29.27 

Babassuolja 15.13 
Babykläder och tillbehör till 
sådana: 
-av trikå 61.11 
- av annan textilvara 62.09 
Backspeglar 70.09 
Backventiler 84.81 

Badbyxor och baddräkter 
-avtrikå 61.12 
- av annan textilvara 62.11 
Badkar 
- av jäm eller stål 73.24 
- av keramiskt material 69.10 
- av plast 39.22 
Badpreparat 33.07 
Badrockar: 
-avtrikå 61.07-61.08 
- av annan textilvara 62.07- 62.08 
Badsalt 33.07 
Bagass 23.03 
Bageriugnar: 
-elektriska 85.14 
- icke elektriska 84.17 
Bajonetter 93.07 
Bakpulver 21.02 
Bakströmsreläer 85.11 
Bakverk 19.05 
Balanseringsmaskiner 90.30 
Balansfjädrar till ur 91.14 
Balata 40.01 
Baljfrukter 
-färska eller kylda 07.08 
-frysta 07.10 
Baljor, av trä 44.16 
Baljor till vapen 93.07 
Baljväxtfrön: 
- färska eller kylda 07.08 
- torkade eller spritade 07.13 
Ballonger 88.01 
Balsamer, naturliga 13.01 
Balsamterpentin 38.05 
Bambu 14.01 
Bananer, färska eller torkade 08.03 
Banbyggnadsmateriel av jäm 
eller stål 73.02 
Band: 
- av aluminium 76.06 
--flätade 76.14 
- av bly 78.04 
-av jäm eller stål 72.11-72.12, 

72.20,72.26 
--flätade 73.12 
--vridna 73.13 
- av koppar 74.09 
--flätade 74.13 
- av magnesium 81.04 
- av molybden 81.02 
- av nickel 75.06 
- av tenn 80.04 
- av textilmaterial 58.06 
-av volfram 81.01 
- av zink 79.05 
Bandspelare för ljudinspelning 85.20 
Bandsågblad 82.02 
Bandtraktorer 87.01 
Bandyklubbor 95.06 
Barbitursyra 29.33 
Barium 28.05 
Bariumhydroxid 28.16 
Bariumkarbonat: 
- konstgjort 28.36 
-naturligt 25.11 
Bariumklorid 28.27 
Bariumoxid och bariumperoxid 28.16 
Bariumsulfat: 
- konstgjort 28.33 
-naturligt 25.11 
Barnvagnar 87.15 
Barometrar 90.25 
Basalt 25.16 
Baser, oorganiska 28 kap IV 
Basilikört 12.11 
Batater 07.14 
Batterier, elektriska 85.06- 85.07 
Beck: 
- mineraltjär- 27.08 
- vegetabiliskt 38.09 

Behållare: 
- av aluminium 76.11 - 76.13 
- av jäm eller stål 73.09-73.10 
- av keramiskt material 69.09 
- av plast 39.25 
- för godstransport (containrar) 86.09 
- värmeisolerande (termos
flaskor o d) 96.17 
Behållarevågar 84.23 
Bekämpningsmedel mot 
gnagare o d 38.08 
Belgisk granit 25.15 
- varor därav 68.02 
Belysningsarmatur och andra 
belysningsartiklar 94.05 
Belysningsutrustning, elektrisk, 
för cyklar eller motorfordon 85.12 
Beläggningsmaskiner för textil
varor 84.51 
Beläggningsstämplar: 
- omakulerade och gångbara här 
i landet 49.07 
- andra 97.04 
Ben: 
- obearbetat 05.06 
- bearbetat samt varor därav 96.01 
Bencement 30.06 
Benläder 64.06 
Bensaldehyd 29.12 
Bensen (bensol): 
- ren 29.02 
- annan 27.07 
Bensenoljor 27.07 
Bensin 27.10 
Bensin för cigarettändare o d, 
i behållare rymmande 
högst 300 cm3 36.06 
Bensoesyra samt salter och 
estrar därav 29.16 
Bensol: se Bensen 
Bensoylklorid 29.16 
Bensoylperoxid 29.16 
Bensylalkohol 29.06 
Bentonit 25.08 
- aktiverad 38.02 
Bergamottolja 33.01 
Bergborrar 82.07 
Berlocker 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Beryllium och varor därav 81.12 
Beskämingssaxar 82.01 
Beslag: 
- av plast 39.26 
- till paraplyer etc 66.03 
- andra, av oädel metall 83.02,83.05 
Bestrålningsapparater för ultra
violett eller infrarött ljus 90.18 
Beten, konstgjorda 95.07 
Betfrön 12.09 
Betmassa: 
- melasserad 23.09 
- annan 23.03 
Betmedel, beredda: 
-för metaller 38.10 
- för textil-, pappers- eller 
läderindustrin 38.09 
Betningsmedel för utsäde 38.08 
Betong: 
-eldfast 38.16 
- inte eldfast 38.23 
-varor därav 68.10 
Betongblandarbilar 87.05 
Betongblandare 84.74 
Betongpumpar 84.13 
Betsocker i fast form 17.01 
Betupptagningsmaskiner 84.33 
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B idéer 
- av keramiskt material 69.10 
- av plast 39.22 
Bijouterivaror 71.13,71.16-

71.17 
Bilar 87.03- 87.05 
Bilder 49.11 
Bilderböcker 49.03 
Bildförstärkarrör 85.40 
Bildomvandlarrör 85.40 
Bildrör för televisionsmottagare 85.40 
Bildöverföringsapparater 85.17 
Biljardbord 95.04 
Biljardkrita 95.04 
Biljettmaskiner 84.70 
Bilrockar 
-av trikå 61.01-61.02 
- av annan textilvara 62.01 - 62.02 
Bindlar för borsttillverkning 96.03 
Bindor, impregnerade eller över
dragna med farmaceutiska pro
dukter eller i detaljhandels-
förpackningar 30.05 
Binjurebarkhormoner 29.37 
Bitter 22.08 
Bitumen: 
-naturlig 27.14 
-petroleum- 27.15 
- varor därav 68.07 
Bituminösa ämnen 27 kap 
Bivax 15.21 
Bjälkar 44.07 
Bjälklagstegel 69.04 
Bjällror 83.06 
Björkplantor 06.02 
Björnbär. 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
Blad: 
- konstgjorda, samt varor därav 67.02 
- naturliga 06.04 
Bladfilm, oexponerad 37.01 
Bladfjädrar och blad till sådana 73.20 
Bladglimmer 25.25 
Bladschaktmaskiner 84.29 
Bladselleri, färsk eller kyld 07.09 
Blandad frukt, torkad 08.13 
Blandade nötter 08.13 
Blandningsmaskiner för mine-
raliska ämnen 84.74 
Blandsaft 20.09 
Blandsäd av vete och råg 10.01 
Blankettsatser 48.20 
Blazrar 
-av trikå 61.03-61.04 
- av annan textilvara 62.03- 62.04 
Bleckblåsinstrument 92.05 
Blekjord 25.08 
Blekningsmaskiner för textilvaror 84.51 
Blekselleri, färsk eller kyld 07.09 
Blixtkuber och blixtlampor 90.06 
Blixtljusapparater 90.06 
Blixtlås och delar till blixtlås 96.07 
Block och blockskivor 84.83 
Block: 
- av cement o d 68.10 
- av glas, för byggnadsändamål 70.16 
- av keramiskt material 69.01 - 69.02 
- av vegetabiliskt material jämte 
mineraliskt bindemedel 68.08 
Blockchoklad 18.06 
Blodalbumin, inte berett för 
terapeutiskt eller profy-
laktiskt bruk 35.02 
Blodgmpperingsreagens 30.06 
Blodstillande medel, sterila och 
resorberbara, för kirurgiskt 
eller dentalt bruk 30.06 
Blomknoppar 06.03 

Blomkrukor av prydnadskaraktär, 
av keramiskt material 69. ! 3 
Blomkål, färsk eller kyld 07.04 
Blommor 
- konstgjorda, samt varor därav 67.02 
-naturliga 06.01,06.03 
Blomsterfrön 12.09 
Blusar 
-av trikå 61.06 
- av annan textilvara 62.06 
Bly och varor av bly 78 kap 
Blyacetater 29.15 
Blyackumulatorer 85.07 
Blyertspennor och blyertsstift 96.09 
Blyglete 28.24 
Blyhagel 93.06 
Blykarbonater 28.36 
Blykromater 28.41 
Blymalm 26.07 
Blyoxider 28.24 
Blyull 78.06 
Blåbär. 

-färska 08.10 
-frysta 08.11 
-torkade 08.13 
Blånor 
- av mjukhampa 53.02 
- av jute 53.03 
- av lin 53.01 
- av manillahampa 53.05 
- av rami 53.05 
Blåsinstrument 92.04- 92.05 
Blåslampor 82.05 
Blåsmaskiner 84.14 
Blåsor av andra djur än fiskar 05.04 
- varor därav 42.06 
Bläck 32.15 
Bläckborttagningsmedel i 
detaljhandelsförpackningar 38.23 
Bläckfisk: 
- levande, färsk, kyld etc 03.07 
- beredd eller konserverad 16.05 
Bländare till kameror 90.06- 90.07 
Blöjor. 
- av cellulosavadd e d 48.18 
- av vadd av textilmaterial 56.01 
Blötdjur 
- färska, kylda, frysta etc 03.07 
- beredda eller konserverade 16.05 
Bobiner 
- av pappermassa, papper eller 
papp 48.22 
- av plast 39.23 
- av trä 44.21 
Bockkranar 84.26 
Bockningsmaskiner: 
- för plåt eller band 84.62 
- för träbearbetning etc 84.65 
Boetter till ur 91.11 
Boggier till rullande jämvägs-
eller spårvägsmateriel 86.07 
Bogserbåtar 89.04 
Bojar 89.07 
Bokbinderimaskiner och bok-
binderiapparater 84.40 
Bokföringsmaskiner 84.70 
Bokomslag och bokpärmar av 
papper eller papp 48.20 
Bokplantor 06.02 
Bokstäver av oädel metall 83.10 
Boktryckspressar 84.43 
Bollar 
- för inomhusspel 95.04 
- för utomhusspel, gymnastik, 
spön och idrott 95.06 
- leksaks- 95.03 
Bomber: 
- brandsläcknings- 38.13 
- utgörande ammunition 93.06 

Bomull 52.01,52.03 
Bomullsfrön 12.07 
Bomullsfröolja 15.12 
Bomullslinters 14.04 
Bondad duk 56.03 
Bondbönor 07.13 
Bor 28.04 
Bora ter 
- naturliga 25.28 
- andra, av metaller 28.40 
Borax (dinatriumtetraborat) 28.40 
Borddukar och bordsservetter 
-av papper 48.18 
- av textilmaterial 63.02 
Bordsalt 25.01 
Bordsartiklar 
- av aluminium 76.15 
- av glas 70.13 
- av järn eller stål 73.23 
- av keramiskt material 69.11 - 69.12 
- av koppar 74.18 
- av plast 39.24 
-av trä 44.19 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.14 
Bordsfläktar 84.14 
Bordsknivar 82.11 
Bordslampor 94.05 
Bordslinne 63.02 
Bordständare 96.13 
Bordsur 91.03,91.05 
Bordtennisutrustning 95.06 
Borider 28.50 
Boroxid 28.10 
Borrar och borrverktyg 82.05, 82.07 
Borrenheter för metallbear
betning 84.59 
Borrkronor med skär av 
hårdmetall 82.07 
Borrmaskiner 
- handverktyg, elektromekaniska 85.08 
- handverktyg, pneumatiska eller 
hopbyggda med icke elektrisk 
motor 84.67 
- andra: 
- - för metallbearbetning 84.59 
- - för träbearbetning etc 84.65 
Borrningsplattformar 89.05 
Borr- och fräsverk, kombinerade, 
för metallbearbetning 84.59 
Borrsockar 82.05 
Borrstål, ihåligt, av stål 72.28 
Borrverk för metallbearbetning 84.59 
Borrör av järn eller stål 73.04 
Borst: 
- av svin 05.02 
- av valbarder 05.07 
Borstar. 
- för medicinskt eller kirur
giskt bruk, etc 90.18 
- andra 96.03 
Borstbinderiarbeten 96.03 
Borstträn samt borstskaft av trä 44.17 
Borsyra: 
- naturlig 25.28 
-annan 28.10 
Bottenplattor till gjutformar 84.80 
Bovete 10.08 
Brandbilar 87.05 
Brandlarmsapparater, elektriska 85.31 
Brandslangar och liknande 
slangar av textilmaterial 59.09 
Brandsläckningsapparater 84.24 
- preparat och laddningar därtill 38.13 
Brandsläckningsbomber 38.13 
Braständare 36.06 
Brevkorgar: 
- av oädel metall 83.04 
- av papper eller papp 48.19 



279 

Brevkort: 
- med enbart postalt tryck 48.17 
- med bild 49.09 
- med frimärke, makulerade etc 97.04 
Brevpapper i block 48.20 
Brevvågar 84.20 
BTevöppnare 82.14 
Brickor av papper eller papp 48.23 
Broar 
- av aluminium 76.10 
- av jäm eller stål 73.08 
Broccoli'. 
- färsk eller kyld 07.04 
-fryst 07.10 
Broccolo, färsk eller kyld 07.04 
Brockband 90.21 
Broderier 58.10 
Broderinålar och broderprylar, 
av jäm eller stål 73.19 
Brom 28.01 
Bromater av metaller 28.29 
Bromider och bromidoxider av 
metaller 28.27 
Bromsapparater till rullande 
järnvägs- eller spoårvägs-
materiel och delar därtill 86.07 
Bromsar. 
- elektromagnetiska 85.05 
- till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
- till fordon enligt 
nr 87.11-87.13 87.14 
Bromsbelägg och bromsklossar, 
av asbest etc 68.13 
Bromsbelägg, monterade, till 
motorfordon 87.08 
Bromsvätskor, hydrauliska 38.19 
Brons och varor därav 74 kap 
Bronsfolier och bronspasta 32.12 
Broscher. 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Broschyrer 49.01 
Brosektioner 
- av aluminium 76.10 
- av jäm eller stål 73.08 
Brunkol 27.02 
Brunkolstjära 27.06 
Bryggeriharts 38.07 

Bryggeriindustrimaskiner, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 84.38 
Bryggor 89.07 
Bryggor till ur 91.14 
Brysselkål, färsk eller kyld 07.04 
Brytare, för elektriska kretsar 85.35- 85.36 
Brytningsfärger 32.13 
Brytningsmaskiner för jordbear
betning m m 84.30 
Brännare till eldstäder 84.16 
Brännved 44.01 
Brännvin 22.08 
Bränsleelement 
- obestrålade för kämreaktorer 84.01 
- förbrukade (bestrålade) till 
kämreaktorer 28.44 
Bränslen, mineraliska 27 kap 
Bränsle- och smörjmedelspumpar 
för bensinstationer 84.13 
Bröd, rostat 19.05 
Brödrostar, elektriska 85.16 
Bröstknappar: 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Buffertar till rullande jämvägs-
eller spårvägsmateriel 86.07 
Buljonger 21.04 

Bultar 
av aluminium 76.16 
- av jäm eller stål 73.18 
- av koppar 74.15 
- av zink 79.06 
Bultsaxar 82.03 
Burkar 
- av aluminium 76.12 
-av glas 70.10 
- av jäm- eller stålplåt 73.10 
- av keramiskt material 69.09 
Butadiener 
- rena 29.01 
-andra 27.11 
Butadiengummi (BR) 40.02 
Butan: 
- rent 29.01 
-annat 27.11 
Butanoler (butylalkoholer) 29.05 
Butanon 29.14 
Butener: 
- rena 29.01 
-andra 27.11 
n-Butylacetat 29.15 
Butylfenoler 29.07 
Butylgummi (IIR), halogenerat 
butylgummi (CIIR och BHR) 40.02 
Butyraldehyd (butanal) 29.12 
Byggleksaker 95.03 
Byggnader, monterade eller mon-
teringsfärdiga 94.06 
Byggnadsartiklar av glas 70.16 
Byggnadsblock av betong etc 68.10 
Byggnadsornament av keramiskt 
material 69.05 
Byggnadsplattor: 
-av glas 70.16 
- av trä eller andra vedartade 
material 44.10-44.12 
Byggnadssnickerier 44.18 
Byggnadssten 25.15-25.16 
- varor därav 68.02 
Byggsatser 95.03 
Byggvaror 
- av keramiskt material 69.05 
- av plast 39.25 
- av zink 79.07 
Byglar av oädel metall: 
-medlas 83.01 
- andra 83.08 
Bysthållare 62.12 
Byxkjolar. 
-av trikå 61.04 
- av annan textilvara 62.04 
Byxor 
-av trikå 61.03-61.04 
- av annan textilvara 62.03- 62.04 
Båglampor 85.39 
Bägare av papper eller papp 48.23 
Bälten av läder eller konstläder 42.03 
Bänkspisar, elektriska 85.16 
Bär 
-färska 08.09-08.10 
-frysta 08.11 
- tillfälligt konserverade 08.12 
-torkade 08.13 
- kanderade etc 20.06 
- beredda eller konserverade 20.01, 20.08 
- saft därav 20.09 
Bärbuskar 06.02 
Bärgeléer 20.07 
Bärgningsbilar 87.05 
Barkassar 
- av papper 48.19 
- av plast 39.23 
Bämstenssyra och salter därav 29.17 
Bärraketer 88.02 
Bävergäll 05.10 
Böcker 49.01,49.03 

Bojar av jäm eller stål 73.07 
Bönor: 
- färska eller kylda 07.08 
-frysta 07.10 
-torkade 07.13 
- beredda eller konserverade 20.01, 20.04-

20.05 
Börsar av metallflätning av ädel 
metall eller av metall med 
plätering av ädel metall 71.13 

Cannelloni 19.02 
Capeliner 65.03 
Carcinotroner 85.40 
Cashewnötter se Kasjunötter 
CD-skivor 85.24 
Cellplattor av trä 44.18 
Celluloid 39.03 
Cellulosaacetater 39.12 
Cellulosabutyrat 39.12 
Cellulosacementvaror 68.11 
Cellulosaderivat, kemiska 39.12 
Cellulosaetrar 39.12 
Cellulosanitrater 39.12 
Cellulosapropionat 39.12 
Cellulosavadd 48.03 
Cembalor 92.01 
Cement 25.23 
-varor därav 68.10-68.11 
Cementklinker 25.23 
Cementkoppar (utfälld koppar) 74.01 
Centralenheter, digitala 84.71 
Centrifugalpumpar 84.13 
Centrifuger 84.21 
Ceriumföreningar 28.46 
Cetylalkohol 29.05 
Chamotte 25.08 
- produkter därav 69.02- 69.03 
Champinjoner: 
- färska eller kylda 07.09 
-torkade 07.12 
- beredda eller konserverade 20.03 
Charkuterimaskiner 84.38 
Checkblanketter 49.07 
Chiclegummi 40.01 
Chiolit, naturlig 25.27 
Choklad och chokladvaror 18.06 
-vit 17.04 
Chokladindustrimaskiner 84.38 
Chuckar: 
- elektromagnetiska 85.05 
- andra 84.66 
Cider (äppelvin) 22.06 
Cigarettautomater 84.76 
Cigaretter 24.02 
- medicinska 30 kap 
Cigarettetuier 
- av läder etc 42.02 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
Cigaretthylsor 48.13 
Cigarett- och cigarrmunstycken 96.14 
Cigarettpapper 48.13 
Cigarettändare 96.13 
- flytande bränslen därtill 36.06 
Cigarrer och cigariller 24.02 
Cikoriarot: 
-rostad 21.01 
- annan 12.12 
Cikoriasallat, färsk eller kyld 07.05 
Cirkelsågblad 82.02 
Cirkulationskåpor med 
inbyggd fläkt 84.14 
Cirkusar, ambulerande 95.08 
Cisterner 
-av aluminium 76.11 
- av jäm eller stål 73.09 
- av plast 39.25 
Citroner, färska eller torkade 08.05 
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Citronolja 33.01 
Citronsyra samt salter och 
estrar därav 29.18 
Citrusfrukter 
- färska eller torkade 08.05 
- beredda eller konserverade 20.07- 20.08 
- saft därav 20.09 
Collage 97.01 
"Concretes" 33.01 
Containrar 86.09 
Cops: 
- av pappersmassa, papper eller 
papp 48.22 
- av plast 39.23 
- av trä 44.21 
Couscous 19.02 
Curry 09.10 
"Cut-backs" 27.15 
Cyanamid och metallderivat därav 25.51 
Cyan och cyanhalogenider 28.51 
Cyanater av metaller 28.38 
Cyanater, komplexa, av 
oorganiska baser 28.42 
Cyanider och cyanidoxider m m 
av metaller 28.37 
Cyanit 25.08 
Cyansyror 28.11 
Cykelbelysningar och cykel-
generatorer 85.12 
Cykelringklockor 83.06 
Cyklan-, cyklen- och cyklo-
terpenalkoholer 29.06 
Cyklaner, cyklener och cyklo-
terpener 29.02 
Cyklar 
- leksaks-, trehjuliga o d 95.01 
- med hjälpmotor 87.11 
-andra 87.12 
- delar och tillbehör till cyklar 
enligt nr 87.11-87.12 87.14 
Cyklohexan 29.02 
Cyklohexanol 29.06 
Cyklohexanon 29.14 
Cyklohexylsulfaminsyra och 
salter därav 29.29 
Cylinderlås 83.01 
Cylinderolja 27.10 
Cymbaler 92.06 
Cymen (cymol): 
- ren 29.02 
- rå (p-cymen) 38.05 

Dadlar, färska eller torkade 08.04 
Dagböcker 48.20 
Damasker 64.06 
Damejeanner 
-av glas 70.10 
- av plast 39.23 
Dammhandukar 63.07 
Dammsugare 85.09 
Dammvippor 96.03 
Datorer och enheter till datorer 84.71 
Datumstämplar 96.11 
DDT 29.04 
Defibrörstenar 68.04 
Degar för beredning av bakverk 19.01 
Deglar av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Degras 15.22 
Dekahydronaftalen (dekalin) 29.02 
Dekalkomanier 49.08 
Delar. 1) 
1 ) Härunder har endast upptagits 
inte särskilt specificerade delar, 
som förs till annat nummer än den 
vara, för vilken de är avsedda. 
- till bilar 87.08 
-till cyklar 87.14 
- till elektriska kopplingsorgan 
etc enligt nr 85.35-85.37 85.38 

- till elektriska motorer etc 
enligt nr 85.01-85.02 85.03 
- till grammofoner, band
spelare o d 85.22 
- till lok eller annan rullande 
järnvägs- eller spårvägsmateriel 86.07 
- till kontorsmaskiner o d 
enligt nr 84.69-84.72 84.73 
- till luftfartyg 88.03 
- till maskiner och apparater 
enligt nr 84.25-84.30 84.31 
- till metallbearbetningsmaskiner 
m m enligt nr 84.56-84.65 84.66 
- till motorcyklar etc 87.14 
- till motorer enligt 
nr 84.07-84.08 84.09 
- till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
- till musikinstrument 92.09 
- till mät- och kontrollinstru
ment o d, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 90.33 
- till paraplyer, promenad-
käppar o d 66.03 
- till radiotelefoniapparateT 
etc enligt nr 85.25-85.28 85.29 
- till rullstolar o d 87.14 
- till skodon 64.06 
- till textilmaskiner enligt 
nr 84.44-84.48 84.48 
- till traktorer 87.08 
-till ur 91.08-91.12, 

91.14 
- till vapen 93.05 
- till verktyg: 
- - av hårdmetall e d 82.09 
- - av trä 44.17 
- som inte omfattas av något 
annat nummer, avsedda för 
maskiner m m: 
- - elektriska 85.48 
- - icke elektriska 84.85 
Delningsdockor 84.66 
Dentalinstrument och 
dentalapparater 90.18 
Dentalvax 34.07 
Deodoranter 33.07 
Desinfektionsmedel 38.08 
Destillationsprodukter av 
mineral iska bränslen och 
mineraloljor 27 kap 
Destilleringsapparater 84.19 
Deuteriumoxid 28.45 
Dextrin och dextrinklister 35.05 
D-glucitol 29.05 
Diacetonalkohol 29.14 
Diacs 85.41 
Diagnostiska reagens för in-
eller utvältes bruk 30.06 
Diamanter 71.02 
- omonterade, bearbetade för 
stift till grammofoner etc 85.22 
Diamantslipverktyg 68.04 
Diammoniumhydrogenortofosfat 
(diammoniumfosfat) 31.05 
Dianisidiner 29.22 
Diatomit 25.12 
- aktiverad 38.02 
-varor därav 69.01 
Diazoföreningar 29.27 
Dibutylortoftalat 29.17 
Dicyandiamid 29.26 
Didecylortoftalater 29.17 
Dieselbrännoljor 27.10 
Dietyleter 29.09 
Difenylamin 29.21 
Difenylolpropan 29.07 
Difenyltiokarbamid 29.30 
Diffraktionskameror 90.12 

Diffusörer för extraktion av 
sockersaft 84.38 
Digitalmaskiner 84.71 
Dikalciumfosfat: se Kalcium-
hydrogenortofosfat 
Diklorbensen 29.03 
Diklorbutaner 29.03 
Diklordifenyltrikloretan (DDT) 29.03 
Dikloretan 29.03 
Diklormetan (metylenklorid) 29.03 
Diklorpropan 29.03 
Dikteringsmaskiner 85.20 
Dilatometrar 90.27 
Dimetylaminoättiksyra och 
alkalisalter därav 29.22 
Dimetylcyklohexanoler 29.06 
Dimetyltereftalat 29.17 
Dinappar av gummi 40.14 
Dinas 25.08 
Dinatriumsulfat 28.33 
Dinatriumtetraborat 28.40 
Dinitrotoluen 29.04 
Dinonylortoftalater 29.17 
Dioder 85.41 
Dioktylortoftalat 29.17 
Dioler 29.05 
Dipenten, rå 38.05 
Dippelsolja 38.23 
Diskbollar 
- av jäm eller stål 73.23 
- av koppar 74.18 
Diskbänkar av jäm eller stål 73.24 
Diskhoar av keramiskt material 69.10 
Diskmaskiner 84.22 
Disktrasor 63.07 
Distorsionsfaktormätare 90.30 
Ditioniter av metaller 28.31 
Djupbormingsmaskiner 84.30 
Djuptryckspressar 84.43 
Djur 
- döda, otjänliga till 
manniskoföda 05.11 
-levande 1,3 kap 
Djurblod 05.11 
Djurdelar, ätbara 2,16 kap 
Djurfoder 23.09 
Djurhår 
- bearbetade för perukmakeri-
arbeten 67.03 
- tagel 05.03 
- till borstbinderiarbeten 05.02 
-andra 51.01-51.02, 

51.05 
Djurkol 38.02 
Dockor och dockkläder 95.02 
Dockvagnar 95.01 
Dodecener 29.01 
Dodekanol 29.05 
Dokumentskrin av oädel metall 83.03 
Dokumentskåp av oädel metall 83.04 
Dolomit, även bränd 25.18 
Domkrafter 84.25 
Doppvärmare 85.16 
Doseringsvågar 84.23 
Drag 95.07 
Dragbänkar 84.63 
Dragfordon för påhängsvagnar 87.01 
Draggar av jäm eller stål 73.16 
Dragkrokar till rullande järn
vägs- eller spårvägsmateriel 86.07 
Draglinor 42.01 
Dragmekanismer för rälslinbanor 84.28 
Dragskivor 82.07 
Dragspel: 
- elektroniska etc 92.07 
- andra 92.04 
Dragtruckar 87.09 
Drank 23.03 
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Draperier av textilmateria) 63.03 
Drav 23.03 
Dressiner 86.04 
Dricksglas 70.13 
Driftmaskiner för metall
bearbetning 84.61 
Driftverktyg 82.07 
Drivaxlar till motorfordon 
enligt nr 87.01-87.05 87.08 
Drivremmar 
- av mjukgummi 40.10 
- av textilmaterial 59.10 
Druvmust 20.09,22.04 
Druvsaft 20.09 
Druvsocker 17.02 
Drycker 22 kap 
Dryckesautomater 84.76 
Dräkter 
-av trikå 61.04 
- av annan textilvara 62.04 
Dubbelsalter (även rena): 
- av ammoniumsulfat och 
ammoniumnitrat 31.02,31.05 
- av kalciumnitrat och 
ammoniumnitrat 31.02,31.05 
- av kalciumnitrat och 
magnesiumnitrat 31.02,31.05 
Duk: 
- av cellulosafibrer 48.11 
-av glasfiber 70.19 
- av gummi 40.05,40.08 
- av järn- eller ståltråd 73.14 
- av koppartråd 74.14 
- av papper 48.23 
- av plast 39 kap 
Dukvaror av trikå 60 kap 
Dumprar 87.04 
Dun: se Fjäder 
Dupliceringsfärger 32.15 
Dupliceringsmaskiner av 
hektograftyp 84.72 
Dupliceringspennor 96.08 
Durumvete 10.01 
Duschkar av plast 39.22 
Dvärglampor 85.39 
Däck av gummi 40.11-40.12 
Dörrar 
- av aluminium 76.10 
-av järn eller stål 73.08 
-av koppar 74.19 
- av oädel metall, till kassavalv 83.03 
- av plast 39.25 
-av trä 44.18 
Dörrhandtag av oâdel metall 83.02 
Dörrkarmar 
- av aluminium 76.10 
- av järn eller stål 73.08 
- av koppar 74.19 
- av trä 44.18 
- av plast 39.25 
Dörrstängare, automatiska 83.02 
Dörrtrycken av oädel metall 83.02 
Dörrtrösklar. 
- av aluminium 76.10 
-av järn eller stål 73.08 
- av plast 39.25 
-av trä 44.18 

Ebonit och varor därav 40.17 
Economisers 84.04 
Efedriner och salter därav 29.39 
EfTektfrånskiljare 85.35 
Ekollon 23.08 
Ekplantor 06.02 
Ekrar 87.14 
Eldfasta produkter, brända 69.02- 69.03 
Eldningsapparater, mekaniska 
(stokrar) 84.16 

Eldningsoljor 27.10 
Eldstadsplattor av keramiskt 
material 69.07- 69.08 
Eldstadsrostar, mekaniska 84.16 
Eldvapen 93.01-93.03 
Elektricitetsmätare 90.28 
Elektrisk energi 27.16 
Elektroband, olegerade 72.11 
Elektroder 
- för svetsning eller lödning 83.11 
- kol- 85.45 
Elektrodiagnostiska apparater 90.18 
Elektrodmassa, kolhaltig 38.01 
Elektroforesinstrument 90.27 
Elektrokardiografer 90.18 
Elektrolytkondensatorer 85.32 
Elektromagneter 85.05 
Elektromedicinska apparater 90.18 
Elektronblixtapparater 90.06 
Elektroniska mikrokretsar 85.42 
Elektronrör 85.40 
Elektroplåt, olegerad 72.09 
Ekvatorer, pneumatiska 84.28 
Elfenben: 
- obearbetat 05.07 
- bearbetat samt varor därav 96.01 
Elmetalliseringsmaskiner 85.43 
Elvispar 85.09 
Emaljfärger, beredda 32.07 
Emaljmassa, icke frittad 32.07 
Emulsioner, strålningskänsliga, 
för fotobruk 37.07 
Emulsionsfärger 32.09 
Enbär 09.09 
Enfibertråd 39.16, 54.04-

54.05 
Engober 32.07 
Enkeltarifrmätare 90.28 
Ensembler 
-av trikå 61.03-61.04 
- av annan textilvara 62.03- 62.04 
Enstationsmaskiner för metall-
bearbetning 84.57 
Enzymer, enzympreparat 35.07 
Epiklorhydrin 29.10 
Epoxialkoholer, epoxider, 
epoxietrar och epoxifenoler 
med tre atomer i ringen 29.10 
Epoxihartser 39.07 
Epsomit 25.30 
Ericaplantor 06.02 
Erytromycin och erytromycin-
derivat 29.41 
Esparsett 12.14 
Essenser 
- av kaffe, te eller matte 21.01 
- av kaffesurrogat 21.01 
Esterplaster 39.07 
Estrar 
-av cellulosa 39.12 
- av glycerol 38.06 
- av glykosider 29.38 
- av hartssyror 38.06 
- av naftensyror 38.23 
- av oorganiska syror 29 kap VIII 
- av växtalkaloider 29.39 
Etanal 29.12 
Etanol (etylalkohol) 22.07- 22.08 
Etanolaminer 29.22 
Eten: 
-ren 29.01 
-annan 27.11 
Etenplaster 39.01 
Etenpropengummi (EPDM) 40.02 
Eteralkoholer, eteralkohol-
fenoler, eterfenoler och 
eterperoxider 29.09 
Etiketter 
- av papper eller papp 48.21 

- av textilmaterial 58.07 
Etiketteringsmaskiner 84.22 
Etrar 
-av cellulosa 39.12 
- av glykosider 29.38 
- av växtalkaloider 29.39 
- andra 29.09 
Etuier 
- av läder etc 42.02 
- rese- 96.05 
- av trä 44.20 
- med första förband 30.05 
Etylacetat 29.15 
Etylalkohol 22.07- 22.08 
Etylbensen 29.02 
Etylendiaminer och salter därav 29.21 
Etylenglykol (etandiol) 29.05 
Etylenglykolmonoetyleter 
(etylglykol) 29.09 
Etylenklorid 29.03 
Etylenoxid (oxiran) 29.10 
Etylklorid 29.03 
Etylmetylketon (butanon) 29.14 
Erylvanillin 29.12 
Exponeringsmätare 90.27 
Ex trakter 
- alkoholhaltiga, för fram
ställning av drycker 22.08 
- av cikoriarot, rostad 21.01 
- av kaffe, te eller matte 21.01 
- av kaffesurrogat 21.01 
- av kräftdjur, blötdjur etc 16.03 
- av körtlar, för organo-
terapeutiskt bruk 30.01 
- färgämnes- 32.03 
- garvämnes- 32.01 
-växt- 13.02 

Fabriksfartyg 89.02 
Fackverk och fackverksmaster 
- av aluminium 76.10 
-av järn eller stål 73.08 
Faktis 40.02 
Fallskärmar 88.04 
Falsmaskiner för plåt eller band 84.62 
Faner 44.08 
Fanersvarvningsmaskiner för 
träbearbetning etc 84.65 
Farmaceutiska artiklar 
-av glas 70.17 
- av hårdgummi 40.17 
- av mjukgummi 40.14 
Farmaceutiska produkter 30 kap 
Fartyg 89 kap 
Fartygspropellrar 84.85 
Fat 
- av aluminium 76.12 
- av jäm- eller stålplåt 73.10 
- av trä 44.16 
Fenazon och derivat därav 29.33 
Fenantren 29.02 
Fendrar av mjukgummi 40.16 
Fenetidiner 29.22 
Fenoler 
- rena och salter därav 29.07 
- andra 27.07 
Fenolalkoholer 29.07 
Fenoplaster 39.09 
Fenylglykolsyra samt salter 
och estrar därav 29.18 
Fenylättiksyra samt salter 
och estrar därav 29.16 
Ferrocerium 36.30 
Ferrofosfor 72.02 
Ferrokisel 72.02 
Ferrokiselkrom 72.02 
Ferrokiselmangan 72.02 
Ferrokiseltitan 72.02 
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Ferrokiselvolfram 72.02 
Ferrokrom 72.02 
Ferrolegeringar 72.02 
Ferromangan 72.02 
Ferromolybden 72.02 
Ferronickel 72.02 
Ferroniob 72.02 
Ferrosulfat 28.33 
Ferrotitan 72.02 
Ferrovanadin 72.02 
Ferrovolfram 72.02 
Fettalkoholer 15.19 
Fetter 
- av svin eller fjäderfä, inte 
utsmälta 02.09 
- mjölk- 04.05 
-kakao- 18.04 
-andra 15 kap 
Fettsyror, tekniska, enbasiska 15.19 
Fiberkabel 55.01-55.02 
-optisk 85.44,90.01 
Fiberknippen av glasfiber 70.19 
Fiberskivor av trä e d 44.11 
Fiberspetspennor 96.08 
Ficktändare 96.13 
Fickur 91.01-91.02 
Fikon, färska eller torkade 08.04 
Filar av oädel metall: 
-nagel- 82.14 
- andra 82.03,82.07 
Film, fotografisk, även för 
grafiskt bruk 37 kap 
Filmjölk 04.03 
Filmpaket 37.01 
Filspån av jäm eller stål 72.04 
Filt 
-av glasfiber 70.19 
- för tekniskt bruk 59.11 
- av textilmaterial 56.02 
Filtar, res- och säng-: 
- begagnade 63.09 
-andra 63.01 
Filter (t ex för motorer) 84.21 
Filter, optiska 90.02 
Filterblock av pappersmassa 48.12 
Filterdukar för tekniskt ändamål 59.11 
Filterplattor av pappersmassa 48.12 
Filthattar o d 65.03 
Filtpennor 96.08 
Filtrerapparater 84.21 
Filtrerpapper och filtrerpapp 48.05,48.23 
Filttillverkningsmaskiner 84.49 
Fingryn av spannmål 11.03 
Finkelolja 38.23 
Fisk (inbegripet fisklever samt 
ätbar fiskrom och fiskmjölke): 
-levande 03.01 
- färsk eller kyld 03.02 
- fryst 03.03 
- saltad, torkad eller rökt 03.05 
- beredd eller konserverad 16.04 
Fiskbullar 16.04 
Fiskefartyg 89.02 
Fiskextrakt 16.03 
Fiskfiléer och annat fiskkött, 
färska, kylda eller frysta 03.04 
Fiskknivar av oädel metall 82.15 
Fiskkrokar 95.07 
Fisklever se Fisk 
Fiskmjöl 03.05 
Fiskmjölke: se Fisk 
Fisknät 56.08,58.04 
Fiskolja, fiskfett och fisk
leverolja 15.04 
Fiskpinnar 16.04 
Fiskredskap: 
- av nät 56.08 
- för fiske med krok 95.07 
Fiskrom: se Fisk 

Fixeringspressar 84.50 
Fjäder och dun: 
- obearbetade eller endast 
rengjorda etc 05.05 
- bearbetade samt varor därav 67.01 
Fjäderblad av jäm eller stil 73.20 
Fjäderbrickor: 
- av jäm eller stil 73.18 
- av koppar 74.15 
Fjäderfä: 
-levande 01.05 
- slaktat 02.07 
Fjäderfäfett 02.09 
-utsmältetc 15.01 
Fjäderfälever 02.07 
Fjäderfäsaxar 82.01 
Fjädrar 
- av jäm eller stål 73.20 
- av koppar 74.16 
-ur- 91.14 
Fjäll: 
- av aluminium 76.03 
- av bly 78.04 
- av koppar 74.06 
- av magnesium 81.04 
- av nickel 75.04 
- av tenn 80.05 
- av zink 79.03 
Fjärilshåvar o d 95.07 
Flaskfodral av läder etc 42.02 
Fiaskon 
- av aluminium 76.12 
-av glas 70.10 
- av jäm- eller stålplåt 73.10 
- av plast 39.23 
Flatstickmaskiner 84.47 
Fleroperationsmaskiner för 
metallbearbetning 84.57 
Flingor 
- av glas 32.07 
-av stärkelse 19.03 
- av potatis 11.05 
Flinta 25.17 
Flisavträ 44.01 
Flisor av jäm eller stål 72.04 
Flodsprutor 89.05 
Flottar 89.07 
Flugpapper 38.08 
Flugrullar och flugspön 95.07 
Fluor 28.01 
Fluorescenslampor 85.39 
Fluorider av metaller 28.26 
Fluoroaluminater av metaller 28.26 
Fluorosilikater av metaller 28.26 
Fluorvätesyra 28.11 
Flussmedel 38.10 
Flusspat 25.29 
Flygdrakar 88.01 
Flyglar 92.01 
Flygplan 88.02 
Flytdockor 89.05 
Fläktar 84.14 
Flänsar. 
- av gummi 40.09 
- av jäm eller stål 73.07 
-av plast 39.17 
Flätningsmaterial, vegetabiliska 14.01 
- varor därav 46 kap 
Flätor 
- av flätningsmaterial 46.01 
- av textilmaterial 58.08 
- för packnings- eller smörj-
ningsändamål 59.11 
Foder till huvudbonader 65.07 
Foderbetor 12.14 
Foderkål 12.14 
Fodermedel, beredda 23.09 
Fodermjöl 23.02 
Foderpressar 84.33 

Foderrotfrukter och andra 
foderväxter 12.14 
Foderrör av jäm eller stål 73.04- 73.05 
Foderväxtfrön 12.09 
Fodral: 
- av läder etc 42.02 
- av trä 44.20 
Folien 
- av aluminium 76.07 
- av bly 78.04 
- av koppar 74.10 
- av magnesium 81.04 
-avmolybden 81.02 
-av nickel 75.06 
-av plast 39.19-39.21 
- av tenn 80.05 
-av volfram 81.01 
- av zink 79.05 
Fondantmassor 17.04 
Fordon: 
-leksaks- 95.01 
- andra 87 kap 
Formaldehyd (metanal) 29.12 
Formblåsningsmaskiner för bear
betning av gummi eller plast 84.77 
Formflaskor 84.80 
Formningsmaskiner för fasta 
mineraliska bränslen 84.74 
Formsläppmedel 34.03 
Formsprutmaskiner för bear
betning av gummi eller plast 84.77 
Fosfater av metaller 28.35 
Fosfatkrita 25.10 
Fosfider 28.48 
Fosfinater 28.35 
Fosfiter av metaller (fosfonater) 28.35 
Fosfoaminolipider 29.23 
Fosfor 28.04 
Fosforgödselmedel 31.03,31.05 
Fosforklorider 28.12 
Fosforkoppar 28.48 
Fosforpentoxid 28.09 
Fosforsyra 28.09 
Fosforsyraestrar 29.19 
Fosfortioater 29.20 
Fosfortrisulfid, kommersiell 28.13 
FosforylkJorid 28.12 
Fossilmjöl, kiseldioxidhaltiga 25.12 
- värmeisolerande produkter 
därav 69.01 
Fotoapparater 90.06- 90.10 
Fotoblixtlampor, elektriska 90.06 
Fotoelektromotoriska celler 85.41 
Fotogen 27.10 
Fotografier 49.11 
Fotografipreparat, kemiska 37.07 
Fotografiramar 
- av oädel metall 83.06 
- av trä 44.14 
Fotografisk textilvara 37.03- 37.04 
Fotokatodrör 85.40 
Fotokopieringsapparater 90.09 
Fotosättmaskiner 84.42 
Frankeringsstämplar 97.04 
Frankostämplingsmaskiner 84.70 
Friktionskopplingar 84.83 
Friktionsmateria] av asbest etc 68.13 
Friktionstransmissioner 84.83 
Frimärken: 
- omakulerade och gångbara 
här i landet 49.07 
- andra 97.04 
Frimärksautomater 84.76 
Frisörstolar 94.02 
Fritidsbåtar 89.03 
Fritta 32.07 
Frottévävnader (av bomull m m) 58.02 
Frukten 
- konstgjorda samt varor därav 67.02 
- andra 8, 12, 

20 kap 
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Fruktgeléen 
- utgörande konfektyrer 17.04, 18.06, 

21.06 
- andra 20.07 
Fruktkämor med huvudsaklig 
användning som livsmedel 12.12 
Fruktmos och fruktpastor 20.07 
Fruktos, kemiskt ren 17.02 
Fruktpressar 
- elektromekaniska, för hus
hållsbruk 85.09 
- mekaniska, handdrivna 82.10 
- andra 84.35 
Fruktsaft 20.09 
Fruktskal: 
- av citrusfrukter eller melon 08.14 
- kanderade, glaserade etc 20.06 
Fruktsocker 17.02 
Fruktträd 06.02 
Fruktträdfrön 12.09 
Frysboxar 84.18 
Frysdiskar 84.18 
Frysfartyg 89.01 
Frysformar o d av aluminium
folie 76.12 
Frysskyddsmedel 38.20 
Frysskåp 84.18 
Frysutrustning 84.18 
Fräsavfall av järn eller stål 72.04 
Fräsenheter för metall-
bearbetning 84.59 
Fräsmaskiner för metall
bearbetning 84.59 
Fräsverktyg 82.07 
Frön 12 kap 
- utgörande snidningsmaterial 96.02 
Ftalsyraanhydrid 29.17 
Fullerjord 25.08 
Fulminater av metaller 28.38 
Fulminsyra 28.11 
Fungicider 38.11 
2-Furaldehyd (furfuraldehyd) 
och furfurylalkohol 29.32 
Fyllningsmaterial, vegetabiliskt 14.02 
Fyrskepp 89.05 
Fyrverkeripjäser 36.04 
Fågelskinn, med kvarsittande 
fjädrar eller dun: 
-bearbetade 67.01 
- andra 05.05 
Fågelägg: 
- med skal 04.07 
- utan skal 04.08 
Får 01.04 
Fårkött: 
-färskt, kylt eller fryst 02.04 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
Fårull 51.01,51.05 
Fälgband av gummi 40.12 
Fåltspat 25.29 
Fänkål utgörande krydda 09.09 
Färgband och färgdynor 96.12 
Färgborttagningsmedel, beredda 38.14 
Färger 
- emulsions- 32.09 
-kall vatten- 32.10 
- konstnärs-, färger för skol
bruk, plakat-, brytnings-
eller liknande färger i 
småförpackningar 32.13 
- keramik-, emaljerings- eller 
glas, beredda 32.07 
- lyster-, flytande 32.07 
-spackel- 32.14 
-tryck- 32.15 
- andra 28,29, 

32 kap 
Färgerimaskiner 84.51 
Färgfolier 32.12 

Färgkritor 96.09 
Färgpennor 96.09 
Färgstift 96.09 
Färgämnen: 
- i detaljhandelsförpackningar 32.12 
- andra 32.03- 32.06 
Färgämnesextrakter. vegeta
biliska eller animaliska 32.03 
Färjor 89.01 
Färskost 04.06 
Fästmaterial för tandproteser 33.06 
Fönster 
- av aluminium 76.10 
- glasade 70.20 
-av järn eller stål 73.08 
- av plast 39.25 
Fönsterfläktar 84.14 
Fönsterkarmar: 
- av aluminium 76.10 
- av jäm eller stål 73.08 
- av plast 39.25 
- av trä 44.18 
Fönsterkitt 32.14 
Fönsterluckor. 
-av jäm eller stål 73.08 
- av plast 39.25 
Fönsterpapper 48.14 
Förarhytter till motorfordon 
enligt nr 87.01-87.05 87.07 
Förbandsgas 30.05 
Förbrukningsmätare för gaser, 
vätskor och elektricitet 90.28 
Förbränningskolvmotorer 84.08 
Förbränningsugnar, icke 
elektriska 84.17 
Föreningar med nitrogenfunktion 29 kap IX 
Förkläden av läder 42.03 
Förkopplingsdon för gasur-
laddningslampor 85.04 
Förladdningar 93.06 
Förminskningsapparater, foto-
rafiska 90.08 
Förpackningar: 
- av pappersmassa, papper 
eller papp 48.19 
-av trä 44.15-44.16 
Förpackningsmaskiner 84.22 
Förpackningsrör av aluminium 76.12 
Förpackningstuber: 
- av aluminium 76.12 
- av bly 78.06 
- av tenn 80.07 
Förrådsblandningar av ovulkat 
gummi 40.05 
Förskrärnningsmaskiner 84.30 
Förslutningsartiklar av plast 39.23 
Förspinnmaskiner 84.45 
Förstadagsbrev 97.04 
Förstoringsapparater, foto
grafiska 90.08 
FöTStärkarrör 85.40 
Förstärkningsmätare 90.30 
Försäljningsautomater 84.76 
Förtjockningsmedel, naturliga 13.02 
Förträngningspumpar. roterande 84.13 
Förvaringsfack av oädel metall 83.03 
Förvaringsmöbler 94.03 
Förångningsmaskiner 84.19 

Gaffelbitar 16.04 
Gaffeltruckar 84.27 
Gafflar. 
- av oädel metall 82.15 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.14 
Gafflar till motorcyklar etc 87.14 
Galla 05.10 
Galler 
- av jäm- eller ståltråd 73.14 
- av koppartråd 74.14 

Gallium och varor därav 81.12 
Gallussyra och dess salter 29.18 
Galvaniska element och batterier 85.06 
Garderobsskåp av trä 94.03 
Gardiner och gardinkappor av 
textilmaterial 63.03 
Gam: 
- av textilmaterial, impregnerat 
eller överdraget med gummi 56.04 
- bind- eller segel- 56.07 
- metalliserat 56.05 
- snilj- 56.06 
- överspunnet 56.05- 56.06 
- annat: 
- - av bomull 52.05- 52.07 
- -av djurhår 51.08-51.10 
- - av glasfiber 70.20 
- -av jute 53.07 
- - av kokosfibrer 53.08 
- - av lin 53.06 
- - av mjukhampa 53.08 
- - av natursilke 50.04- 50.06 
- - av papper 53.08 
- - av konstfibrer. 
- av konstfilament 54.01 - 54.03, 

54.06 
- av konststapelfibrer 55.08-55.11 
- -av ull 51.06-51.10 
- - av andra vegetabiliska 
textilfibrer 53.08 
Garveripreparat, enzymatiska 32.02 
Garvsyror samt föreningar därav 32.01 
Garvämnen och garvnings-
preparat 32.02 
Garvämnesextrakter, vegeta
biliska 32.01 
Gasanalysapparater 90.27 
Gasgeneratorer 84.05 
Gaskök av jäm eller stål 73.21 
Gasmasker 90.20 
Gasmätare 90.28 
Gasreningsmassa 38.23 
Gasspisar av jäm eller stål 73.21 
Gasturbinmotorer 84.11 
Gaständare 96.13 
Gasurladdningslampor 85.39 
Gasvatten 38.23 
Gatsten: 
- av naturlig sten 68.01 
- av keramiskt material 69.07- 69.08 
Gelatin: 
- icke härdat: 
- - obearbetat 35.03 
- - bearbetat och varor därav 96.02 
-härdat 39.13 
Gelatinderivat 35.03 
Gelatinfolier 35.03 
Gem 83.05 
Generatoraggregat 85.02 
Generatorer: 
- elektriska: 
- - för användning tillsammans 
med förbränningsmotorer 85.11 
- - röntgen- 90.22 
--andra 85.01 
- gas- 84.05 
- ång- 84.02 
Generatorgas 27.05 
Genever 22.08 
Gengasgeneratorer 84.05 
Genomströmningsmätare 90.26 
Geodetiska och geofysiska in
strument och apparater 90.15 
Germanium och varor därav 81.12 
Germaniumoxid 28.25 
Getkött. 
- färskt, kylt eller fryst 02.04 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
Getter 01.04 



284 

Gevär: 
- för lös ammunition 93.03 
- fjäder-, luft- eller gasdrivna 93.04 
- hagel- eller kul- 93.03 
Gin 22.08 
Ginseng 12.11 
Ginst (snittblommor) 06.03 
Gips: 
- brand 25.20 
- varor därav 68.09 
Gipspreparat för dentalt bruk 34.07 
Gipssten 25.20 
Girlander, elektriska 94.05 
Gitarrer 92.02 
- elektroniska etc 92.07 
Gjutformar 84.80 
Gjutmaskiner för fasta mine-
raliska bränslen etc 84.74 
Gjutmaskiner och gjutskänkar 
för metallindustrin 84.54 
Gjutmodeller 84.80 
Gladiolus: 
-rotknölar 06.01 
- snittblommoT 06.03 
Glas: 
- cellglas, i form av block, 
plattor etc 70.16 
- flytglas 70.05- 70.06 
- i form av pulveT, kom elleT 
flingor 32.07 
- planglas 70.03- 70.06 
-profilglas 70.03,70.06 
- till termosflaskor o d 70.12 
- till ur, solglasögon etc 70.15 
Glasavfall 70.01 
Glasbearbetningsmaskiner 
- för bearbetning av glas i 
kallt tillstånd 84.64 
- andra 84.75 
Glasbitar och glastämingar till 
mosaikarbeten e d 70.16 
Glasfibrer och varor därav 70.19 
Glasfärger, beredda 32.08 
Glashöljen till elektriska 
lampor etc 70.11 
Glasmassa 70.01 
Glasmästardiamanter, monterade 82.05 
Glasputsmedel 34.05 
Glaspärlor 70.18 
Glass 21.05 
Glassin (pergamyn) 48.06 
Glasspasta (glassmassa) och 
glasspulver 18.06, 19.01, 

21.06 
Glasstavar 70.02 
Glassvaror 21.05 
Glasull och varor därav 70.19 
Glasvaror för signalerings-
ändamå] 70.14 
Glasyrmassa, icke frittad 32.07 
Glasögon 90.04 
- bågar och infattningar därtill 90.03 
Glasögonlinser 90.01 
Glidflygplan 88.01 
Glidlager 84.83 
Glimmer 
- obearbetad 25.25 
- bearbetad samt varor därav 68.14 
Glimmeravfall och glimmerpulver 25.25 
Glober: 
- jord- och himmelsglober 49.05 
- andra, av glas: 
- - för tillverkning av ur-
glas etc 70.15 
- - för belysningsartiklar 94.05 
Glukonsyra samt salter och 
estrar därav 29.18 
Glukos 17.02 
Glutaminsyra och salter därav 29.22 

Glycerider, vaxliknande 34.04 
Glycerin 15.20 
Glycerol och glycerollut 15.20 
Glycerolbeck 15.22 
Glycerolvatten 15.20 
Glykosider 29.38 
Glättmedel, beredda 38.09 
Glödkatodrör 85.40 
Glödlampor 85.39 
Glödlampshållare 85.36 
Glödlampskolvar 70.11 
Glödpannor av jäm eller stål 73.21 
Glödspån 26.19 
Glödstrumpor och glöd-
strumpsväv 59.08 
Glödtändstift 85.11 
Gnocchi 19.02 
Godselevatorer 84.28 
Godstransportörer 84.28 
Godsvagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.06 
Golfklubbor och golfutmstning 95.06 
Golvbeläggningsmaterial: 
- av filt 57.04 
- av mjukgummi 40.16 
- av papper eller papp 48.15 
-av plast 39.18 
- av presskork 45.04 
- av textilbotten med överdrag 
eller beläggning 59.04 
- av textilmaterial 57.03,57.05 
Golvbonare, elektromekaniska 85.09 
Golvfläktar 84.14 
Golvlampor 94.05 
Golvpolermedel 34.05 
Golvplattor av keramiskt 
material 69.07- 69.08 
Gonggonger 83.06 
Gradningsmaskiner för bear
betning av trä, kork etc 84.65 
Gradskivor 90.17 
Grafit: 
- konstgjord 38.01 
- naturlig 25.04 
Grammofonautomater 85.19 
Grammofoner 85.19 
Grammofonskivor 85.24 
Granat, naturlig 25.13 
Granater 93.06 
Granit: 
-belgisk 25.15 
-annan 25.16 
- varor därav 68.01 - 68.02 
Granplantor 06.02 
Granulerat jäm eller stål 72.05 
Grapefrukter, färska eller 
torkade 08.05 
Grapefruktsaft 20.09 
Gratulationskort 49.09 
Grepar 82.01 
Grevar 23.01 
Grifflar 96.09 
Grillar 
- av jäm eller stål, icke 
elektriska 73.21 
-elektriska 85.16 
Groddar av spannmål 11.04 
Grodlår, färska, kylda eller 
frysta 02.08 
Groningsapparater 84.36 
Groningshindrande medel 38.08 
Grus 25.17 
Gruvspel 84.25 
Gryn av stärkelse 19.03 
Grålumppapper och grålump-
papp 48.05 
Grädde: 
- inte koncentrerad eller sötad 04.01 
- koncentrerad eller sötad 04.02 
Gräddfil 04.03 

Gränsletruckar 84.26 
Gräs för prydnadsändamål 06.04 
Gräsfrön 12.09 
Gräsklippningsmaskiner 84.33 
Grävmaskiner 84.29 
Grönkål, färsk eller kyld 07.04 
Grönmögelost 04.06 
Guava, färsk eller torkad 08.04 
Guayulegummi 40.01 
Guld och guldlegeringar samt 
varor därav 71 kap 
Guldslagarhinna, varor av 42.06 
Guldsmedsvaror 71.14 
Gummi arabicum 13.01 
- varor därav, gjutna eller 
formade 96.02 
Gummi och gummivaror 40 kap 
Gummiarter, naturliga 13.01 
- varor därav, gjutna eller 
formade 96.02 
Gummihartser, naturliga 13.01 
Gummilatex: 
-naturlig 40.01 
- syntetisk 40.02 
Gummilösningar 40.05 
Gummiregenerat 40.03 
Gungor för nöjesfält e d 95.08 
Gurkmeja 09.10 
Gurkor 
- färska eller kylda 07.07 
- tillfälligt konserverade 07.11 
- konserverade med ättika 20.01 
Gurkört 12.11 
Guttaperka 40.01 
Gymnastikredskap och 
gymnastikutrustning 95.06 
Gångjärn av oädel metall 83.02 
Gångspel 84.25 
Gåslever, färsk, kyld eller fryst 02.07 
Gåsleverpastej 16.02 
Gängenheter för metall
bearbetning 84.59 
Gänghuvuden, självöppnande 84.66 
Gängmllningsmaskiner 84.63 
Gängskärningsmaskiner 84.59 
Gängtappar 82.07 
Gängverktyg 82.05,82.07 
Gäss 01.05 
Gödselmedel 31 kap 
Gödselspridare 84.32 
Gördlar 
- medicinsk-kirurgiska 90.21 
- andra 62.12 
Göt av jäm eller stål 72.06,72.18, 

72.24 
Götkokiller 84.54 

Hackor: 
- utgörande maskiner 84.32 
- utgörande verktyg 82.01 
Hafnium och varor därav 81.12 
Hagel 93.06 
Hagelgevär 93.03 
Hagelpatroner 93.06 
Hakar av oädel metall, för 
kläder etc 83.08 
Hakremmar till huvudbonader 65.07 
Hallon: 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
- tillfälligt konserverade 08.12 
Halm: 
- oberedd, även hackad etc 12.13 
- tvättad, blekt eller färgad 14.01 
Halmpapper och halmpapp 48.07 
Halmpressar 84.33 
Halogenerade derivat av binjure-
barkhormon 29.37 
- som medikament 30.03- 30.04 
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Halogenföreningar av icke
metaller 28 kap 111 
Halogenider och halogenidoxider 
av ickemetaller 28.12 
Halsband: 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-för djur 42.01 
- andra 71 17 
Halsdukar 
-avtrikå 61.17 
- av annan textilvara 62.14 
Halvledarkomponenter och halv-
ledarelement 85.41 
Halvädelstenar 71.04 
Hammare (utgörande verktyg) 82.05 
Hampa: 
- mjukhampa 53.02 
- manillahampa 53.05 
Handarbetssatser 63.08 
Handborrar 82.05 
Handdukar. 
- av papper 48.18 
- av textilmaterial 63.02 
Hannduksfrotté av bomull 58.02 
Handledsremmar av läder 42.03 
Handpolerstenar 68.04 
Handpumpar 
-för luft 84.14 
-för vätska 84.13 
Handredskap av oädel metall 82 kap 
Handsiktar 96.04 
Handskar 
-av gummi 40.15 
- av läder eller konstläder 42.03 
- av plast 39.26 
- av pälsskinn 43.03 
-avtrikå 61.16 
- av annan textilvara 62.16 
Handskrivna texter 49.06 
Handstämplar 96.11 
Handsågar: 
- kombinerade med icke elektrisk 
motor 84.67 
- elektromekaniska 85.08 
- andra 82.02 
Handsåll 96.04 
Handtag: 
- till käppar, paraplyer etc 66.03 
- av oädel metall, till knivar, 
gafflar etc 82.11,82.15 
-av trä 44.17 
- - ämnen därtill 44.04 
Handtorkningsapparater 85.16 
Handverktyg: 
- elektromekaniska 85.08 
- pneumauska eller kombinerade 
med icke elektrisk motor 84.67 
- för tryckning eller prägling 
av etiketter 96.11 
- andra: 
- - av oädel metall 82 kap 
- - av sten, slipmedel eller 
keramiskt material 68.04 
- - av trä 44.17 
Handväskor av läder etc 42.02 
Harkött: 
- färskt, kylt eller fryst 02.08 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
- berett eller konserverat 16.02 
Harpor 92.02 
Hartsen 
- konst- 39 kap 
-naturliga 13.01,38.06 
- - varor av naturliga hartser, 
gjutna elleT formade 96.02 
Hartsestrar 38.06 
Hartskitt och hartscement 32.12 

Hartsoljor, hartssprit och 
hartssyror 38.06 
Harvar 84.32 
Hasplingsmaskiner för textil-
fibrer 84.45 
Hasselnötter och hasselnöts-
kärnor 08.02 
Hastighetsmätare 90.29 
Hattar 65.03- 65.06 
Hattaskar av läder etc 42.02 
Hattformar 84.49 
Hatthyllor och hatthängare av 
oädel metall 83.02 
Hattstommar och hattställningar 65.07 
Hattstumpar 65.01- 65.02 
Hattämnen av filt 65.01 
Haverrot (salsifi): se Köksväxter 
Havre 10.04 
Havregryn 11.03 
Havstångsaska 26.21 
Havsvatten 25.01 
Heliconia (snittblommor) 06.03 
Helikoptrar 88.02 
Hemiacetaler 29.11 
Heningsmaskiner 84.60 
Heterocykliska föreningar 29.32- 29.34 
Hetvattenpannor 84.02 
Hexadekanol 29.05 
Hexaklorbensen 29.03 
Hexaklorcyklohexan 29.03 
Hexametylendiamin och salter 
därav 29.21 
Hexametylentetramin 29.33 

- utgörande bränsle 36.06 
Hirs 10.08 
Hissar 84.28 
Hjorthomsolja 38.23 
Hjul och delar därtill: 
- till rullande järnvägs- och 
spårvägsmateriel 86.07 
- till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
Hjulfälgar till fordon enligt 
nr 87.11-87.13 87.14 
Hjärtstimulatorer 90.21 
Hoar av keramiskt material 69.09 
Hobbyfärger 32.13 
Hockeyklubbor 95.07 
Honung: 
- konstgjord 17.02 
- naturlig 04.09 
Hormoner och hormonderivat 29.37 
- utgörande medikamenter 30.03- 30.04 
Hom: 
- obearbetat 05.07 
- bearbetat samt varor därav 96.01 
Hovar, obearbetade 05.07 
Hudar se Skinn 
Hudpulver 35.04 
Hudvårdspreparat 33.04 
Huggknivar 82.14 
Huggpipor 82.03 
Huggverktyg 82.01 
Humle 12.10 
Humleextrakt 13.02 
Hummer: 
- levande, färsk, kyld etc 03.06 
- beredd eller konserverad 16.05 
Hundbröd 23.09 
Hundfoder 23.09 
Hundtäcken 42.01 
Husbloss 35.03 
Hushållsapparater, elektro
mekaniska 85.09 
Hushållsartiklar 
- av aluminium 76.15 
- av jäm eller stål 73.23 
- av keramiskt material 69.11 - 69.12 
- av koppar 74.18 
- av papper etc 48.18 

- av plast 39.24 
-av trä 44.19,44.21 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.14 
Hushållspapper 48.03,48.18 
Hushållsredskap av oädel metall 82.05 
Hushållsvågar 84.23 
Huvudbonader 
- av asbest 68.12 
- begagnade 63.09 
- andra 65.03- 65.06 
Huvuden till rökpipor 96.14 
Hybridkretsar, integrerade, 
elektroniska 85.42 
Hybridmaskiner 84.71 
Hydantoin och derivat därav 29.33 
Hydrazin och oorganiska salter 
därav 28.25 
Hydrazinderivat, organiska 29.28 
Hydrider 28.50 
Hydrogen 28.04 
Hydrogencyamid (cyanvätesyra) 28.11 
Hydrogenfluorid 28.11 
Hydrogenklorid 28.06 
Hydrogenperoxid 28.47 
Hydrografiska instrument och 
apparater 90.15 
Hydrokinon 29.07 
Hydrokortison 29.37 
- utgörande medikament 30.03- 30.04 
Hydrologiska instrument och 
apparater 90.15 
Hydrosulfiter av metaller 28.31 
Hydroxider av metaller 28 kap IV 
Hydroxidklorider av metaller 28.27 
Hydroxylamin och oorganiska 
salter därav 28.25 
Hydroxylaminderivat, organiska 29.28 
Hygieniska artiklar 
-av glas 70.17 
- av hårdgummi 40.17 
- av mjukgummi 40.14 
Hygrometrar 90.25 
Hylsor av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Hylsor, utbytbara, till hyls-
nycklar 82.04 
Hypobromiter av metaller 28.28 
Hypofosfiter av metaller 28.35 
Hypofosforsyra 28.09 
Hypokloriter av metaller 28.28 
Hyskor av oädel metall, för 
kläder etc 83.08 
Hyvelmaskiner 
- för metallbearbetning 84.61 
- för träbearbetning etc 84.65 
Hyvelspån av järn eller stål 72.04 
Hyvlar 82.05 
Hyvlingsmaskiner för jord-
bearbetning m m 84.30 
Hållare: 
- för arbetsstycken eller verktyg 
till verktygsmaskiner 84.66 
- för lampor 85.36 
Hålslag 84.72 
Håltegel av keramiskt material 69.04 
Hår se Djur- resp Människohår 
Hårborstar 96.03 
Hårborttagningsmedel 33.07 
Hårdgummi och varor därav 40.17 
Hårklippningsmaskiner: 
-elektriska 85.10 
-andra 82.14 
Hårklämmor och hårnålar. 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 
eller av naturpärlor eller 
ädelstenar 71 kap 
-andra 96.15 
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Hårnät: 
- av människohår 67.04 
- av textilmaterial 65.05 
Hårpermanentpreparat 33.05 
Hårsprayer 33.05 
Hårspännen: 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 
eller av naturpärlor eller 
ädelstenar 71 kap 
-andra 96.15 
Hårtorkningsapparater och 
andra apparater för hår
behandling, elektriska 85.16 
Hårtvättmedel 33.05 
Hårvårdsmedel 33.05 
Häckar (förpackningar) av trä 44.15 
Häftapparater 84.72 
Häften 49.01 
Häftklammer 83.05 
Häftplåster, impregnerade eller 
överdragna med farmaceutiska 
produkter eller i 

detaljhandelsförpackningar 30.05 
Häftstift: 
- av järn eller stål 73.17 
- av koppar 74.15 
Hälinlägg 64.06 
Hänglås 83.01 
Hängslen: 
- av läder eller konstläder 42.03 
- av textilmaterial 62.12 
Hästar 01.01 
HästbönoT, torkade etc 07.13 
Hästkastanjer 23.08 
Hästkött: 
- färskt, kylt eller fryst 02.05 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
Hö 12.14 
Högafflar 82.01 
Högspänningsgeneratorer till 
röntgenapparater 90.22 
Högtalare 85.18 
Högtryckspressar 84.43 
Höknivar 82.01 
Höljen till pianon 92.09 
Höns 01.05 
Hönskött: 
- färskt, kylt eller fryst 02.07 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
- berett eller konserverat 16.02 
Hörapparater för hörselskadade 90.21 
Hörtelefoner 85.18 
Höskördsmaskiner etc 84.33 

Idrottshandskar av läder 42.03 
Idrottsredskap och idrotts-
utrustning 95.06 
Imider, iminer och deras derivat 29.25 
Iminoföreningar 29.25 
Immunsera 30.02 
Impregneringsmaskiner för 
textilvaror 84.50 
Inbromsningsanordningar för 
användning på hangarfartyg 88.05 
Indenhartser 39.11 
Indium och varor därav 81.12 
lnduktansspolar 85.04 
Induktionsugnar 85.14 
Indunstningsmaskiner 84.19 
Industridiamanter 71.02 
Infattningar till glasögon o d 90.03 
Ingefära 09.10 
Injektionssprutor 90.18 
Inläggssulor 64.06 
Inomhusspel 95.04 
Inorgan för datorer 84.71 
InositoleT 29.06 
Inredningsartiklar av 
textilmaterial 63.04,94.04 
Insektsbekämpningsmedel 38.08 

Insektsvaxer 15.21 
Inslagningsmaskiner 84.22 
Instrument: 
- analys- 90.27 
- astronomiska 90.05 
- avståndsmätnings- 90.15 
- avvägnings- 90.15 
- demonstrations- 90.23 
-dental- 90.18 
- elektromedicinska 90.18 
- fotogrammetriska 90.15 
- för automatisk reglering 90.32 
- geodetiska och geofysiska 90.15 
- hydrografiska och hydro-
logiska 90.15 
-kirurgiska 90.18 
-lantmäteri- 90.15 
- medicinska 90.18 
- meteorologiska 90.15 
- mät- och kontroll-: 
- - av elektriska storheter 90.30 
- - av ljudnivå 90.27 
- - av ljusintensitet 90.27 
- - för mätning av visko-
sitet, porositet e d 
eller för kalorimet
riska mätningar m m 90.27 
- - för mätning etc av gasers 
eller vätskors strömning, 
nivå, tryck e d 90.26 
- - universal- 90.30 
- - andra, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans 90.31 
- navigerings- 90.14 
-optiska 90.13 
- rit-, räkne- och rits- 90.17 
- veterinära 90.18 
- baserade på utnyttjandet 
av alfa-, beta- eller 
gammastrålar 90.22 
- för påvisande av alfa-, 
beta-, gamma- eller rönt
genstrålning, kosmisk 
strålning eller annan 
joniserande strålning 90.30 
Insulin och Salter därav 29.37 
Insulinpreparat 30.03- 30.04 
Integrerade kretsar, 
elektroniska 85.42 
Inulin 11.08 
lnvertsocker 17.02 
Iridium och varor därav 71 kap 
Is 22.01 
Isbergssallat, färsk eller kyld 07.05 
Isobutylacetat 29.15 
Isocyanater 29.29 
Isocyansyra 28.11 
Isolatorer, elektriska 85.46 
Isolerdetaljer, elektriska, 
helt av isolermaterial 85.47 
lsolerrutor av glas 70.09 
Isolerrör, elektriska, av 
oädel metall 85.47 
Isop 12.11 
Isopren 29.01 
lsoprengummi (IR) 40.02 
Isopropylalkohol 29.05 
Isosafrol 29.32 
Isotoper och föreningar därav 28.44- 28.45 
Ister 
- inte utsmält, utpressat eller 
extraherat 02.09 
- utsmält, utpressat eller 
extraherat 15.01 
Isterolja, inte beredd 15.03 

Jackor 
- av läder eller konstläder 42.03 
-av trikå 61.01-61.04 
- av annan textilvara 62.01 - 62.04 

Jacquardmaskiner 84.48 
Jaktartiklar 95.07 
Jaktgevär 93.03 
Jasminblomolja 33.01 
Jod 28.01 
Jodater av metaller 28.29 
Jodider och jodidoxider av 
metaller 28.27 
Johannesbröd, även från 12.12 
Jojobaolja 15.15 
Jonbytare på basis av poly-
merer enligt nr 39.01-39.13 39.14 
Jononer 29.14 
Jordarter, kiseldioxidhaltiga 25.12 
- värmeisolerande produkter 
därav 69.01 
Jordartsmetaller, alkaliska 28.05 
Jordartsmetaller, sällsynta 28.05 
- föreningar därav 28.46 
Jordborrar 82.07 
Jordgubbar: 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
- tillfälligt konserverade 08.12 
- beredda eller konserverade 20.07- 20.08 
- saft därav 20.09 
Jordnötsolja 15.08 
Jordnötter och jordnötskärnor 12.02 
- beredda eller konserverade 20.08 
Jordpigment: 
- innehållande minst 70 vikt
procent bundet jäm 28.21 
- annat 25.30 
Jordärtskockor 07.14 
Julgransbelysningar 94.05 
Julprydnader 95.05 
Jungfruolja 15.09 
Jute 53.03 
Järn 72 kap 
- varor av jäm 73 kap 
Järncerium 36.06 
Jämhydroxider 28.21 
Järnklorider 28.27 
Järnkonstruktioner 73.08 
Järnmalm 26.01 
Järnoxider, naturliga 
glimmerhaltiga 25.30 
- andra, rena 28.21 
Jämsulfat 28.33 
Jämsulfider, naturliga: 
- orostade 25.02 
- rostade 26.01 
Järnsvamp 72.03 
Järnvägsmateriel 86 kap 
Jämvägssliprar: 
- av betong 68.10 
- av järn eller stål 73.02 
- av trä 44.06 
Järnvägsvagnar 86.03- 86.06 
Jäst: 
- utgörande medikament 30.03- 30.04 
-annan 21.02 

Kabelkranar 84.26 
Kabeltrummor av trä 44.15 
Kablar 
-av jäm-eller ståltråd 73.12 
- isolerade för elektriskt 
ändamål 85.44 
Kadmium och varor därav 81.07 
Kadmiumsulfid 28.30 
Kaffe 09.01 
Kaffebryggare, elektriska 85.16 
Kaffeextrakter och kaffeessenser 21.01 
Kaffesurrogat: 
- innehållande kaffe 09.01 

- andra, rostade 
21.01 

Kainit 31.02,31.05 
Kakaoavfall 18.02 
Kakaobönor 18.01 
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Kakaofett 18.04 
Kakaomassa 18.03 
Kakaopulver: 
-ej sötat 18.05 
- sötat 18.06 
Kakaoskal 18.02 
Kakaosmör (fett eller olja) 18.04 
Kakelplattor 69.07- 69.08 
Kalandrar 84,20 
Kalcium 28.05 
Kalciumaluminiumfosfater, 
naturliga: 
- utgörande gödselmedel 31.03, 31.05 
-andra 25.10 
Kalciumcyanamid 31.02,31.05 
Kalciumfosfaten 
-naturliga 25.10 
- utgörande gödselmedel 31.03, 31.05 
- andra, rena 28.35 
Kalciumhydrogenortofosfat 
(dikalciumfosfat): 
- innehållande minst 0,2 vikt
procent fluor beräknat på 
vattenfri torrsubstans 31.03,31.05 
- annat, ren 28.35 
Kalciumhypoklorit 28.28 
Kalciumkarbid 28.49 
Kalciumkarbonat 28.36 
KalciumkJorid 28.27 
Kalciumpolyfosfater 28.35 
Kalialun (alminiumkaliumsulfat) 28.33 
Kaligödselmedel 31.04- 31.05 
Kalilut 28.15 
Kaliumbromid 28.27 
Kaliumdikromat 28.41 
Kaliumfluorosilikater 28.26 
Kaliumfosfater 28.35 
Kaliumhydroxid 28.15 
Kaliumkarbonat 28.36 
Kaliumklorid 31.04- 31.05 
Kaliumkloridkristalier, odlade 
(andra än optiska element) med 
en vikt av minst 2,5 g per styck 38.23 
Kaliummagnesiumsulfat 31.02, 31.05 
Kaliumnitrat 28.34 
Kaliumpermanganat 28.41 
Kaliumperoxid 28.15 
Kaliumpolyfosfater 28.35 
Kaliumsalter, råa 31.04- 31.05 
Kaliumsilikater 28.39 
Kaliumsulfat 31.04- 31.05 
Kaliumxantanater 29.30 
Kalk 25.22 
Kalkerväv 59.01 
Kalkoner 01.05 
Kalksten: 
- för kalk- eller cement
tillverkning etc 25.21 
- annan 25.15 
Kallkatodrör 85.40 
Kall vattenfärger 32.10 
Kalsonger 
-av trikå 61.07 
- av annan textilvara 62.07 
Kalvar 01.02 
Kalvkött: 
- färskt eller kylt 02.01 
- fryst 02.02 
Kamaxlar 84.83 
Kameliaplantor 06.02 
Kameraobjektiv 90.02 
Kameror 
- diffraktions- 90.12 
- kino- 90.07 
- stillbilds- 90.06 
- televisions- 85.25 
Kamfer 29.14 
Kamgam av ull 51.07 
Kaminer 
-elektriska 85.16 

- andra, av järn eller stil 73.21 
Kammar 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 
eller av naturpärlor eller 
ädelstenar 71 kap 
- till textilmaskiner 84.48 
- andra 96.15 
Kammaskiner 84.45 
Kampingartiklar av textilmaterial 63.06 
Kampingvagnar 87.16 
Kanariefrö 10.08 
Kanel och kanelknopp 09.06 
Kanfas 59.01 
Kaninkött: 
- färskt, kylt eller fryst 02.08 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
- berett eller konserverat 16.02 
Kannor av plast 39.23 
Kanoter 89.03 
Kantsten 68.01 
Kanyler 90.18 
Kaolin 25.07 
Kapmaskiner för metall-
bearbetning 84.61 
Kapock 14.02 
Kappor 
- av läder eller konstläder 42.03 
-av trikå 61.02 
- av annan textilvara 62.02 
Kappsäckslås 83.01 
Kapris: 
- tillfälligt konserverad 07.11 
-beredd 20.01,20.04-

20.05 
Kapsyler: 
- av oädel metall 83.09 
- av plast 39.23 
Kapsyleringsmaskiner 84.22 
Kar 
- av aluminium 76.11 
-av järn eller stål 73.09 
- av keramiskt material 69.09 
- av plast 39.25 
- av trä 44.16 
Karameller 17.04 
Karbamid (urinämne) 31.02,31.05 
Karbamidplaster 39.09 
Karbider 28.49 
Karbonater av metaller 28.36 
Karbonpapper 48.09,48.16 
Karbonråpapper 48.02 
Karbonylhalogenider 28.12 
Karbonylsulfid 28.51 
Karborundum 28.49 
Karboxamidföreningar 29.24 
Karboximetylcellulosa (CMC) 39.12 
Karboximidförenjnar 29.25 
Karboxylstyrengummi (XSBR) 40.01 
Karboxylsyror 29.15- 29.18 
Kardbeslag 84.48 
Kardemumma 09.08 
Kardgam av ull 51.06 
Kardmaskiner 84.45 
Karitenötter 12.07 
Karmanievävnader 57.02 
Kamallit 31.04-31.05 
Kamevalsartiklar 95.05 
Karosseribeslag 83.02 
Karosserier till motorfordon 
enligt nr 87.01-87.05 87.07 
Karosseripolermedel 34.05 
Kartfodral av läder etc 42.02 
Kartonger 48.19 
Kartor, tryckta 49.05 
Karuseller 95.08 
Kasein: 
-härdat 39.13 
- annat 35.01 

Kaseinater och andra 
kaseinderivat 35.01 
Kaseinlim 35.01,35.06 
Kasinobord 95.04 
Kasjunötter (cashewnötter), 
färska eller torkade 08.01 
Kassakistor av oädel metall 83.03 
Kassakontrollapparater 84.70 
Kassaskrin och kassaskåp 
av oädel metall 83.03 
Kassava 07.14 
Kassavastärkelse 11.08 
Kassettbandspelare 85.19- 85.20 
Kassetter till kameror 90.06- 90.07 
Kassuner 89.07 
Kastanjer, färska eller torkade 08.02 
Kastanjetter 92.06 
Katalysatorer i form av tråd
duk etc av platina 71.15 
Katalysatorer, beredda 38.15 
Kataplasmer 30.05 
Katetrar 90.18 
Katgut: 

- steril 30.06 
- av tarmar etc 42.06 
Katjonaktiva ämnen 34.02 
Katodstråleoscilloskop och 
katodstråleoscillografer 90.30 
Katodstrålerör 85.40 
Kattfoder 23.09 
Kaustikt kali 28.15 
Kavajer: 
-av trikå 61.03-61.04 
- av annan textilvara 62.03- 62.04 
Kaviar 16.04 
Kedjehjul 84.83 
Kedjekransar 87.14 
Kedjesågar, handverktyg 
pneumatiska 84.67 
Kedjor 
- av järn eller stål 73.15 
- av koppar 74.19 
Kefir 04.03 
Kelimvävnader 57.02 
Kemtvättmaskiner 84.50 
Kepalök (vanlig lök): 
-färsk eller kyld 07.03 
- tillfälligt konserverad 07.11 
-torkad 07.12 
-beredd 20.01,20.04-

20.05 
Keramiska produkter 69 kap 
Kermeter 81.13 
Ketonaldehyder, ketonalkoholer, 
ketoner och ketonfenoler 29.14 
Ketonperoxider 29.09 
Kex: 
- utgörande fodermedel 23.09 
- andra 19.05 
Kieserit 25.30 
Kikare 90.05 
- för instrument eller apparater 90.13 
Kikarsikten 90.13 
Kikärter 07.13 
Kilar 
- fäll- och klyvkilar av oädel 
metall 82.01 
- andra: 
- - av aluminium 76.16 
- -av jäm eller stål 73.18 
- - av koppar 74.15 
Kilremmar av mjukgummi 40.10 
Kimrök 28.03 
Kinabarkalkaloider 29.39 
Kinin och salter därav 29.39 
Kinofilm 37 kap 
Kinokameror 90.07 
Kinol 29.07 
Kinonaldehyder och kinon-
alkoholer 29.14 
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Kinoner 29.14 
Kinonfenoler 29.14 
Kinoprojektorer 90.07 
Kipphyvlar för metallbearbetning 84.61 
Kirurgiska instrument 90.18 
Kisel 28.04 
- dopad för användning inom elek
troniken, i skivor, plattor etc 38.18 
Kiseldioxid 28.11 
Kiselgur 25.12 
- värmeisolerande produkter därav 69.01 
Kiseljärn 72.02 
Kiselkarbid 28.49 
Kitt 32.14 
Kivifrukter, färska 08.10 
Kjolar 
-av trikå 61.04 
- av annan textilvara 62.04 
Klackar till skodon 64.06 
Klamringsmaskiner för bear
betning av trä, kork etc 84.65 
Klarinetter 92.05 
Klaviaturer till musikinstrument 92.08 
Klaviaturinstrument 92.01,92.03 
Klementiner, färska eller torkade 08.05 
Kli 23.02 
Klichéer 84.42 
Klichéullverkningsmaskiner 84.42 
Klippmaskiner för metall
bearbetning 84.62 
Klippnät: 
- av järn eller stål 73.14 
- av koppar 74.14 
Klippverktyg: 
- sekatörliknande 82.01 
- andra, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans 82.14 
Klister 35 kap 
Klor (av djur) 05.07 
Klor 28.01 
Kloramfenikol och kloramfeni-
kolderivat 29.41 
Klorater av metaller 28.29 
Klorfluorkolväten 29.02 
Klorider och kloridoxider. 
- av metaller 28.27 
- av ickemetaller 28.12 
Klorit 25.30 
Kloriter av metaller 28.28 
Kloroform 29.03 
Kloroprengummi (CR) 40.02 
Klorosvavelsyra 28.06 
Klorväte och syra därav 28.06 
Klot för idrott o d 95.06 
Klystroner 85.40 
Klyvbara kemiska grundämnen 
och isotoper 28.44 
Klyvmaskiner för träbear
betning etc 84.65 
Kläder 
-av asbest 68.12 
- av gummi 40.15 
- av konstgjord päls 43.04 
- av läder eller konstläder 42.03 
-av papper 48.18 
- av plast 39.26 
- av pälsskinn 43.03 
- av trikå 61 kap 
- av annan textilvara 62 kap 
- begagnade 63.09 
Klädhängare av trä 44.21 
Klämplattor av järn eller stål 73.02 
Klänningar: 
-av trikå 61.04 
- av annan textilvara 62.04 
Klövar, obearbetade 05.07 
Klöver 12.14 
Klöverfrön 12.09 
Knackskyddsmedel 38.11 
Knallsignaler 36.04 

Knappar: 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 
eller av naturpärlor eller 
ädelstenar 71 kap 
- andra 96.06 
Knappformar 96.06 
Knappnålar: 
- av jäm eller stål 73.19 
- av koppar 74.19 
Knappämnen 96.06 
Knivar: 
- av oädel metall: 
--bords- 82.11 
--charkuteri- 82.14 
- - fisk- och smör- 82.15 
- - hack- och hugg- 82.14 
--hopfällbara 82.11 
- -hö - 82.01 
--köks- 82.11 
- - maskin- 82.08 
- - pappers- 82.14 
--rader- 82.14 
--rak- 82.12 
- - rö j - 82.01 
--slakt- 82.14 
--trädgårds- 82.11 
--andra 82.11 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.14 
Knivbalkar för traktorer 84.33 
Knivblad: 
-till knivar 82.11,82.14 
- ull rakknivar 82.12 
- till rakapparater 85.10 
Knivskärningsmaskiner för trä, 
kork etc 84.65 
Knäck 17.04 
Knäckebröd 19.05 
Knäppen av oädel metall 83.08 
Knäppen med lås 83.01 
Knärör 
- av gummi 40.09 
- av järn eller stil 73.07 
- av koppar 74.12 
- av nickel 75.07 
- av aluminium 76.09 
- av bly 78.05 
- av zink 79.06 
- av tenn 80.06 
-av plast 39.17 
Knäskydd 42.01 
Knästrumpor 61.15 
Koaxialkabel 85.44 
Kobolt och varor därav 81.05 
Koboltacetat 29.15 
Kobolthydroxider och kobolt
oxider 28.22 
Koboltklorider 28.27 
Koboltmalm 26.05 
Koboltskärsten 81.05 
Koffein och salter därav 29.39 
Koffertar av läder etc 42.02 
Koffertlås 83.01 
Koftor av trikå 61.10 
Kokapparater 
- för hushållsbruk: 
--elektriska 85.16 
- - icke elektriska: 
- av järn eller stål 73.21 
- - - av koppar 74.17 
-andra 84.19 
Kokkärl: 
- av aluminium 76.15 
- av jäm eller stål 73.23 
Kokosfibrer 53.05 
Kokosnötter, färska eller torkade 08.01 
Kokosolja 15.13 
Kokplattor, elektriska 85.16 

Koks: 
- av mineraltjärbeck 27.08 
- av stenkol, brunkol eller torv 27.04 
- petroleum- 27.13 
Kol: 
- aktiverat 38.02 
- av nötter eller nötskal 44.02 
- brun- 27.02 
- djur- 38.02 
- för elektriskt ändamål 85.45 
- retort- 27.04 
- rit- 96.09 
-sten- 27.01 
- trä- 44.02 
- annat 28.03 
Kola 17.04 
Kolborstar 85.45 
Koldioxid 28.11 
Koldisulfid 28.13 
Kolelektroder 85.45 
Kolfibrer och varor därav 68.15 
Kolgas 27.05 
Kolin och salter därav 29.23 
Kolinkloridfodermedel 23.09 
Kollodium 39.12 
Kollodiumemulsion, ljuskänslig 37.07 
Kolofonium 38.06 
- varor därav, gjutna, snidade 
eller formade 96.02 
Koloxid 28.11 
Kolsvavla 28.13 
Kolsyra 28.11 
Kolsyraföreningar med amid-
funktion 29.24 
Kolsyrainpressningsmaskiner 84.22 
Koltetraklorid 29.03 
Kolvar av glas, till elektriska 
lampor, katodstråleröred 70.11 
Kolvpumpar 84.13 
Kolväten: 
- kemiskt definierade 29.01 - 29.02 
- andra, gasformiga 27.11 
Kombinationsbrännare 84.16 
Kombinationslås 83.01 
Kompasser 90.14 
Kompressoraggregat för 
kylskåp etc 84.18 
Kompressorer 84.14 
Kondensatorer 85.32 
Kondensatorpapper 48.04,48.23 
Kondenseringsmaskiner 84.19 
Kondensoren 
- för kylskåp etc 84.18- 84.19 
- för ångmaskiner 84.04 
Konfekt, innehållande kakao 18.06 
Konfektyrer: 
-socker- 17.04 
-andra 18.06,21.06 
Konfektyrmaskiner 84.38 
Konservburkar av jäm eller stål 73.10 
Konsoler av oädel metall 83.02 
Konstister 15.17 
Konstläder 41.11 
Konstnärsfärger 32.13 
Konstruktioner: 
- av jäm eller stål 73.08 
- av aluminium 76.10 
Konststapelfibrer 
- syntetstapelfibrer 55.03,55.06 
- regenatstapelfibrer 55.04,55.07 
Konsttarmar av härdade proteiner 
eller av cellulosaplast 39.17 
Konstverk 97 kap 
Kontaktlinser 90.01 
Kontaktorer 85.36 
Kontorsartiklar 
- av glas 70.13 
- av oädel metall 83.04- 83.05 
- av papper eller papp 48.19- 48.20 
- av plast 39.26 
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- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.14 
Kontorsböcker 48.20 
Kontorsmaskiner 84.69- 84.72 
Kontorsmöbler (andra än 
sittmöbler) 94.03 
Kontrollinstrument, inte nämnda 
eller inbegripna någon 
annanstans 90 31 
Kontrollvågar 84.23 
Konvertrar 84.54 
Kopieringsapparater 90.09 
Kopieringspapper 48.09, 48.16 
Koppar och varor av koppar 74 kap 
Kopparanoder 74.02 
Kopparfosfid 28.48 
Kopparförlegeringar 74.05 
Kopparlegeringar 74.03 
Kopparmalm 26.03 
Kopparoxider och koppar-
hydroxider 28.25 
Kopparskärsten 74.01 
Kopparsulfat 28.33 
Koppel 42.01 
Koppelanordningar for rullande 
järnvägs- eller spårvägsmateriel 86.07 
Kopplingar: 
- axel- och friktions- (inbegripet 
universal-) 84.83 
- elektromagnetiska 85.05 
- till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
Kopplingsdosor 85.35- 85.36 
Kopplingsorgan, elektriska, 
såsom tavlor, paneler etc 85.37 
Kopra 12.03 
Kor 01.02 
Korall: 
- obearbetad 05.08 
- bearbetad samt varor därav 96.01 
Kordgam: 
- av syntetfilament 54.02 
- av regenatfilament 54.03 
Kordväv av högstyrkegam av ny
lon eller andra polyamider etc 59.02 
Korgmakeriarbeten 46.02 
Koriander 09.09 
Korinter 08.06 
Kork och varor av kork 45 kap 
Korkar 45.03 
Korkbearbetningsmaskiner 84.65 
Korkblock och korkplattor 45.04 
Kom 10.03 
Komgryn och komflingor 11.03- 11.04 
Korpar 82.01 
Korrespondenskort 48.17 
Korsetter och korseletter 62.12 
Kort 
- för hålkortsmaskiner 48.23 
- till mekaniska musikinstrument 92.09 
- spelkort 95.04 
- vykort o d 49.09 
Kortbrev: 
- med enbart postalt tryck 48.17 
- med frimärke, makulerade etc 97.04 
Kortison 29.37 
- utgörande medikament 30.03- 30.04 
Kortregisterlådor av papp 48.19 
Kortregisterskåp 83.04 
Korund: 
-konstgjord 28.18 
-naturlig 25.13 
Korv 16.01 
Kosmetiska preparat 33.04, 33.07 
Kostymen 
-av trikå 61.03 
- av annan textilvara 62.03 

Krabba: 
- levande, färska, kylda etc 03.06 
- beredda eller konserverade 16.05 
Kraftliner 48.04 
Kraftpapp och kraftpapper 48.04,48.08, 

48.10 
Kraftsäckpapper 48.04,48.08 
Kranar: 
- bro- 84.26 
- för rörledningar m m 84.81 
- kabel- 84.26 
- lyft- 84.26 
- mobila 84.26 
- portal- 84.26 
- travers- 84.26 
Kranbilar 87.05 
Krantruckar 84.26 
Kranvagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.04 
Krattor 82.01 
Kravattnålar 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Kreosoler och salter därav 29.07 
Kreosot: 
- ur Stenkolstjära (kreosotolja) 27.07 
- ur trätjära (trätjärkreosot) 38.09 
Krigsammunition 93.06 
Krigsfartyg 89.06 
Kristaller 
- odlade (andra än optiska 
element) av halogenider av 
alkalimetaller eller 
alkaliska jordartsmetaller, 
vägande minst 2,5 g per styck 38.23 
- piezoeiektriska, monterade 85.41 
Krita: 
- biljard- 95.04 
-fosfat- 25.10 
- färg-, pastell-, rit-, skriv-
och skräddar- 96.09 
- annan 25.09 
Krokar 
- fisk- 95.07 
-andra: 
- - av järn eller stål 73.17-73.18 
- - a v koppar 74.15 
Krollsplint 14.02 
Krom och varor därav 81.12 
Kromater av metaller 28.41 
Kromatografer 90.27 
Kromhydroxider och kromoxider 28.19 
Krommagnesitprodukter 69.02 
Krommalm 26.10 
Kromsulfat 28.33 
Kromsyra 28.19 
Kronkorkar 83.09 
Kronärtsskockor: 
- färska eller kylda 07.09 
- beredda eller konserverade med 
ättika eller ättiksyra 20.01 
Krossgryn av spannmål 11.03 
Krosskom av sten 25.17 
Krossmaskiner: 
- för dryckesframställning 84.35 
- för mineraliska ämnen 84.74 
Krotonaldehyd 29.12 
Krotonolja 15.15,15.18 
Krukor 
-av glas 70.10 
- av keramiskt material 69.09 
Krukväxter 06.02 
Krusbär 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
Krut (ej utgörande bomulls
krut) 36.01 
Kryckor 90.21 
Kryddnejlikor 09.07 

Kryddor 09.04-09.10 
Kryolit: 
- naturlig 25.27 
- syntetisk 28.26 
Kryssfaner 44.12 
Kryssningsfartyg 89.01 
Kräftdjur 
- levande, färska, kylda etc 03.06 
- kokta i vatten, med skal 03.06 
- beredda eller konserverade 16.05 
Kräppapper 48.08 
Kuddar: 
- luft- 63.06 
- andra 94.04 
Kugghjul 84.83 
Kuggskenor 73.02 
Kuggskärningsmaskiner 84.61 
Kuggslipmaskiner 84.61 
Kuggtransmissioner 84.83 
Kulgevär 93.03 
Kullager 84.82 
Kulor 
- av glas 70.02 
- av jäm eller stål till kvarnar 
- - gjutna 73.25 
- - andra 73.26 
- till kullager 84.82 
- utgörande delar till ammunition 93.06 
Kulpennor 96.08 
Kulskruvar 84.83 
Kultivatorer 84.32 
Kumaron- och kumaroninden-
hartser 39.11 
Kummin 09.09 
Kupor av glas till belysnings-
artiklar 94.05 
Kuvert 
- med enbart postalt tryck 48.17 
- med frimärke, makulerade etc 97.04 
Kuverteringsmaskiner 84.72 
Kuvertmaskiner 84.41 
Kvarnar för köksavfall 85.09 
Kvarnindustrimaskiner 84.37 
Kvarnstenar 68.04 
Kvarts och kvartsit 25.06 
Kvartssand, naturlig 25.05 
Kvastar 96.03 
Kvastdurra 14.03 
Kvastskaft av trä 44.17 
Kvebrachoextrakt 32.01 
Kvicke 05.06 
Kvicksilver 28.05 
Kvicksilverlampor 85.39 
Kvicksilverorganiska föreningar 29.31 
Kvicksilverströmriktare med 
metallbehållare 85.04 
Kvistar för prydnadsändamål 06.04 
Kvittenfhikter, färska 08.08 
Kvittensböcker 48.20 
Kväve 28.04 
Kvävegödselmedel 31.02,31.05 
Kycklingmödrar 84.36 
Kylaggregat 84.18 
Kylare till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
Kylarvätskor (frysskyddsmedel) 38.20 
Kyldiskar 84.18 
Kylfartyg 89.01 
Kylmedelspumpar 84.13 
Kylskåp 84.18 
Kylutrustning 84.18 
Kylvagnar för järnvägar eller 
spårvägar 86.06 
Kål: 
- färsk eller kyld 07.04 
-beredd 20.01,20.04-

20.05 
Kålrötter 12.14 
Kägelresare, automatiska för 
bowlinghallar 95.04 
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Käpparaplyer 66.01 
Kâmbindemedel 38.23 
Kämmjölk 04.03 
Kämreaktorer 84.01 
Kärringar 
- av järn eller stål 73.15 
- av koppar 74.19 
Köksartiklar 
- av aluminium 76.15 
- av glas 70.13 
- av järn eller stål 73.23 
- av koppar 74.IS 
- av plast 39.24 
- av porslin 69.11 
- av andra keramiska material 69.12 
-av trä 44.19 
Kökshanddukar 63.02 
Köksknivar 82.11 
Köksmöbler (andra ån sittmöbler) 94.03 
Köksskåp 94.03 
Köksväxter: 
- färska eller kylda 07.01- 07.09 
- frysta (även kokta) 07.10 
- tillfälligt konserverade i 
saltvatten, svavelsyrlighets-
vatten eller andra lösningar 07.11 
-torkade 07.12-07.13 
- beredda eller konserverade med 
ättika eller ättiksyra 20.01 
- beredda eller konserverade på 
annat sätt 20.02- 20.05 
- saft därav 20.09 
Köksväxtfrön 12.09 
Körsbär 
- färska 08.09 
- tillfälligt konserverade 08.12 
- på annat sätt beredda eller 
konserverade 20.08 
-saft därav 20.09 
Körsbärsträd 06.02 
Körtlar 
- för beredning av farmaceutiska 
produkter 05.10 
- för organoterapeutiskt bruk 30.01 
Kött: 
- färskt, kylt eller fryst 02.01 - 02.05, 

02.07- 02.08 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
- berett eller konserverat 16.01-16.02 
Köttextrakt 16.03 
Köttfodermjöl 23.01 
Köttmjöl, ätbart 02.10 
Köttsaft 16.03 

Laboratorieartiklar: 
- av glas 70.17 
- av keramiskt material 69.09 
Lackborttagningsmedel, beredda 38.14 
Lacker 32.08-32.10 
Lackläder 41.09 
Lager. 
- glid- 84.83 
-kul-, rull- och nål- 84.82 
Lagerblad 09.10 
Lagerboxar till lok etc 86.07 
Lagerhus 84.83 
Lakan av papper 48.18 
Lakritsextrakt 13.02 
Lakritskonfekt och andra 
lakritsvaror 17.04 
Lakritsrot 12.11 
Laktamer 29.33 
Laktofosfater 29.19 
Laktos 17.02 
Laminaria och laminariastift, 
sterila 30.06 
Lamphållare 85.36 
Lampkol 85.45 
Lampor 
- båg- 85.39 

- bärbara, elektriska 85.13 
- föT cyklar eller motorfordon, 
elektriska 85.12 
- metalltråds- 85.39 
- volframhalogen- 85.39 
- för ultraviolett eller infraröd 
strålning 85.39 
- belysningsarmatur etc 94.05 
Lampsammansättningsmaskiner 84.75 
Landningställ samt delar därtill 88.03 
Landningshåvar 95.07 
Languster. 
- levande, färska, kylda etc 03.06 
- beredda eller konserverade 16.05 
Lanolin 15.05 
Lansar 93.07 
Lantbruksmaskiner 84.32- 84.37 
Lantmäteriinstrument 90.15 
Lasagne 19.02 
Laserdioder 85.41 
Lasrar 90.13 
Lastare 84.29 
Lastfartyg 89.01 
Lastmallar 86.08 
Lastningsmaskiner 84.28 
Lastpallar 44.15 
Latex 40.01-40.02 
Laurylalkohol 29.05 
Lavar till prydnad 06.04 
Lavendelolja och lavandinolja 33.01 
Lecitiner 29.23 
Ledbultkedjor av jäm eller stål 73.15 
Leder, konstgjorda 90.21 
Ledningsförmågevatten 28.51 
Ledningsrör 

- av keramiskt material 69.06 
- elektriska, av jäm eller stål 73.06 
Legeringar, pyrofora 36.06 
Leksaker 95.01- 95.03 
Leksaksfordon 95.01 
Leksaksmöbler 95.03 
Lera: 
- aktiverad 38.02 
- expanderad samt varor därav 68.06 
- annan 25.07- 25.08 
Leucit 25.29 
Lever 
- fisklever se Fisk 
- annan: 
- - färsk, kyld, fryst etc 02.06- 02.08, 

02.10 
- - beredd eller konserverad 16.01 - 16.02 
Lexikon 49.01 
Liar 82.01 
Liggmöbler 94.03 
Ligninsulfonater 38.04 
Lignitvax 27.12 
Likriktare 85.04 
Likströmsgeneratorer 85.01 
Likströmsmotorer 85.01 
Likör 22.08 
Liljekonvaljerotknölar 06.01 
Lim 39.09, 

35 kap 
Limefrukter, färska eller torkade 08.05 
Limeolja 33.01 
Limningsmaskiner för trä
bearbetning etc 84.65 
Lin 53.01 
Linbanor 84.28 
Lindbast 14.01 
Lindplantor 06.02 
Linfrön 12.04 
Lingon: 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
Linkasmingsapparater 93.03 
Linnen av annan textilvara 
än trikå 62.08 
Linneskåp 94.03 

Linolensyra samt saker och 
estrar därav 29.16 
Linoleummattor 
- av papper eller papp 48.15 
- av textilmaterial 59.04 
Linoleumtillverkningsmaskiner 84.51 
Linolja 15.15, 15.18 
Linolsyra samt Salter och estrar 
därav 29.16 
Linor 
- av aluminium 76.14 
- av bly 78.06 
- av jäm-eller stålträd 73.12 
- av koppartråd 74.13 
- av textilmaterial 56.07 
Linoxyn 15.18 
Linser 
- omonterade 90.01 
- monterade 90.02 
Linser, utgörande livsmedel, 
torkade etc 07.13 
Linskivor 84.83 
Lintillverkningsmaskiner 84.79 
Litiumkarbonater 28.36 
Litiumoxid och litiumhydroxider 28.25 
Litografiska stenar, preparerade 
för grafiskt ändamål 84.42 
Litopon 32.06 
Livbåtar 89.06 
Livräddningsraketer 36.04 
Livsmedelsautomater 84.76 
Livsmedelsberedningar: 
- innehållande kakao 18.06 
-andra 19.01,19.04, 

21 kap 
Livsmedelsindustrimaskiner, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 84.38 
Ljuddämpare ull motorfordon 
enligt nr 87.01-87.05 87.08 
Ljudfbrstärkningsanläggningar, 
elektriska 85.18 
Ljudinspelade artiklar 85.24 
Ljudinspelnings- och ljudåter
givningsapparater: 
- kombinerade med radio- eller 
televisionsmottagare 85.25,85.27-

85.28 
- för kinematogiafiskt bruk 85.19- 85.20 
-andra 85.19-85.21, 

85.28 
Ljudkassettband 85.23- 85.24 
Ljudsignalredskap 92.08 
Ljung (snittblommor) 06.03 
Ljus 34.06 
Ljuskronor 94.05 
Ljusskyltar 94.05 
Lock: 
- till förpackningar etc: 
- - av glas 70.10 
- - av oädel metall 83.09 
- - av plast 39.23 
- till ackumulatorkärl 85.07 
Lockfåglar 95.07 
Lockpipor 92.08 
Loganbär: 
- färska 08.10 
-frysta 08.11 
Lok 86.01-86.02 
Lossningsmaskiner 84.28 
Luffa, artiklar av 46.02 
Luft, flytande eller komprimerad 28.51 
Luftfartyg 88.01 
Luftkonditioneringsapparater 84.15 
Luftkuddar och luftmadrasser 63.06 
Luftkuddefarkoster 86,87, 

89 kap 
Luftpumpar 84.14 
Luftrenare till förbrännings
motorer 84.21 
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Luftskepp 88.01 
Luftvärmaie av järn eller stål 73.22 
Luggvaror av trikå 60.01 
Luktvatten 33.03 
Luktämnen, blandningar av 33.02 
Luminoforer: 
- oorganiska 32.06 
- organiska 32.04 
Lump, av textilvaror 63.10 
Lupiner 12.14 
Lupinfrön 12.09 
Lupulin 12.10 
Lusern och lusemmjöl 12.14 
Lusemfrön 12.09 
LWC-papper 48.10 
Lyftblock 84.25 
Lyftdon, elektromagnetiska 85.05 
Lyftkranar 84.26 
Lyftmaskiner 84.28 
Lyftplattformar 84.25 
Lyfttruckar 84.27 
Lyktor, kulörta 95.05 
Lysdioder 85.41 
Lysin och estrar därav 29.22 
Lysrör 85.39 
Lysterfärger, flytande 32.07 
Lådor. 

- av papp 48.19 
- av plast 39.23 
-av trä 44.15 
- med utrustning for första 
förband 30.06 
Lås 83.01 
Läder 
- av får och lamm 41.05 
- av get och killing 41.06 
- av nötkreatur, andra oxdjur 
samt av hästdjur 41.04 
- av andra djur 41.07 
-konst- 41.11 
-lack- 41.09 
- metalliserat 41.09 
-sämsk- 41.08 
Läderavfall 41.10 
Läderfärger, beredda 32.10 
Lädermaskiner 84.53 
Läderpolermedel 34.05 
Läderpulver 41.10 
Lädervaror 42 kap 
Läggmaskiner för textilmaterial 84.51 
Länkrullar 83.02 
Läpp-make-up-preparat 33.04 
Läppningsmaskiner 84.60 
Lärkplantor 06.02 
Läsapparater för mikrofilm etc 90.08 
Läsare, magnetiska och optiska 84.71 
Lättbetongvaror 68.10 
Lättoljor 27.10 
Lådkolvar och lådpistoler 85.15 
Lådmaskiner och lådapparaten 
-elektriska 85.15 
- andra 84.68 
Lödpastor 38.10 
Lök, ätbar 
- färsk eller kyld 07.03 
- tillfälligt konserverad 07.11 
-torkad 07.12 
-beredd 20.01,20.04-

20.05 
Lökar för planteringsändamål 06.01 
Lönnplantor 06.02 
Lönnsocker 17.02 
Löpe 35.07 
Lösflätor, lösskägg, lösa ögon
bryn och ögonfransar 67.04 
Lösningar för kontaktlinser eller 
konstgjorda ögon 33.07 
Lösningsmedel för lacker e d: 
- av terpener 38.05 

- sammansatta 38.14 

Madrassen 
- luft- 63.06 
- andra 94.04 
Magar 05.04 
Magnesia, smält eller sintrad 25.19 
Magnesit 25.19 
Magnesit- och magnesitkrom-
produkter 69.02 
Magnesium och varor därav 81.04 
Magnesiumhydroxid och 
magnesiumperoxid 28.16 
Magnesiumkarbonat: 
- fällt 28.36 
-naturligt 25.19 
Magnesiumklorid 28.27 
Magnesiumoxid 25.19 
Magnesiumsulfat 28.33 
Magnetband och magnetskivor 85.23- 85.24 
Magnetchuckar 85.05 
Magneter 85.05 
Magnetroner 85.40 
Majonnäs 21.03 
Majs 10.05 
Majsflingor 19.04 
Majsgryn 11.03-11.04 
Majsmjöl 11.02 
Majsolja 15.15 
Majsstärkelse 11.08 
Makadam 25.17 
Makaroner 19.02 
Make-up-preparat 33.04 
Maleinsyraanhydrid 29.17 
Malm 26.01-26.17 
Malningsmaskiner för mineraliska 
ämnen 84.74 
Malonylkarbamid och derivat 
därav 29.33 
Malt 11.07 
- rostat, utgörande kaffesurrog. 09.01,21.01 
Maltdrycker 22.02- 22.03 
Maltextrakt 19.01 
Maltos 17.02 
Malört 12.11 
Manchestervävnader 58.01 
Mandariner, färska eller torkade 08.05 
Mandel 08.02 
Mandelmassor 17.04 
Mandelsyra samt Salter och estrar 
därav 29.18 
Mangan och varor av mangan 81.11 
Manganater 28.41 
Mangandioxid 28.20 
Manganiter 28.41 
Manganmalm 26.02 
Manganoxider 28.20 
Mango och mangostan, färska 
eller torkade 08.04 
Manikyrartiklar 82.14 
Manikyrpreparat 33.04 
Manillafibrer 53.05 
Maniokrot 07.14 
Maniokstärkelse 11.08 
Mannitol 29.05 
Manometrar 90.26 
Manschettknappar 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Mantiljer 
-avtrikå 61.17 
- av annan textilvara 62.14 
Manuskripthållare av oädel metall 83.04 
Manöverorgan, elektriska, såsom 
tavlor, paneler etc 85.37 
Manöverpaneler o d: 
- för röntgenundersökning etc 90.22 
- andra 85.37 
Mappar av papper 48.17, 48.20 

Maracas 92.06 
Margarin 15.17 
Markiser 39.25,63.06 
Markträningsapparater för 
flygutbildning 88.05 
Markupp värmningsapparater 85.16 
Marmelader 
- utgörande konfektyrer 17.04, 18.06, 

21.06 
- andra 20.07 
Marmor 25.15 
- varor därav 68.02 
Maskbondningsmaskiner 84.47 
Maskinborstar 96.03 
Maskindelar, se Delar 
Maskinen 
- adresserings- 84.72 
- agglomererings-, för fasta 
mineraliska bränslen 84.74 
- appreterings-, för textilvaror 84.51 
- för arborming i metall 84.59 
- avskiljnings-, för mineraliska 
ämnen 84.74 
- bageriindustri- 84.38 
- biljett- 84.70 
- biodlings- 84.36 
- bleknings-, för textilvaror 84.51 
- bocknings-: 
- - för metallbearbetning 84.62 
- - för träbearbetning etc 84.65 
- bokbinderi- 84.40 
- bokförings- 84.70 
- borr-: 
- - handverktyg, elektromekaniska 85.08 
- - handverktyg, pneumatiska 
eller hopbyggda med icke 
elektrisk motor 84.67 
- -andra: 
- för metallbearbetning 84.59 
- för träbearbetning etc 84.65 
- bryggeriindustri- 84.38 
- charkuteri- 84.38 
- chokladindustri- 84.38 
-data- 84.71 
- demonstrations- 90.23 
- disk- 84.22 
- djupbormings- 84.30 
- etiketterings- 84.22 
- fals-, för metallbearbetning 84.62 
- fanérsvarvnings-, för trä
bearbetning etc 84.65 
- filtrer- 84.21 
- filttillverknings- 84.49 
- formnings-: 
- - för fasta mineraliska bränslen 84.74 
- - för gummi eller plast 84.77 
- fotosätt- 84.42 
- frankostämplings- 84.70 
- fräs-: 
- - för metallbearbetning 84.59 
- - för träbearbetning etc 84.65 
- färgnings- 84.51 
- förpacknings- 84.22 
- gambearbetnings- 84.51 
-gjut-: 
- - för metallindustrin 84.54 
- - för fasta mineraliska 
bränslen etc 84.74 
- - för gummi eller plast 84.77 
- glasbearbetnings-: 
- - för bearbetning av glas i 
kallt tillstånd 84.64 
- - andra 84.75 
- gradnings-: 
- - för metallbearbetning 84.60 
- - för träbearbetning etc 84.65 
- gräsklippnings- 84.33 
- gräv- 84.30 
- gummibearbetnings- 84.65,84.77 
- gängrullnings-, för metall
bearbetning 84.63 
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- gängskämings-, för metall
bearbetning 84.59 
- henings-, för metallbearbetning 84.60 
- hyvel-: 
- - för metallbearbetning 84.61 
- - för träbearbetning etc 84.65 
- hårklippnings-. 

- elektriska 
85.10 

-andra 82.14 
- inslagnings- 84.22 
- jacquard- 84.48 
- jordbearbetnings- 84.32 
- kap-, för metallbearbetning 84.69 
- kapsylerings- 84.22 
- klamrings-, för trä
bearbetning etc 84.65 
- klichétillverknings- 84.42 
- klipp-, för metallbearbetning 84.62 
- knivskämings-, för trä
bearbetning etc 84.65 
- kolbrytnings- 84.30 
- kolsyrainpressnings- 84.22 
- konfektyrindustri- 84.38 
- kontors- 84.69- 84.72 
- korkbearbetnings- 84.65 
- kuggskamings-, för metall
bearbetning 84.61 
- kuvert- 84.41 
- kuverterings- 84.72 
- kvarnindustri- 84.37 
-kyl- 84.18 
- lampsammansärtnings- 84.75 
- lantbruks- 84.32- 84.37 
- lastnings- 84.28 
- lim-, för träbearbetning etc 84.65 
- linoleumtillverknings- 84.51 
- lintillverknings- 84.79 
- livsmedelsindustri- 84.38 
- läderindustri- 84.52- 84.53 
- lägg-, för textilvävnader 84.51 
- lappnings-, för metallbearbetning 84.60 
-löd-: 
--elektriska 85.15 
- - andra 84.68 
- makaroniindustri- 84.38 
- materialprovnings- 90.24 
-mejeri- 84.19,84.34 
- metallbearbetnings- 84.56- 84.63 
- mineralbearbetnings- 84.74 
- mjölknings- 84.34 
- myntförpacknings- 84.71 
- myntsorterings- o d 84.72 
- papp- och pappers-: 
- - för tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga 
material eller för tillverk
ning eller efterbehandling 
av papper eller papp 84.39 
- - för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp 84.41 
- planterings- 84.32 
- plastbearbetnings- 84.65, 84.77 
- poler-: 
- - elektromekaniska handverktyg 85.08 
- -andra: 
- för metallbearbetning 84.60 
- för bearbetning av sten, 
betong etc 84.64 
- för bearbetning av trä, hård
plast etc 84.65 
- press-: 
- - för textilvaror 84.51 
- - för träbearbetning etc 84.65,84.79 
- puts-, för träbearbetning etc 84.65 
- påfyllnings- 84.22 
- pålnings- 84.30 
- pås- 84.41 
- rengörings-: 
- - för flaskor o d 84.22 
- - för textilvaror 84.51 

- rensnings-, för spannmil etc 84.37 
- rikt-, för metallbearbetning 84.62 
- rull-, för vävnader 84.51 
- räkne- 84.70 
- sammansättnings-, för bear
betning av trä, kork etc 84.65 
- schakt- 84.30 
- sikt-, för mineraliska ämnen 84.74 
- skaft- 84.48 
- skogsbruks- 84.32,84.36 
- skotillverknings- 84.52- 84.53 
- skriv- 84.69 
- skär-: 
--elektriska 85.15 
- - andra: 
- för livsmedelsindustrin 84.38 
- för papper eller papp 84.41 
- - - för vävnader 84.51 
- skörde- 84.33 
- slagg-granulerings- 84.79 
- slip-: 
- - elektromekaniska handverktyg 85.08 
- - andra: 
- för metallbearbetning 84.60 
- för bearbetning av sten, 
betong etc 84.64 
- - - för bearbetning av trä, 
hårdplast etc 84.65 
- slätter- 84.33 
- sockerindustri- 84.38 
- sorterings-: 
- - för mineraliska ämnen 84.74 
- - för mynt 84.72 
- - för lantbruksprodukter 84.33 
- spannmålsbearbetnings- o d 84.37 
- spiknings-, för träbear-
betning etc 84.65 
- spinn- 84.45 
- stans-, för metallbearbetning 84.62 
- stenbearbetnings- 84.64 
-stryk- 84.51 
- strängsprut-, för plastbear
betning etc 84.77 
- svets-: 
--elektriska 85.15 
- - andra 84.68 
- sy- 84.52 
- så- 84.32 
-såg-: 
--för metallbearbetning 84.61 
- - för träbearbetning etc 84.65 
- tapphåls-, för träbearbetning 84.65 
- textil- 84.44- 84.48, 

84.51 
- tillslutnings- 84.22 
- tobaks- 84.78 
- torknings-: 
- - för flaskor e d 84.22 
- - för textilvaror 84.51 
--andra 84.19 
- transport- 84.28 
- trikå- 84.47 
- tryck- 84.43 
- trådbearbetnings-, för metall 84.63 
- trådhäft- 84.40 
- träbearbetnings- o d 84.65 
- trädgårdsskötsel- 84.32- 84.33, 

84.36 
- tvinn- 84.45 
- tvätt- 84.50 
- typgjumings- 84.42 
- typsatmings- 84.42 
- vakuumgjut-, för plastbear
betning etc 84.77 
- varmformnings-, för plastbear
betning etc 84.77 
- verktygs- 84.59- 84.65 
- inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 84.79,85.43 
Maskinfilt 59.11 
Maskinknivar 82.08 

Maskinolja 27.10 
Maskinverktyg 82.07- 82.08 
Massa: 
- av ved: 
- - mekanisk 47.01 
- - dissolving- 47.02 
- - soda- 47.03 
- - sulfat- 47.03 
- - sulfit- 47.04 
- - halvkemisk 47.05 
- av andra cellulosahaltiga 
material 47.06 
Massageapparater 90.19 
Massaved 44.03 
Massikot 28.24 
Materialprovningsapparater och 
materialprovningsmaskiner 90.24 
Matriser 
- för tillverkning av grammo
fonskivor 85.24 
- för strängpressning av metall 82.07 
Matsilveretuier av läder etc 42.02 
Matte 09.03 
Mattor 
- av flätningsmaterial 46.01 
-av glasfiber 70.19 
-av halm 46.01 
- av mjukgummi 40.16 
- av plastremsor 46.02 
- av textilmaterial: 
- - av filt 57.04 
--knutna 57.01 
- - linoleum- 59.04 
- - tuftade 57.03 
- - vävda 57.02 
- - andra 57.05 
Mattsopare, mekaniska 96.03 
Medaljen 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Medicinska instrument 90.18 
Medikamenter 30.03- 30.04 
Mejerimaskiner 84.19,84.34 
Mejeriprodukter 4 kap 
Mekanismer. 
- till samlingspärmar o d 83.05 
- till speldosor 92.09 
Mekanoterapiapparater 90.19 
Melamin 29.33 
Melaminplaster 39.09 
Melass 17.03 
Melasserad betmassa, beredd 
(fodermedel) 23.09 
Mellanöl jor 27.10 
Meloner, färska 08.07 
Membranpumpar 84.13 
Menagerier, ambulerande 95.08 
Mentol 29.06 
Mesost 04.06 
Metakrylsyra och Salter och 
estrar därav 29.16 
Metaldehyd i former för använd
ning som bränsle 36.06 
Metallbearbetningsmaskiner 84.56- 84.63 
Metallkarbider, osintrade 38.23 
Metallpolermedel 34.05 
Metallsalter (inbegripet 
peroxosalter) av 
oorganiska syror 28 kap V 
Metalltrådslampor 85.39 
Metan 27.11 
Metanal 29.12 
Metanol: 
- ren 29.05 
- annan 38.07 
Meteorologiska instrument och 
apparater 90.15 
Metol 29.22 
Metronomer 92.09 
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Metylalkohol: se Metanol 
Metylcyklohexanoler 29.06 
Metylcyklohexanon 29.14 
3,4-Metylendioxifenyl-2-propanon 29.32 
Metylisobutylketon (metyl-
pentanon) 29.14 
Metyljononer 29.14 
Metylklorid 29.03 
Metyloxiran 29 10 
Mikrofilm 37.05 
Mikrofoner och mikrofonstativ 85.18 
Mikrometrar 90.17 
Mikroorganismkulturer 30.02 
Mikroskop 90.11-90.12 
Mikrotomer 90.27 
Mikrovax 27.12 
Mikrovågsrör 85.40 
Mikrovågsugnar 85.16 
Mimosa (snittblommor) 06.03 
Mimosabarkextrakt 32.01 
Mineralfodermedel 23.09 
Mineraliska produkter, naturliga, 
aktiverade 38.02 
Mineraliska snidningsmaterial, 
bearbetade, samt varor därav 96.02 
Mineraloljor 27 kap 
Minerahjärbeck 27.08 
Mineraltjäror 27.06 
Mineralull och varor därav 68.06 
Mineralvatten 22.01- 22.02 
Mineralvaxer 27.12 
Minnen för datorer 84.71 
Minor 93.06 
Mixer för beredning av bakverk 19.01 
Mjukningsmedel, sammansatta, 
för gummi eller plast 38.12 
Mjöd 22.06 
Mjöl: 
- av torkade baljväxtfrön 11.06 
- av ben och kvicke 05.06 
- av blandsäd av vete och råg 11.01 
- av blötdjursskal 05.08 
- av elfenben 05.07 
- av fisk: 
- - tjänligt till människoföda 03.05 
- - otjänligt till människoföda 23.01 
- av fjädrar 05.05 
- av produkter enligt 8 kap 11.06 
- av groddar av spannmål 11.04 
-avhavre 11.02-11.03 
- av kött etc: 
- - tjänligt till människoföda 02.10 
- - otjänligt till människoföda 23.01 
-av majs 11.02-11.03 
- av oljeväxtfrön eller oljehaltiga 
frukter 12.08 
- av potatis 11.05 
-av råg 11.02 
-av ris 11.02-11.03 
- av sago 11.06 
-av spannmål 11.01-11.03 
- av vete 11.01 
- av varor enligt nr 07.14 11.06 
Mjölbananer 08.03 
Mjölk: 
- inte koncentrerad eller sötad 04.01 
- koncentrerad eller sötad 04.02 
Mjölkningsmaskiner 84.34 
Mjölkpulver 04.02 
Mjölkseparatorer 84.21 
Mjölksocker 17.02 
Mjölksyra samt Salter och estrar 
därav 29.18 
Mobila portallyftare 84.26 
Mobilradio 85.25 
Mobiltelefoner 85.25 
Modeller 
- for demonstrationsändamål 90.23 
- för förströelse 95.03 
Modelleringspastor 34.07 

- varor därav, gjutna eller 
formade 96.02 
Modelljärnvägar samt tillbehör 
därtill 95.03 
Modemejlikor 09.07 
Molybdater 28.41 
Molybden och varor därav 81.02 
Mol ybdenmalm 26.13 
Molybdenoxider och molyb-
denhydroxider 28.25 
Momentnycklar 82.04 
Momentväxlar 84.83 
Monoammoniumfosfater 31.05 
Monofilamentgam: 
- av syntetmaterial 54.04 
- av regenatmaterial 54.05 
- varor därav 56.09 
Monokarboxylsyror 29.15 
Monokloretan 29.03 
Monoklorkolväten 29.03 
Monoklormetan 29.03 
Monoklorättikasyra 29.15 
Monolitkretsar, integrerade, 
elektroniska 85.42 
Montanvax 27.12 
Montrar med kyl- eller frys-
utrustning 84.18 
Monumentsten 25.15-25.16 
- varor därav 68.02 
Mopeder 87.11 
Moppar 96.03 
Morgonrockar 
-av trikå 61.07-61.08 
- av annan textilvara 62.07- 62.08 
Morötter 
- färska eller kylda 07.06 
-frysta 07.10 
Mosaikbitar 
-av glas 70.19 
- av keramiskt materia) 69.07- 69.08 
- av sten 68.02 
Mossa för prydnadsändamål 06.04 
Motorbåtar 89.01 
Motorcykelmotorer 84.07 
Motorcyklar 87.09 
Motorer 
- elektriska: 
- - startmotorer för förbrännings
motorer 85.11 
- - andra 85.01 
- icke elektriska: 
- - förbränningskolvmotorer. 
- med gnisttändning 84.07 
- med kompressionständning 84.08 
--hydrauliska 84.12 
- - tryckluftsmotorer 84.12 
- - turbojetmotorer 84.11 
--andra 84.12 
Motorfordon 87 kap 
Motorolja 27.10 
Moträler 73.02 
Motstånd: 
- värmemotstlnd: 
- - av kol 85.45 
- - andra 85.16 
- andra 85.33 
Motståndsvärmeugnar 85.14 
Mottaganör 85.40 
Mudderverk 89.05 
Muffar (rördelar): 
- av aluminium 76.09 
- av bly 78.05 
-av järn eller stål 73.07 
- av koppar 74.12 
- av nickel 75.07 
- av tenn 80.06 
- av zink 79.06 
Mufflar av eldfast keramiskt 
material 69.03 

Mullbär 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
MuIIit 25.08 
Mulor och mulåsnor 01.01 
Munhygienpreparat 33.06 
Munkorgar 42.01 
Munspel 92.04 
Munstycken: 
- av eldfast keramiskt material 69.03 
- cigarr- och cigarett- 96.14 
Murbruk: 
-eldfast 38.16 
- inte eldfast 38.23 
Murbruksblandare 84.74 
Murstenan 
-av cement 68.10 
-av glas 70.16 
- av keramiska material 69.01 - 69.02 
Murtegel 69.04 
Musikinstrument 92.01 - 92.08 
- av leksakskaraktär 95.03 
Musiknoter 49.04 
Musiksågar 92.08 
Muskot och muskotblomma 09.08 
Musslor 
- levande, färska, kylda etc 03.07 
- beredda eller konserverade 16.05 
Muttrar 
- av aluminium 76.16 
-av järn eller stål 73.18 
- av koppar 74.15 
Mynt: 
- för samlingar 97.05 
-andra 71.18 
Mynta 12.11 
Myntförpackningsmaskiner 84.71 
Myntsorteringsmaskiner 84.72 
Myrsyra, samt Salter och 
estrar därav 29.15 
My sk 05.10 
Målarborstar 96.03 
Målarböcker 49.03 
Målarduk, preparerad 59.01 
Målardynor 96.03 
Målarpenslar 96.03 
Målningar 97.01 
Målningsfarger 32.08- 32.10 
Målningsrullar 96.03 
Människohår 
-obearbetat 05.01 
- bearbetat samt varor därav 67.03- 67.04 
Märg av sagopalm 07.14 
Märken: 
- av texulmaterial 58.07 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Marion 
- av aluminium 76.16 
-av jäm eller stål 73.17 
- av koppar 74.15 
Mässing och varor därav 74 kap 
Mätband 90.17 
Mätinstrument: se Instrument 
Mätstockar 90.17 
Möbelpolermedel 34.05 
Möbler 
- för medicinskt, kirurgiskt, 
dentalt eller veterinärt bruk 94.02 
- för spel 95.04 
- för trollerikonster 95.05 
- speciellt konstruerade för ljud
inspelnings- eller 
ljudåtergivningsapparater 85.22 
- speciellt konstruerade för 
kylskåp 84.18 
- speciellt konstruerade för 
symaskiner 84.52 
- andra 94 kap 
Mögelost 04.06 
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Mönja 28.24 
Mösskärmar 65.07 

NaftaJen (naftalin): 
- ren 29.02 
- annan 27.07 
Naftensyror samt vattenolösliga 
salter därav 38.23 
Naftoler och salter därav 29.07 
Naftylamin och derivat därav; 
salter av dessa 29.21 
Nagelborstar 96.03 
Nagelfilar av oädel metall 82.14 
Nagellack 33.04 
Naglar, obearbetade 05.07 
Namnplåtar: 
- av oädel metall 83.10 
- med belysning 94.05 
Natrium 28.05 
Natriumacetat 29.15 
Natriumborat, naturligt 25.28 
Natriumbromid 28.27 
Natriumcyanid 28.37 
Natriumdikromat 28.41 
Natriumfluoraluminat (syntetisk 
kryolit) 28.26 
Natriumfluorider 28.26 
Natriumfluorosilikater 28.26 
Natriumformaldehydsulfoxylat 28.31 
Natriumfosfater 28.35 
Natriumhydrogenkarbonat 
(natriumbikarbonat) 28.36 
Natriumhydroxid 28.15 
Natriumkarbonat 28.36 
Natriumklorat 28.29 
Natriumklorid 25.01 
Natriumlampor 85.20 
Natriummetasilikat 28.39 
Natriumnitrat 31.02,31.05 
Natriumperoxid 28.15 
Natriumperoxoborat 28.40 
Natriumpolyfosfater 28.35 
Natriumsilikater 28.39 
Natriumsulfat 28.33 
Natriumsulfider 28.30 
Natriumsulfiter 28.32 
Natriumxantater 29.30 
Natronlut 28.15 
Nattlinnen: 
-av trikå 61.08 
- av annan textilvara 62.08 
Nattskjortor. 
-av trikå 61.07 
- av annan textilvara 62.07 
Nattvardsbröd 19.05 
Naturasfalt 27.14 
- varor därav 68.07 
Naturgas 27.11 
Naturgummi 40.01 
- kemiska derivat därav 39.13 
Naturkork 45.01-45.02 
- varor därav 45.03 
Naturpärlor 71.01 
- varor därav 71.16 
-imitationer 70.18 
Natursilke 50 kap 
Nav: 
- till cyklar, motorcyklar etc 87.14 
- till rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel 86.07 
Navigeringsinstrument 90.14 
Necessärer av läder etc 42.02 
Nedskämingsmaskiner för konst-
fibermaterial 84.44 
Nefelin och nefelinsyenit 25.29 
Negatoskop 90.10 
Negligéen 
-av trikå 61.08 
- av annan textilvara 62.08 
Nejlikor (snittblommor) 06.03 
Nejlikstjälkar 09.07 

Nektariner 08.09 
Nickel och varor därav 75 kap 
Nickelklorid 28.27 
Nickelmalm 26.04 
Nickeloxider och nickelhydroxider 28.25 
Nickeloxidsinter 75.01 
Nickelskärsten 75.01 
Nickelsulfat 28.33 
Nikotin och salter därav 29.39 
Niob och varor därav 81.12 
Niobmalm 26.15 
Nitar 
- rör- och tvåspets- 83.08 
-andra: 
- - av aluminium 76.16 
- - av järn eller stål 73.18 
- - av koppar 74.15 
- - av zink 79.07 
Nitranilin och salter därav 29.21 
Nitrater 28.34 
Nitrider 28.50 
Nitrilföreningar 29.26 
Nitrilgummi (NBR) 40.02 
Nitriter 28.34 
Nitrogen 28.04 
Nitrotoluen 29.04 
Nivåmätare 90.26 
Nockplåtar av zink 79.07 
Nonjonaktiva ämnen 34.02 
Nononer 29.01 
Noppor av textilmaterial 56.01 
NPK-gödselmedel 31.05 
Nudlar 19.02 
Nukleinsyror och salter därav 29.33 
Nyckellås 83.01 
Nycklar 83.01 
Nypon, torkade 08.13 
Nysilver 74 kap 
Nålar 
- symaskins- 84.52 
- trikåmaskins- 84.48 
- till nållager 84.82 
- andra: 
- - av järn eller stål 73.19 
- - av koppar 74.19 
Nålfilt 56.02 
Nållager 84.82 
Näbbar, obearbetade 05.07 
Näringsmedel, beredda 4 avd 
Närsubstrat, beredda, för odling 
av mikroorganismer 38.21 
Näsdukar: 
- av papper 48.18 
- av textilmaterial 62.13 
Nät: 
- av jäm-eller ståltråd 73.14 
- av koppartråd 74.14 
- av textilmaterial 56.08,58.04 
Nätknytningar 58.04 
Nötkreatur 01.02 
Nötter 
- beredda eller konserverade 20.01,20.08 
-jord- 12.02,20.08 
- kanderade, glaserade etc 20.06 
-andra 08.01-08.02 

Objektiv 90.02 
Oblatkapslar för farmaceutiskt 
bruk 19.05 
Obligationer 49.07 
Oceanografiinstrument och 
-apparater 90.15 
Offsetpressar 84.43 
Oftalmologiska instrument och 
apparater 90.18 
OgTäsbekämpningsmedel 38.08 
Ogräsrensare 84.32 
Oiticicaolja 15.15, 15.18 
Oktadekanol 29.05 

Oktanoler (oktylalkoholer) och 
oktanolisomerer 29.05 
Olein 15.19 

Oleomargarin, ej berett 15.03 
Oleostearin 15.03 
Oleum 28.07 
Oliver 
- tillfälligt konserverade 07.11 
-beredda 20.01,20.04-

20.05 
Olivolja 15.09 
Oljefilter 84.21 
Oljekakor 23.04- 23.06 
Oljesyra samt salter och 
estrar därav 29.16 
Oljetatningsringar 84.85 
Oljeväxtfrön och oljehaltiga 
frukter 12 kap 
Oljor 
- av mjölk 04.05 
- animaliska 15 kap 
-eteriska 33.01 
- harts- 38.06 
- mineral- 27 kap 
- tall- 38.03 
- terpentin- 38.05 
- trätjär- 38.07 
-vegetabiliska 15 kap 
Omformare, elektriska 85.01-85.02 
Omkopplare 85.35- 85.36 
Omplanteringsmaskiner 84.32 
Omslagspapper av sulfitmassa 48.05 
Omsmältningsgöt av järn 
eller stål 72.04 
Onduleringsapparater, elektriska 85.16 
Oorganiska baser av metaller 28 kap IV 
Oorganiska oxygenföreningar av 
ickemetaller 28 kap II 
Opakmedel, beredda 32.07 
Operationsbord 94.02 
Opium 13.02 
Opiumalkaloider 29.39 
Optiska element: 
- av glas: 
- - optiskt bearbetade 90.01,90.02 
- - ej optiskt bearbetade 70.14- 70.15 
- av andra material 90.01,90.02 
Optiska fiberkablar 85.44,90.01 
Optiska fibrer och fiberknippen 90.01 
Optiska instrument och apparater 90 kap 
Optiska vitmedel 32.04 
Orangemönja 28.24 
Ordbehandlingsmaskiner 84.69 
Orderböcker 48.20 
Orgelharmonier 92.03 
Orglar: 
- elektroniska etc 92.07 
- andra 92.03 
Originalblad, konstgrafiska 97.02 
Originalskulpturer 97.03 
O-ringar av mjukgummi 40.16 
Orkestrion 92.08 
Ortofosforsyra 28.09 
Ortoftalsyraestrar 29.17 
Ortopediska artiklar 90.21 
Oscilloskop 90.30 
Osmium och varor därav 71 kap 
Ossein 05.06 
Ost 04.06 
Ostmassa 04.06 
Ostron: 
- levande, färska, kylda etc 03.07 
- beredda eller konserverade 16.05 
Oxalsyra samt salter och 
estrar därav 29.17 
Oxdjur 01.02 
Oxider 28 kap 
Oxiran 29.10 
Oxygen 28.04 
Oxygenföreningar av icke
metaller, oorganiska 28 kap II 
Ozokerit 27.12 
Ozonterapiapparater 90.19 
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Pacemakers 90.21 
Packlådor av trä 44.15 
Packningar: 
-av asbest 68.12 
- av metallplåt i förening med 
annat material 84.84 
- av mjukgummi 40.16 
- av papper 48.23 
- av textilmaterial 59.11 
- i satser, av olika material 84.84 
Paddy 10.06 
Pagineringsstämplar 96.11 
Paind'épices 19.05 
Paljetter. 
- av oädel metall 83.08 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.06- 71.11 
Palladium och varor därav 71 kap 
Pallboxar 44.15 
Palmhjärtan, beredda eller 
konserverade 20.08 
Palmitinsyra samt Salter och 
estrar därav 29.15 
Palmkämolja 15.13 
Palmkärnor och palmnötter 12.07 
Palmolja 15.11 
Pansarslangar av mjukgummi 40.09 
Pansrade stridsfordon 87.10 
Pantografer 90.17 
Papayafrukter, färska 08.07 
Papiljotter 96.15 
Papper och papp: 
- belagda med slipmedel 68.05 
- fotografiska 37.03- 37.04 
- andra: 
--irullarellerark 48.01-48.11 
- - tillskurna, samt varor därav 48.14- 48.23 
Pappersklämmor 83.05 
Pappersknivar av oädel metall 82.14 
Papp- och pappersmaskiner 
- för tillverkning av massa av 
fibrösa cellulosahaltiga 
material eller för till
verkning eller efterbehand-
ling av papper eller papp 84.39 
- för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp 84.41 
Pappersmassa 47.01-47.06 
Pappersremsor 48.23 
Pappersspetsar 48.23 
Papperstapeter 48.14 
Paprika: 
- färsk eller kyld 07.09 
- torkad etc utgörande krydda 09.04 
-beredd 20.01,20.04-

20.05 
Paprikafrukter, torkade etc 09.04 
Paraffin 27.12 
- varor därav, gjutna eller 
formade 96.02 
Paraffinljus 34.06 
Paraformaldehyd 29.12 
Paraldehyd 29.12 
Paranötter 08.01 
Paraplyer 66.01 
- skaftämnen därtill 44.04 
- ställningar därtill 66.03 
Parasoller 66.01 
Parfym 33.03 
Parfympapper och parfympåsar 33.07 
Parkeringsmätare 91.06 
Parkettstav: 
- icke sammansatt (spontad etc) 44.09 
-sammansatt 44.18 
Partikelacceleratorer 85.43 
Pastaprodukter 19.02 
Pastellkrita 96.09 
Pastiller 17.04 
Pastöriseringsmaskiner 84.19 
Patroner 
- till kulpennor 96.08 

- till nitverktyg e d 93.06 
- utgörande ammunition 93.06 
Pedaler samt delar därtill 87.14 
Pedikyrartiklar och satser 
därav 82.14 
Pedikyrpreparat 33.04 
Pektinämnen, pektinater och 
pektater 13.02 
Pelare: 
- av aluminium 76.10 
- av järn eller stål 73.08 
- av keramiskt material, till 
tvättställ 69.10 
Pelargonolja (germaniumolja) 33.01 
Penicillin 29.41 
- utgörande medikamenter 30.03- 30.04 
Pennfat av oädel metall 83.04 
Pennformeringsapparater 84.72 
Pennförlängare 96.08 
Pennhylsor och pennhållare 96.08 
Pennor 
- anilin-, blyerts- och färg- 96.09 
- filtspets-, e d 96.08 
- kul-, reservoar- och stift- 96.08 
- skriv- och stål- 96.08 
Pennskaft 96.08 
Pennvässare 82.14 
Penslar 96.03 
Pentaerytritol 29.05 
Pentanoler (amylalkoholer) och 
pentanolisomerer 29.04 
Peppar 09.04 
Pepparmyntolja o d 33.01 
Pepparrot, färsk eller kyld 07.06 
Peptoner och peptonderivat 35.04 
Perborater av metaller 28.40 
Perbromater av metaller 28.29 
Pergamentpapper, pergamentpapp 
och pergamyn 48.06 
Perjodater av metaller 28.29 
Perkarbonater av metaller 28.36 
Perklorater av metaller 28.29 
Perkloretylen 29.03 
Perklorsyra 28.11 
Perlit 25.30 
Permanentmagneter 85.05 
Permanganater av metaller 28.41 
Peroxider av metaller 28 kap IV 
Peroxoborater 28.40 
Peroxokarbonater av metaller 28.36 
Peroxokromater 28.41 
Peroxosulfater av metaller 28.33 
Persienner av plast 39.25 
Persikokämor 12.12 
Persikor 
- färska 08.09 
-torkade 08.13 
- beredda eller konserverade 20.08 
Personbilar 87.03 
Personsökare (mottagare) 85.27 
Personvagnar för järnvägar 
och spårvägar 86.05 
Personvågar 84.23 
Peruker 67.04 
Petroleum, rå 27.09 
Petroleumbitumen 27.13 
- bituminösa blandningar på 
basis därav 27.15 
- varor därav 68.07 
Petroleumgaser 27.11 
Petroleumhartser 39.11 
Petroleumnafta 27.10 
Petroleumkoks 27.13 
Pianinon 92.01 
Pianon: 
- elektroniska etc 92.07 
- andra 92.01 
Piassava 14.03 
Pickuper 85.22 
Pigment: 
- beredda 32.07 

- dispergerade i icke vatten-
haltigt medium 32.12 
- oorganiska 32.06 
- substrat- 32.05 
Pimentafrukter, torkade etc 09.04 
Pimsten: 
- wiener- 68.04 
- annan, obearbetad 25.13 
Pincetter 82.03 
Pine oil 38.05 
Pipelines 73.04- 73.06 
Piperonal 29.32 
Pipor samt piphuvuden 96.14 
Piporglar 92.03 
Piptobak 24.02 
Piskor 66.02 
Pistaschmandel 08.02 
Pistoler. 
- för lös ammunition 93.03 
- fjäder-, luft- eller gasdrivna 93.04 
- andra 93.02 
Plakatfärger 32.13 
Planeringsmaskiner för jord
bearbetning m m 84.30 
Planglas 70.03- 70.06 
Planritningar 49.06 
Planscher 49.11 
Planteringsmaskiner 84.32 
Plaskdammar 95.06 
Plaster och varor därav 39 kap 
Plastfilm 39.19-39.21 
Platina och platinametaller samt 
legeringar och varor därav 71 kap 
Platiner för mask- eller ögle
bildning 84.48 
Plattor. 
- av asbest 68.12 
- av asbestcement 68.11 
- av betong, cement eller konst
gjord sten 68.10 
- av gips 68.09 
- av glas, för byggnadsändamål 70.16 
-av glasfiber 70.19 
- av gummi: 
- - av hårdgummi 40.17 
- - av mjukgummi 40.08 
- - av ovulkat gummi 40.05 
- av hårdmetall 82.09 
- av keramiskt material 69.01 - 69.02, 

69.07- 69.08 
- av oädel metall, för svets
ning eller lödning 83.11 
- av pappersmassa 48.12 
-av plast 39.18-39.21 
- av presskork 45.04 
- av snidningsmaterial 96.02 
- av trä (cellplattor) 44.18 
- av spån 44.10 
- av träfiber 44.11 
- av vegetabiliskt material: 
- - agglomererat med minera-
liskt bindemedel 68.08 
- - innehållande organiska 
bindemedel 44.11 
Plogar 84.32 
Plomber av oädel metall 83.09 
Plommon: 
- färska 08.09 
-torkade 08.13 
- saft därav 20.09 
Plommonkärnor 12.12 
Plommonträd 06.02 
Plutonium och plutonium
föreningar 28.44 
Plywood 44.12 
Plånböcker av läder etc 42.02 
Plåt 
- av aluminium 76.06,76.10 
- av bly 78.04 
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- av jäm eller stål 72.08- 72.12, 
72.19-72.20, 
72.25- 72.26, 

73.08 
- av koppar 74.09 
- av magnesium 81.04 
-avmolybden 81.02 
- av nickel 75.06 
- av tenn 80.04 
-av volfram 81.01 
- av zink 79.05 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.06- 71.11 
Plåtar 
- fotografiska 37.01, 37.04-

37.05 
- preparerade för grafiskt 
ändamål 84.42 
- tryck- 84.42 
Plåtglimmer 25.25 
Plåtsaxar 82.03 
Polarimetrar 90.27 
PolariseTande skivor och plattor 90.01 
Polermaskiner 
- elektromekaniska handverktyg 85.08 
- andra: 
- - för metallbearbetning 84.60 
- - för bearbetning av sten, 
betong etc 84.64 
- - för bearbetning av trä, 
hårdplast etc 84.65 
Polermedel 34.05 
Polerskivor 
- av mineraliska ämnen 68.04 
- av textilmaterial 59.11 
Polerstenar 68.04 
Polonium 28.44 
Polyacetaler 39.07 
Polyallylestrar 39.07 
Polyamider 39.08 
Polybutadien-akrylnitril (NBR) 40.02 
Polybutadien-styren (SBR) 40.02 
Polybutadien 40.02 
Polyeten 39.01 
Polyetenterftalat 39.07 
Polyetrar 39.07 
Polyfosfater 28.35 
Polyfosforsyror 28.09 
Polykarbonater 39.07 
Polykarboxylsyror 29.17 
Polymerer 
- akryl- 39.06 
-aveten 39.01 
- av propen eller andra olefiner 39.02 
- av styren 39.03 
- av vinylklorid eller andra 
halogenerade olefiner 39.04 
- av vinylacetat eller andra 
vinylestrar 39.05 
- naturliga etc 39.13 
Polymetylmetakrylat 39.06 
Polyoler 29.05 
Polystyren 39.03 
Polysulfider av metaller 28.30 
Polysulfider 39.11 
Polysulfoner 39.11 
Polyterpener 39.11 
Polytetrafluoreten 39.04 
Polyuretaner 39.09 
Polyvinylalkoholer 39.05 
Polyvinylklorid 39.04 
Pomelos, färska eller torkade 08.05 
Pomeranser, färska eller torkade 08.05 
Pomponger 58.08 
Pontonkranar 89.05 
Poppelplantor 06.02 
Porfyr 25.16 
Porositetsmätare 90.27 
Portalkranar 84.26 
Portalsvängkranar 84.26 
Portföljer av läder etc 42.02 

Portföljlås 83.01 
Portlandcement 25.23 
Portmonnäer av läder etc 42.02 
Positiv 92.08 
Postvagnar för järnvägar 86.05 
Potatis: 
-färsk eller kyld 07.01 
-torkad 07.12 
- beredd 20.04- 20.05 
Potatismjöl och potatisflingor 11.05 
Potatisstärkelse 11.08 
Potatisupptagare 84.33 
Potentiometrar 85.33 
Prednisolon (dehydrohydro-
kortison) 29.37 
- utgörande medikament 30.03- 30.04 
Prednison (dehydrokortison) 29.37 
- utgörande medikament 30.03- 30.04 
Presenningar 39.26,63.06 
Pressar 
- hushållsapparater, elektro
mekaniska 85.09 
- handdrivna, mekaniska 82.10 
- andra: 
- - fruktsaft-, o d 84.35 
- - halm- och foder- 84.33 
- - metallbearbetnings- 84.62 
- - tryck- 84.43 
- - träbearbetnings-, etc 84.65 
Pressjärn, elektriska 85.16 
Pressjäst 21.02 
Presskork och varor därav 45.04 
Pressmaskiner 
- för textilvaror 84.51 
- för tillverkning av spån-
skivor o d 84.79 
Pressverktyg 82.07 
Preventivmedel: 
- kemiska 30.06 
- av gummi 40.14 
Prismor 90.01-90.02, 

94.05 
Produktionsmätare för gaser, 
vätskor och elektricitet 90.28 
Produktionsplattformar 89.05 
Produktionsräknare 90.29 
Profiler. 
- av aluminium 76.04,76.10 
- av bly 78.03 
- av jäm eller stål: 
- - av gjutjärn, ihåliga 73.03 
- - andra, ihåliga 73.04,73.06 
- - andra 72.22, 72.28, 

73.08,73.16 
- av koppar 74.07 
- av magnesium 81.04 
-avmolybden 81.02 
- av nickel 75.05 
- av tenn 80.03 
- av volfram 81.01 
- av zink 79.04 
Profilprojektorer 90.31 
Progesteroner 29.37 
Projektiler 93.06 
Projektionsdukar 90.10 
Projektorer 
- kino- 90.07 
-profil- 90.31 
- stillbilds- 90.08 
Projiceringsapparater för 
projicering av ledningsmönster 
på strålningskänsliga 
halvledarmaterial 90.10 
Promenadkäppar 66.02 
- ämnen av trä därtill 44.04 
Prometium 28.44 
Propan 27.11 
Propandiol 29.05 
Propanoler (propylalkoholer) 29.05 
Propellrar 
- för fartyg 84.85 
- för luftfartyg etc 88.03 

Propen: 
-ren 29.01 
-annan 27.11 
Propenplaster 39.02 
Propionsyra samt salter och 
estrar därav 29.15 
Proppar: 
-av glas 70.10 
- av oädel metall 83.09 
- av plast 39.23 
Propylenglykol 29.05 
Propylenklorid 29.03 
Propylenoxid 29.10 
Proteiner 35 kap 
-härdade 39.13 
Proteinämnen inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 35.04 
Provbänkar 90.31 
Provdockor 96.18 
Provitaminer 29.36 
Prydnadsartiklar och prydnads
föremål: 
- av glas: 
- - framställda genom s k 
lamparbete 70.18 
--andra 70.13 
- av keramiskt material 69.13 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metal 1 71.14 
- av oädel metall 83.06 
- av plast 39.26 
- av trä 44.20 
- för högtider (för dekoration 
od) 95.05 
Prydnadstavlor 97.01 
Pråmar 89.01 
Psofometrar 90.30 
Psykotekniska apparater 90.19 
Psykrometrar 90.25 
Puddingpulver 18.06, 19.01, 

21.06 
Puder 33.04 
Puderdosor 
- av läder etc 42.02 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metal 1 71.13 
Puderkräm 33.04 
Pudervippor 96.16 
Puffar 94.04 
Pullovrar av trikå 61.10 
Pulver 
- av aluminium 76.03 
- av bly 78.04 
- av glas 32.07 
- av hårdgummi 40.17 
- av jäm eller stål 72.05 
-av kobolt 81.05 
- av koppar 74.06 
-av läder 41.10 
- av magnesium 81.04 
- av mjölk 04.02 
-avmolybden 8 ' .02 
- 3v nickel 75.04 
-av sten 25.17 
-avtantal 81.03 
- av tenn 80.05 
-av titan 81.08 
- av volfram 81.01 
- av zink 79.03 
- av zirkonium 81.09 
- av andra metaller 81.12 
- av ädelstenar 71.05 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.06-71.11 
- för svetsning eller lödning 38.10 
Pumpar 
- av keramiskt material 69.09 
- andra: 
- - luft- och vakuum- 84.14 
--vätske- 84.13 
Purjolök: se Lök 
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Pussel 95.03 
Putsmaskiner för trä, kork etc 84.64 
Putsmedel 34.05 
Putsvantar 
- av aluminium 76.15 
-av järn eller stål 73.23 
- av koppar 74.18 
Pyjamas: 
-av trikå 61.07-61.08 
- av annan textilvara 62.07- 62.08 
Pyrethrumextrakt 13.02 
Pyridin och salter därav och 
pyridinhomologer 29.33 
Pyrofora legeringar 36.06 
Pyrogallol och salter därav 29.07 
Pyrometrar 90.25 
Pyrotekniska artiklar 36.04 
Påfyllningsmaskiner 84.22 
Påhängsvagnar 87.16 
Pålnings- och påluppdragnings-
maskiner 84.30 
Påsar 
- av papper 48.19 
- av plast 39.23 
- av textilmaterial 63.05 
Påsmaskiner 84.22 
Päls, konstgjord och varor därav 43.04 
Pälsskinn: 
-oberedda 41.01-41.03, 

43.01 
- beredda, även hopfogade 43.02 
- varor därav 43.03 
Pärlemor, bearbetad, samt varor 
därav 96.01 
Pärlhöns 01.05 
Pärlor 
-av glas 70.18 
- av oädel metall 83.08 
- natur- och odlade 71.01 
--varor därav 71.16 
Päron: 
- färska 08.08 
-torkade 08.13 
- beredda eller konserverade 20.08 
- saft därav 20.09 
Päronträd 06.02 
Päronvin 22.06 

Racketar och racketramar 95.06 
Radarapparater 85.26 
Radergummin 40.16 
Radiatorer 
- icke elektriska 73.22 
-elektriska 85.16 
Radioaktiva kemiska grundäm
nen och radioaktiva isotoper 28.44 
Radiografiapparater 90.22 
Radiomanövrerings-, radionavi-
gerings- och radiostymings-
apparater 85.26 
Radiotelefoni- eller radiotele-
grafiapparater: 
- for sändning 85.25 
- för mottagning 85.27 
Radioterapiapparater 90.22 
Rafia 14.01 
Rafräschissörer 96.16 
Rajgräsfrön 12.09 
Rakapparater: 
-elektriska 85.10 
- icke elektriska 82.12 
Rakblad 82.12 
Rakborstar 96.03 
Rakhyvlar och rakknivar 82.12 
Rakkräm 33.07 
Rakor av oädel metall 82.01 
Rakpreparat 33.07 
Raktvål 34.01 
Ramar 
- av oädel metall, för 
tavlor o d 83.06 

- av trä, för tavlor o d 44.14 
- av zink, till takfönster 79.07 
- till motorcyklar etc 87.14 
- till lok etc 86.07 
Rami 53.05 
Rapsfrön 12.05 
Rapsolja 15.14 
Raspar 82.03,82.07 
Rattar till motorfordon 
enligt nr 87.01-87.05 87.08 
Ravioli 19.02 
Reagens, sammansatta, för 
diagnostiskt bruk eller 
laboratoriebruk (andra än 
sådana enligt nr 30.02 eller 
30.06) 38.22 
Reaktionsacceleratorer och 
reaktionsinitiatorer 38.15 
Reaktionsmotorer, andra än 
turbojetmotorer 84.12 
Redskap: 
- mekaniska 84 kap 
- andra: 
- - av oädel metall 82 kap 
- - av trä 44.17 
Reducerventiler 84.81 
Reflexpärlor av glas 70.18 
Reffaktomerrar 90.27 
Regenatfibrer: 
- av regenatfilament 54 kap 
- av regenatstapelfibrer 55 kap 
Regnraketer 36.04 
Regulatorer 
- för automatisk reglering 90.32 
- för hydrauliska turbiner 84.10 
Reklamtryckalster 49.11 
Rektifieringsapparater 84.19 
Reläapparater för sändning 85.25 
Reläer 
-bakströms- 85.11 
- andra 85.36 
Remskivor 84.83 
Remsor 
- av hårdgummi 40.17 
- av mjukgummi 40.08 
- av ovulkat gummi 40.05 
- av plast 39.19- 39.21 
- konstbast o d av syntet-
eller regenatmaterial 54.04- 54.05 
Rengöringsmaskiner 
- för flaskor e d 84.22 
- för lantbruksprodukter 84.33 
- för textilvaror 84.51 
Rengöringsmedel 34.02 
Renkött: 
- färskt, kylt eller fryst 02.08 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
- berett eller konserverat 16.01 - 16.02 
Rensningsmaskiner för 
spannmål etc 84.37 
Reostater 85.33 
Rep av gummi 40.07 
- textilöverdragna 56.04 
Reseetuier med artiklar för 
toalettändamål, sömnad etc 96.05 
Reseffekter av läder etc 42.02 
Reservoarpennor 96.08 
Resgodsvagnar för järnvägar 86.05 
Resinoider 33.01 
Resoler 39.09 
Resorcinol och salter därav 29.07 
Ressäckar och resväskor av 
läder etc 42.02 
Resårbottnar 94.04 
Retorter av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Retortkol 27.04 
Revolvrar: 
- för lösa skott 93.03 
- andra 93.02 
Rhenium och varor därav 81.12 

Rhizomer 06.01 
Ricinolja 15.15-15.16, 

15.18 
Ricinusfrön 12.07 
Ridspön 66.02 
Riktmaskiner för metal lbear-
betning 84.62 
Ringar. 
- av ovulkat gummi 40.06 
- av mjukgummi, för hjul 40.11 - 40.12 
- utgörande bijouterier 
- - av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
--andra 71.17 
Ringklockor 
-elektriska 85.31 
- andra, av oädel metall 83.06 
Ringlöpare 84.48 
Ris 10.06 
-rostat 19.04 
Rismjöl 11.02 
Risrot 14.03 
Ritapparater 90.17 
Ritbestick 90.17 
Ritblock 48.18 
Ritbord 90.17 
Ritböcker 49.03 
Ritinstrument 90.17 
Ritkol och ritkrita 96.09 
Ritningar 49.06 
Ritpapper 48.02,48.06 
Ritsinstrument 90.17 
Rivtändare 36.03 
Robotprojektiler 93.06 
Rockar. 
- av läder eller konstläder 42.03 
-av trikå 61.01 
- av annan textilvara 62.01 
Roddbåtar 89.03 
Rodium och varor därav 71 kap 
Rododendronplantor 06.02 
Rom (dryck) 22.08 
Rom (fiskrom): se Fisk 
Rondeller: 
- av ovulkat gummi 40.06 
- till mekaniska musikinstrument 92.09 
Rosmarin 12.11 
Rosor 
- plantor, rötter 06.02 
- snittblommor 06.03 
Rostar 
-elektriska 85.16 
-mekaniska 84.16 
Rostfritt stål 72.18-72.23 
- varor därav 73 kap 
Rotfrukter 
-foder- 12.14 
- ätbara: se Köksväxter 
Rotfruktsupptagningsmaskiner 84.33 
Rotknölar 
- av prydnadsväxter m m 06.01 
- med hög halt av stärkelse 
eller inulin 07.14 
Rotochutes 88.04 
Rotorer till luftfartyg samt 
delar därtill 88.03 
Rotselleri, färsk eller kyld 07.06 
Rotting och rottingbast 14.01 
Rovings av glasfiber eller 
glasull 70.19 
Rovor, färska eller kylda 07.06 
Rullager 84.82 
Rullar 
- till mekaniska musikinstrument 92.09 
- till rullager 84.82 
Rullgardiner: 
- av plast 39.25 
- av textilmaterial 63.03 
Rullkedjor av järn elleT stål 73.15 
Rullmaskiner för vävnader 84.51 
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Rullningsmaskiner för textil-
fibrer 84.45 
Rullskridskor 95.06 
Rullstolar 87.13 
Rulltrappor 84.28 
Rumsdesodoriseringsmedel och 
rumsparfymeringsmedel 33.07 
Rundradioapparater: 
- för sändning 85.25 
- för mottagning 85.27 
Rundstickmaskiner 84.47 
Russin 08.06 
Rutenium och varor därav 71 kap 
Rutin och rutinderivat 29.38 
Rutor, blyinfattade, av glas 70.16 
Rutoxid 29.38 
Rybsfrön 12.05 
Rybsolja 15.14 
Ryggsäckar 42.02 
Rymdfarkoster 88.02 
Ryttare till kortregister, av 
oädel metall 83.05 
Råg 10.02 
Råggryn 11.03 
Rågmjöl 11.02 
Rån (wafers) 19.05 
Råolja 27.09 
Råris 10.06 
Råsilke 50.02 
Råskenor av järn eller 
olegerat stål 72.06 
Råsocker 17.01 
Råtagel 05.03 
Råtjära 27.06 
Råtobak 24.01 
Räcken: 
- av aluminium 76.10 
- av järn eller stål 73.08 
Rädisor, färska eller kylda 07.06 
Räfsor 
- utgörande maskiner eller 
maskindelar 84.33 
- andra, av oädel metall 82.01 
Räkenskapsböcker 48.20 
Räkneinstrument 90.17 
Räknemaskiner 84.70 
Räkneskivor och räknestickor 90.17 
Räknevågar 84.23 
Rakor 
- levande, färska, kylda etc 03.06 
- beredda eller konserverade 16.05 
Râler och rälskvarvjäm 73.02 
Rälstolar och rälstolskilar 73.02 
Rännor av keramiskt material 69.06 
Rödbetor, färska eller kylda 07.06 
Rödkål, färsk eller kyld 07.04 
Röjknivar 82.01 
Rökbordsartiklar av ädel metall 
eller av metall med plätering 
av ädel metall 71.14 
Rökhuvar av keramiskt material 69.05 
Rökpipor 96.14 
Röktobak 24.03 
Röntgenapparater 90.22 
Röntgenbilar 87.05 
Röntgenbord 90.22 
Röntgenfilm och röntgenplåtar 37.01- 37.02 
Röntgengeneratorer 90.22 
Röntgenkontrastmedel 30.06 
Röntgenrör 90.22 
Röntgenskärmar 90.22 
Röntgenstolar 90.22 
Rör 
- böjliga, av oädel metall 83.07 
- isoler-, av oädel metall 85.47 
- för svetsning eller lödning, 
av oädel metall 83.11 
- andra: 
- - av aluminium 76.08,76.10 
- - av betong, cement etc 68.10-68.11 
- - av bly 78.05 

- - av gjutjärn 73.03 
- - av glas 70.02,70.11 
- - av gummi: 
- av hårdgummi 40.17 
- av mjukgummi 40.09 
- - - av ovulkat gummi 40.06 
- - av jäm eller stål 73.04- 73.06, 

73.08 
- - av keramiskt material: 
- - - eldfasta 69.03 
- - - andra 69.06 
- - a v koppar 74.11 
- - av magnesium 81.04 
- - av nickel 75.07 
- - av plast 39.17 
- - av silver 71.06 
- - av tenn 80.06 
- - av zink 79.06 
- - av ädel metall eller av 
metall med plätering av 
ädel metall 71.06-71.11 
Röravskärare 82.03 
Rördelar 
- av aluminium 76.09 
- av asbestcement ed 68.11 
- av bly 78.05 
- av jäm eller stål 73.07 
- av keramiskt material 69.06 
- av koppar 74.12 
- av nickel 75.07 
-av plast 39.17 
- av tenn 80.06 
- av zink 79.06 
Rörkopplingar: 
- av järn eller stål 73.07 
- av koppar 74.12 
- av nickel 75.07 
- av aluminium 76.09 
- av bly 78.05 
- av zink 79.06 
- av tenn 80.06 
Römitar 83.08 
Rörsocker i fast form 17.01 
Rörtänger 82.03 
Rörämnen, sömlösa, av jäm 
eller stål 73.04 
Rötter 
-cikoria- 12.12 
-kål- 12.14 
- med hög halt av stärkelse 
eller inulin 07.14 
- andra, levande 06.02 

Sablar 93.07 
Sackarin och salter därav 29.25 
Sackaros 17.01 
Sadelmakeriarbeten för djur 42.0! 
Sadelväskor 42.01 
Sadlar 
- för cyklar, motorcyklar etc 87.14 
-för djur 42.01 
Safflorfrön 12.07 
Safflorolja 15.12 
Saffran 09.10 
Safirer, omonterade bearbetade 
för stift till grammofoner etc 85.22 
Safro) 29.32 
Saft av frukt, bär eller 
köksväxter 20.09 
Saftcentrifuger och saftpressar. 
se Fruktpressar 
Salepsrot 07.14 
Salicylsyra och salter därav 29.18 
Sallat, färsk eller kyld 07.05 
Sallatskål, färsk eller kyld 07.04 
Salmiak 28.27 
Salt (natriumklorid) 25.01 
Saltpetersyra 28.08 
Saltsyra 28.06 
Salvia 12.11 
Samlarföremål 97.05 
Samlingspärmar av papper eller 
papp 48.20 

Sammansättningsmaskiner för 
trä, kork etc 84.65 
Sammetsvävnader 58.01 
Sand, naturlig: 
- bitumenhaltig 27.14 
- annan 25.05 
Sandblästerapparater 84.24 
Sandspackelfärg 32.14 
Sandsten 25.16 
Sanitetsartiklar 
- av aluminium 76.15 
- av järn eller stål 73.24 
- av keramiskt material 69.10 
- av koppar 74.18 
- av papper 48.18 
- av plast 39.22 
Sanitetsbindor och sanitets-
tamponger 
- av cellulosavadd 48.18 
- av vadd av textilmaterial 56.01 
Sanitetspapper 48.03,48.18 
Sardineller se Fisk 
Sardininläggningar 16.04 
Satelliter 88.02 
Satser, av handverktyg 82.05- 82.06 
Satsumas, färska eller torkade 08.05 
Saxar 
- bult- och plåt- 82.03 
- häck- etc. 82.01 
- till hårklippningsmaskinen 
--mekaniska 82.14 
--elektriska 85.10 
- andra: 
--mekaniska 82.13 
- - elektriska 85.08 
Saxsprintar. 
- av aluminium 76.16 
- av järn eller stål 73.18 
- av koppar 74.15 
Scarfar 
-avtrikå 61.17 
- av annan textilvara 62.14 
Schaktmaskiner 84.30 
Schalottenlök: se Lök 
Schamponeringsmedel 33.05 
Schellack 13.01 
Scintigrafer 90.18 
"Sealed beam lamp units" 85.39 
Sebacinsyra samt salter och 
estrar därav 29.17 
Sedelutbetalningsautomater 84.71 
Sedlar 49.07 
Segel 63.06 
Segelbrädor 95.06 
Segelbåtar 89.03 
Segelflygplan 88.01 
Segerkäglor 38.23 
Sekatörer 82.01 
Selen, ren 28.04 
Selenocyanater 28.42 
Senap, beredd 21.03 
Senapsfrön 12.07 
Senapsolja 15.14 
Senapspulver 21.03 
Senon 
- varor därav 42.06 
Servetter av papper 48.18 
Servicevagnar för järnvägar 
eller spårvägar 86.04 
Sesamfrön 12.07 
Sesamolja 15.15 
"Shakes" (takspån) 44.18 
Sheanötter 12.07 
"Shingles" (takspån) 44.18 
Shoppingväskor av läder etc 42.02 
Sibet 05.10 
Sickativ, beredda 32.11 
Sidvagnar 87.11 
Siffror av oädel metall 83.10 
Sigilloblater 19.05 
Sigillstämplar 96.11 
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Signalapparater och signal-
utrustning: 
- elektriska: 
- - för cyklar eller motorfordon 85.12 
- - för järnvägar etc 85.30 
- - andra 85.37 
- mekaniska (inbegripet elektro-
mekaniska), för järnvägar etc 86.08 
Signalgeneratorer 85.43 
Signalhorn 92.08 
Signalpistoler 93.03 
Signalraketer 36.04 
Signaltablâer, elektriska 85.31 
Siktar (hand-) 96.04 
Siktduk av textilmaterial 59.11 
Siktmaskiner för mineraliska 
ämnen 84.74 
Silicider 28.50 
Silikaprodukter 69.02 
Silikater 
- av metaller 28.39 
- komplexa och dubbel- 28.42 
Silikongummi och andra silikoner 
(silikonplaster) i obearbetad 
form 39.10 
Silimanit 25.08 
Silke (natur-) 50 kap 
Silkeskokonger 50.01,50.03 
Silver och silverlegeringar 
samt varor därav 71 kap 
Silvernitrat 28.43 
Simbassänger 95.06 
Singel 25.17 
Sirap 17.02 
Sirener, elektriska 85.31 
Sisal 53.04 
Sittkäppar 66.02 
Sittmöbler 94.01 
Själar 
-avtrikå 61.17 
- av annan textilvara 62.14 
Sjukhusartiklar av papper etc 48.18 
Sjukhussängar 94.02 
Självkopierande papper 48.09, 48.16 
Sjögräs 14.02 
Sjömärken 89.07 
Skaft: 
- av oädel metall: 
- - till knivar med skärande egg 82.11 
- - till charkuteriknivar etc 82.14 
- - till rakknivar 82.14 
--till gafflar etc 82.15 
- av trä 44.17 
- till rökpipor 96.14 
Skaftmaskiner och skaftramar 84.48 
Skal: 
- av blötdjur, kräftdjur etc 05.08 
- av frukter, ätbara: 
- - av citrusfrukter eller 
meloner, färska, frysta, 
torkade etc 08.14 
- - kanderade, glaserade etc 20.06 
- av kaffe 09.01 
-av kakao 18.02 
- av spannmål 12.13 
Skandium 28.05 
- föreningar därav 28.46 
Skarvrör 
-av plast 39.17 
- av gummi 40.09 
Skedar: 
- av oädel metall 82.15 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.14 
Skeppskronometrar 91.05 
Skidbindningar 95.06 
Skiddräkter. 
-avtrikå 61.12 
- av annan textilvara 62.11 

Skidjackor: 
-avtrikå 61.01-61.02 
- av annan textilvara 62.01 - 62.02 
Skidliftar 84.28 
Skidor 95.06 
Skidskor 64.02 
Skiffer 
-obearbetad 25.14 
- bearbetad samt varor därav 68.03 
Skiffrar, bitmuninösa 27.15 
Skiftnycklar 82.04 
Skinn: 
- med hårbeklädnad: 
--oberedda 41.01-41.03, 

43.01 
- - beredda 43.02 
- utan hårbeklädnad: 
--oberedda 41.01-41.03 
--beredda 41.04-41.09 
- fågelskinn med kvarsittande 
fjädrar eller dun 05.05,67.01 
Skinnbearbetningsmaskiner 84.53 
Skiphissar 84.28 
Skivor 
-av glasfiber 70.19 
- av vegetabiliska fibrer jämte 
mineraliskt bindemedel 68.08 
Skivspelare 85.19 
Skjortblusar. 
-avtrikå 61.06 
- av annan textilvara 62.06 
Skjortor 
-avtrikå 61.05-61.06 
- av annan textilvara 62.05- 62.06 
Skjutbanor för nöjesfält e d 95.08 
Skjutmått 90.17 
Skoblock och skoläster av trä 44.17 
Skodon: 
-av asbest 68.12 
- begagnade 63.09 
- med fastsatta skridskor 95.06 
-ortopediska 90.21 
- av trikå utan påsatt sula 61.15 
- andra 64 kap 
Skogsträdfrön 12.09 
Skolartiklar av plast 39.26 
Skolväskor av läder etc 42.02 
Skomaskiner 84.53 
Skoputsmedel 34.05 
Skor se Skodon 
Skorpor 19.05 
Skorstensfoder och skorstens
pipor av keramiskt material 69.05 
Skotillverkningsmaskiner 84.53 
Skottväktare 84.48 
Skrapor, självgående 84.29 
Skridskor 95.06 
Skrin av trä 44.20 
Skrivbordsaruklar av oädel 
metall 83.04 
Skrivböcker 48.20 
Skrivkrita 96.09 
Skrivmaskiner 84.69 
Skrivpapper 48.02,48.10, 

48.23 
Skrivpennor 96.08 
Skrivtavlor 96.10 
Skrivunderlägg av papper eller 
papp 48.20 
Skrot: 
- av aluminium 76.02 
- av bly 78.02 
- av gummi 40.04, 40.17 
- av järn eller stål 72.04 
- av koppar 74.04 
- av magnesium 81.04 
- av nickel 75.03 
-av plast 39.15 
- av tenn 80.02 
- av zink 79.02 

- av ädla metaller 71.12 
- av diverse oädla metaller 81 kap 
Skrov 89 kap 
Skruvar och skruvkrokar 
- av aluminium 76.16 
- av järn eller stål 73.18 
- av koppar 74.15 
Skruvdragningsverktyg 82.07 
Skruvkapsyler 83.09 
Skruvmejslar 82.05,82.07 
Skruvnycklar 82.04 
Skruvstycken och skruvtvingar 82.05 
Skruvöglor av järn eller stål 73.18 
Skräddarkrita 96.09 
Skulpturer, original- 97.03 
Skumslagg 68.06 
Skurpulver och skurpasta 34.05 
Skurtrasor 63.07 
Skyddsglasögon 90.04 
Skyddskläder av läder 42.03 
Skyddsöverdrag till huvudbonader 65.07 
Skyfflar av oädel metall 82.01 
Skyltar av oädel metall 83.10 
Skyltdockor 96.18 
Skyltfigurer och skyltställ, 

rörliga 96.18 
Skyltskåp med kyl- eller 
frysutrustning 84.18 
Skyttlar 84.48 
Skålar av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Skåp 94.03 
Skämtartiklar 95.05 
Skär av hårdmetall eller annan 
kermet 82.09 
Skärcirklar 82.05 
Skärhuvuden till elektriska 
rakapparater 85.10 
Skärmaskiner: 
- för pappersmassa, papper 
eller papp 84.41 
- för dukvaror av textilmaterial 84.51 
Skäror 82.01 
Skärpningsmaskiner för metall-
bearbetning 84.60 
Skärsten: 
-kobolt- 81.05 
- koppar- 74.01 
-nickel- 75.01 
Skärstål för maskiner 82.08 
Skärv: 
- av keramiskt gods 25.32 
-av sten 25.17 
Skärverktyg, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 82.14 
Sköldpadd: 
- obearbetad 05.07 
- bearbetad samt varor därav 96.01 
Skölpar 82.05 
Skönhetspreparat 33.04 
Skördegarn 56.07 
Skördemaskiner och skörde-
tröskor 84.33 
Slack wax 27.12 
Slagg: 
-basisk 31.03,31.05 
- beredd till makadam 25.17 
- granulerad, från jäm- och 
ståltillverkning 26.18 
- ogranulerad, från järn- och 
ståltillverkning 26.19 
- annan 26.21 
Slaggcement 25.23 
Slagg-granuleringsmaskiner 84.79 
Slaggull och varor därav 68.06 
Slaginstrument 92.06 
Slaktapparater 93.03 
Slangar 
- av mjukgummi: 
--förhjul 40.13 
- - andra 40.09 
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- av oädel metall 83.07 
-av plast 39.17 
- av textilmaterial 59.09 
Slanggurkor, se Gurkor 
Slevar av oädel metall 82.15 
Slidor till vapen 93.07 
Sling av järn eller stål 73.12 
Slingervävnader 58.03 
Slipmaskiner 
- elektromekaniska handverktyg 85.08 
- andra: 
- - för metallbearbetning 84.60 
- - för bearbetning av sten, 
betong etc 84.64 
- - för bearbetning av trä, 
hårdplast etc 84.65 
Slipmedel. 
- anbragta på textilmaterial, 
papper etc 68.05 
- andra, naturliga 25.13 
Sliprar 
- av järn eller stål 73.02 
- av trä 44.06 
Slipsar. 
-avtrikå 61.17 
- av annan textilvara 62.15 
Slipskivor och slipstenar 
- monterade, hand- eller 
pedaldrivna 82.05 
- andra 68.04 
Sliptrissor för dentalbruk 90.18 
Slitbanor till däck: 
- ovulkade för regummering 40.06 
- vulkade för regummering 40.08 
-utbytbara 40.12 
Slitsfräsar 82.02 
Slussportar av järn eller stål 73.08 
Slutare till kameror 90.06- 90.07 
Slånbär, färska 08.09 
Slåttermaskiner 84.33 
Släggor 82.05 
Slängkappor 
-avtrikå 61.01-61.02 
- av annan textilvara 62.01-62.02 
Släpfordon 87.16 
Slöjor 
-avtrikå 61.17 
- av annan textilvara 62.14 
Smidesässjor, transportabla 82.04 
Smidesmaskiner för metall-
bearbetning 84.62 
Smink 33.04 
Sminkpapper 33.07 
Sminkväskor av läder etc 42.02 
Smultron: 
- färska 08.10 
-frysta 08.11 
- tillfälligt konserverade 08.12 
- på annat sätt beredda eller 
konserverade 20.07- 20.08 
- saft därav 20.09 
Smyckeskrin av läder etc 42.02 
Småkakor 19.05 
Småsten 25.17 
Smältost 04.06 
Smältstycken av järn eller 
olegerat stål 72.06 
Smältsäkringar 85.35- 85.36 
Smärgel 25.13 
Smör 04.05 
Smörjfetter 27.10 
Smörjmedel, beredda 34.03 
Smörjoljor 27.10 
Smörknivar av oädel metall 82.15 
Smörpapper 48.06 
Smörsyra samt salter och estrar 
därav 29.15 
Snedremsor av textilmaterial 58.06 
Snidningsmaterial, bearbetat, 
samt varor därav 96.01 - 96.02 

Sniglar 
- levande, färska, kylda etc 03.07 
- beredda eller konserverade 16.05 
Sniljgam 56.06 
Sniljvävnader 58.01 
Snö 22.01 
Snökedjor av järn eller stål 73.15 
Snöplogar 84.30 
Snören för packnings- eller 
smörjningsändamål 59.11 
Snörhålsringar 83.08 
Snörmakeriarbeten 58.08 
Snömålar av järn eller stål 73.19 
Snöslungor 84.30 
Soapstocks 15.22 
Socker: 

- kemiskt rent, annat än 
sackaros, laktos, maltos, 
glukos och fruktos 29.40 
-annat 17 kap 
Sockerbetfrön 12.09 
Sockerbetor 12.12 
Sockeretrar och sockerestrar 
samt salter därav 29.40 
Sockerkonfektyrer 17.04 
Sockerkulör 17.02 
Sockerlösningar utan tillsats 
av arom- eller färgämnen 17.02 
Sockermajs: 
- färsk eller kyld 07.09 
-fryst 07.10 
-beredd 20.01,20.04-

20.05 
Sockerrör 12.12 
Sockerrörsmelass 17.03 
Socklar till glödlampor 85.39 
Sockor av trikå 61.15 
Soda: 
- kaustik (natriumhydroxid) 28.15 
- annan (natriumkarbonat) 28.36 
Sojabönolja 15.07 
Sojabönor 12.01 
Sojasås 21.03 
Solarstearin 15.03 
Solglasögon 90.04 
Solrosfrön 12.06 
Solrosolja 15.12 
Solskyddsmedel 33.04 
Solv 84.48 
Sopningsbilar 87.05 
Soppor 21.04 
Sorbitol: 
- ren 29.05 
- annan 38.23 
Sorghum 10.07 
Sorteringsmaskiner: 
- för mineraliska ämnen 84.74 
- för lantbruksprodukter 84.33 
Sotningsapparater 84.04 
Soumakvävnader 57.02 
Sovrumsmöbler (andra än 
sittmöbler) 94.03 
Sovsäckar 94.04 
Spackelfärger 32.14 
Spadar av oädel metall 82.01 
Spagetti 19.02 
Spanjoletter 83.02 
Spannmål 10, 11 kap 
-beredd 19.04 
Sparmrnålsfuktningsmaskiner 84.37 
Spannmålspelletar 11.03 
Spanska flugor 05.10 
Sparkcyklar 95.01 
Spärrar 44.07 
Sparris: 
- färsk eller kyld 07.09 
-fryst 07.10 
-torkad 07.12 
- beredd 20.04- 20.05 
Sparrsockar 82.05 

Special vagnar för järnvägar och 
spårvägar 86.05 
Spegeljärn 72.01 
Speglar 
- bearbetade för optiskt bruk 90.01 - 90.02 
- andra: 
- - av glas 70.09 
- - av oädel metall 83.06 
Spektrofotometrar 90.27 
Spektrografer 90.27 
Spektrometrar 90.27 
Spektrumanalysapparater 90.30 
Spelapparater 95.04 
Speldosor 92.08 
Spelkort 95.04 
Spenat: 
-färsk eller kyld 07.09 
-fryst 07.10 
Spermaceti 15.21 
Spetsar 
- av papper 48.23 
- av textilmatlerial 58.04 
Spik: 
- av aluminium 76.16 
- av jäm eller stål 73.17 
- av koppar 74.15 
- av zink 79.07 
Spikbleck av jäm eller stål 73.17 
Spikningsmaskiner för trä, 
kork etc 84.65 
Spindelolja 27.10 
Spindlar, spinnringar och 
spinnvingar 84.48 
Spinnare, spinnrullar och 
spinnspön 95.07 
Spinnmaskiner 84.45 
Spinnmunstycken 84.48 
Spiraler 
-avmolybden 81.02 
-av volfram 81.01 
Spiralfjädrar av järn eller 
stål 73.20 
Spiralslangar av vulkat 
mjukgummi 40.09 
Spisar 
-elektriska 85.16 
- andra, av jäm eller stål 73.21 
Spiskummin 09.09 
Spjäljalusier av plast 39.25 
Spjälor för behandling av 
frakturer 90.21 
Spolar 
- av pappersmassa, papper 
eller papp 48.22 
- av plast 39.23 
-av trä 44.21 
Spolcistemer 
- av keramiskt material 69.10 
- av plast 39.22 
Spolningsbilar 87.05 
Spolningsmaskiner för texul-
fibrer 84.45 
Spont 73.01 
Sporer för utsäde 12.09 
Sportredskap och sportutrustning 95.06 
Sportväskor av läder etc 42.02 
Spottkoppar till tandläkarstolar 90.18 
Sprintan 
- av aluminium 76.16 
- av jäm eller stål 73.18 
-av koppar 74.15 
Sprundplåtar av oädel metall 83.09 
Sprundtappar 83.09 
Sprutningsmaskiner för konst
fibermaterial 84.44 
Sprutor, mekaniska 84.24 
Sprutpistoler 84.24 
Sprängkapslar 36.03 
Sprängämnen, beredda 36.02 
Spånskivor av trä e d 44.10 
Spår, sammansatta 86.08 
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Spårfräsar 82.02 
Spåihållare, Spårkorsningar och 
spårplattor 73.02 
Spårvägsmateriel 86 kap 
Spårvägssliprar: 
- av järn eller stål 73.02 
- av trä 44.06 
Spårvägsvagnar 86.03- 86.06 
Spädningsmedel, organiska 38 14 
Spännen av oädel metall 83.08 
Spänningsbegränsare 85.35 
Spön för fiske 95.07 
Stabiliseringsmedel, samman
satta, för gummi eller plast 38.12 
Stamknölar 06.01 
- med hög halt av stärkelse etc 07.14 
Stampmaskiner 84.29- 84.30 
Stampmassa av dolomit 25.18 
Stans- och klippmaskiner för 
metallbearbetning 84.62 
Stansverktyg 82.07 
Startanordningar för luftfartyg 88.05 
Startbatterier 85.07 
Startmotorer, elektriska 85.11 
Startutrustning, elektrisk, till 
förbränningsmotorer 85.11 
Stationsvagnar 87.03 
Stativ för symaskiner 84.52 
Statyetter 
- av keramiskt material 69.13 
- av plast 39.26 
- av oädel metall 83.06 
- av trä 44.20 
Stav av trä: 
- parkett- 44.07,44.09 
- tunn- 44.16 
Stavar 
- av hårdmetall etc 82.07 
-av plast 39.16 
- för lödning, svetsning eller 
metallsprutning 83.11 
Stearin 15.19 
- varor därav, gjutna eller 
formade 96.02 
Stearinbeck 15.22 
Stearinljus 34.06 
Stearinsyra samt Salter och 
estrar därav 29.15 
Stearylalkohol 29.05 
Steatit, naturlig 25.26 
Stegräknare 90.29 
Sten: 
- obearbetad eller endast grovt 
huggen eller sågad 25.14-25.16, 

25.18 
- krossad, för inblandning i 
betong etc 25.17 
- varor därav 68 kap 
Stenar, litografiska, preparerade 84.42 
Stenbearbetningsmaskiner 84.64 
Stencilapparater 84.72 
Stencilen 
-av papper 48.16 
- av plast 39.26 
Stencillack i detaljhandels-
förpackningar 38.23 
Stenkol och stenkolsbriketter 27.01 
Stenkolstjära 27.06 
Stenkolstjärbeck 27.08 
- varor därav 68.07 
Stenpulver o d 68.02 
Stenull och varor därav 68.06 
Steriliseringsmaskiner 84.19 
Steroler 29.06 
Sticklingar 06.02 
Stickmaskiner för metall-
bearbetning 84.61 
Stickor av järn eller stål 73.19 
Suckproppar 85.35- 85.36 
Stift 
- av aluminium 76.16 

- av järn eller stål 73.17 
- av koppar 74.15 
- av zink 79.07 
- av blyerts- etc 96.09 
Stiftpennor 96.08 
Stillbildskameror 90.06 
Stillbildsprojektorer 90.08 
Stjämanis 09.09 
Stoft: 
- av textilmaterial 56.01 
- av zink 79.03 
- av ädelstenar 71.05 
Stokrar 84.16 
Stolar 
- röntgen- 90.22 
- tandläkar-, frisör- etc 94.02 
-andra 94.01 
Stolpkätting av järn eller stål 73.15 
Stomryggar till pianon 92.09 
Stoppare av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Stoppbockar 86.08 
Stoppningsmaterial, vegetabiliskt 14.02 
Stoppnålar av järn eller stål 73.19 
Stoppur 91.01-91.02 
Strelitzia (snittblommor) 06.03 
Streptomyciner och strep-
tomycinderivat 29.41 
- utgörande medikamenter 30.03- 30.04 
Stridsfordon, pansrade 87.10 
Stridsvagnar 87.10 
Stroboskop 90.29 
Strontium 28.05 
Strontiumhydroxid, strontium-
oxid och strontiumperoxid 28.16 
Strontiumkarbonat 28.36 
Strumpbyxor av trikå 61.15 
Strumpeband och strumphållare 62.12 
Strumpor av trikå 61.15 
Strykjärn, elektriska 85.16 
Strykmaskiner 84.51 
Stråkinstrument 92.02 
Strålkastare 94.05 
Sträckningsmaskiner för konst
fibermaterial 84.44 
Strängar 
- av mjukgummi 40.08 
- av ovulkat gummi 40.06 
- Ull musikinstrument 92.09 
Stränginstrument 92.01-92.02 
Strängsprutmaskiner för plast
bearbetning etc 84.77 
Strömbrytare 85.35- 85.36 
Strömfördelare 85.11 
Strömskenor 73.02 
Strömställare: 
-tid- 91.07 
- andra 85.35- 85.36 
Ströpuder 33.04 
Stubin 36.03 
Stumsvetsrördelar av järn 
eller stål 73.07 
Styren (styrol) 29.02 
Styrengummi (SBR) 40.02 
Styrkolonner och styrväxlar 
till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
Stål och varor därav 72, 73 kap 
Stålkonstruktioner 73.08 
Stålpennor 96.08 
Stålull 73.23 
Stång: 
- av aluminium 76.04,76.10 
- av bly 78.03 
- av eldfast keramiskt material 69.03 
- av glas 70.02 
-av järn eller stål 72.13-72.15, 

72.21-72.22, 
72.27- 72.28, 

73.08 
- av koppar 74.07 

- av magnesium 81.04 
- av mjukgummi 40.08 
-avmolybden 81.02 
- av nickel 75.05 
- av ovulkat gummi 40.06 
-av plast 39.16 
- av tenn 80.03 
-av volfram 81.01 
- av zink 79.04 
Städ 82.05 
Stämgafflar 92.09 
Stämjärn 82.05 
Stämpelpapper 49.07 
Stämpelställ av oädel metall 83.04 
Stämpipor 92.09 
Stämplar 96.11 
Stänger se Sting 
Stängselnät av järn- eller 
ståltråd 73.14 
Stängseltråd av järn eller stål 73.13 
Stärkelse: 
- modifierad 35.05 
- annan 11.08 
Stärkelseklister 35.05- 35.06 
Stöd av eldfast keramiskt 
material 69.03 
Störar av trä 44.04 
Störrom 16.04 
Stötdämpare till motorfordon 
enligt nr 87.01-87.05 87.08 
Stötfångare till motorfordon 
enligt nr 87.01-87.05 87.08 
Stöttor av järn eller stål, till 
byggnadsställningar o d 73.08 
Stötvågsfilter 85.35- 85.36 
Substratpigment 32.05 
Sulfater av metaller 28.33 
Sulfatterpentin 38.05 
Sulfiden 
- av ickemetaller 28.13 
- av metaller 28.30 
Sulfiter av metaller 28.32 
Sulfitterpentin 38.05 
Sulfonaftensyror 38.23 
Sulfonamider 29.35 
Sulfoxylater av metaller 28.31 
Sulor till skodon 64.06 
Sultamer och sultoner 29.34 
Superfosfater 31.03,31.05 
Surfingbrädor 95.06 
Surkål 20.04- 20.05 
Surmingsgam 56.07 
- varor därav 56.09 
Suturmaterial, sterila 30.06 
Svampar, ätbara: 
- färska eller kylda 07.09 
-torkade 07.12 
- beredda 20.03 
Svampbekämpningsmedel 38.08 
Svampmycelium 06.02 
Svarta vinbär: 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
- sylt etc 20.07 
- saft därav 20.09 
Svartkrut 36.01 
Svartkrutsstubin 36.03 
Svarvar för metallbearbetning 84.58 
Svampan av järn eller stål 72.04 
Svarvverktyg 82.07 
Svavel: 
- sublimerat, fällt eller 
kolloidalt 28.02 
- annat 25.03 
Svaveldioxid 28.11 
Svavelföreningar av ickemetaller 28 kap III 
Svavelkis: 
- orostad 25.02 
- rostad 26.01 
Svavelorganiska föreningar 29.30 
Svavelsyra 28.07 
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Svaveltrioxid 28.11 
Svetsbrännare 84.68 
Svetsmaskiner: 
- elektriska etc 85.15 
- andra 84.68 
Svetspastor 38.10 
Svettremmar 65.07 
Svin, levande 01.03 
Svinfett 02.09 
-utsmältetc 15.01 
Svingelfrön 12.09 
Svinkött: 
- färskt, kylt eller fryst 02.03 
- saltat, torkat eller rökt 02.10 
- berett eller konserverat 16.01 - 16.02 
Svänghjul 84.83 
Svänghjulsmagneter 85.11 
Sylter 20.07 
Sylvinit 31.04-31.05 
Symaskiner 84.52 
Symaskinsnålar 84.52 
Synprovningsinstrument 90.18 
Synålar av järn eller stål 73.19 
Syre 28.04 
Syreterapiapparater 90.19 
Syror 
- oorganiska 28 kap II 
- organiska 29 kap VII 
Sytråd: 
- av bomull 52.04 
- av konstfilament 54.01 
- av konststapelfibrer 55.08 
Sågar (handverktyg): 
- pneumatiska eller hopbyggda 
mîed icke elektrisk motor 84.67 
- elektromekaniska 85.08 
- andra 82.02 
Sågblad 82.02 
Sågkedjor for motorsågar 82.02 
Sågmaskiner: 
- för metallbearbetning 84.61 
- för träbearbetning etc 84.65 
Sågspån: 
- av trä 44.01 
- av jäm eller stål 72.04 
Sågtimmer 44.03 
Såll 96.04 
Såmaskiner 84.32 
Sångfåglar, mekaniska 92.08 
Såpa 34.01 
Såser 21.03 
Säckar 
- av papper 48.19 
- av plast 39.23 
- av textilmaterial 63.05 
Säckpipor 92.05 
Säkerhetsbälten 87.08 
Säkerhetsglas 70.07 
Säkerhetsnålar: 
- av järn eller stål 73.19 
- av koppar 74.19 
Säkerhetsutrustning för järn
vägar etc: 
- elektrisk 85.30 
- mekanisk (inbegripet 
elektromekanisk) 86.08 
Säkerhetsventiler 84.81 
Sämskläder 41.08 
Sängkläder, stoppade etc 94.04 
Sänglampor 94.05 
Sänglinne 63.02 
Sängomhängen 63.03 
Sängtäcken 94.04 
Sängöverkast 63.04 
Säten till motorcyklar och 
mopeder 87.14 
Sättmaskiner 84.42 
Säv 14.01 
Sökare till kameror 
- optiska 90.02 
- icke optiska 90.06- 90.07 

Sötpotatis 07.14 
Sötvattenskräfton 
- levande, färska, kylda etc 03.06 
- beredda eller konserverade 16.05 

Tablettdosor av ädel metall 
eller av metall med plätering 
av ädel metall 71.13 
Tackjärn 72.01 
Taffia 22.08 
Tafflar 92.01 
Tagel och tagelavfall 05.03 
Tagelgarn 51.10 
Taggtråd av jäm eller stål 73.13 
Tak: 
- av aluminium 76.10 
- av järn eller stål 73.08 

Takbeklädnad av plast 
39.18 

Takfläktar 84.14 
Takfönster av zink 79.07 
Takometrar 90.29 
Takpannor 
-av cement etc 68.10 
- av keramiskt material 69.05 
Takrännor av zink 79.07 
Takymetrar 90.15 
Talgolja, ej beredd 15.03 
Taljor 84.25 
Talk 25.26 
Tallfettsyra, teknisk 15.19 
Tallhartssyra 38.06 
Tallium och varor därav 81.12 
Tallolja 38.03 
Tallplantor 06.02 
Tallrikar av papper eller papp 48.23 
Tallriksharvar 84.32 
Tallriksvärmare av järn 
eller stål 73.21 
Tallsyra 38.03 
Tampicofibrer 14.03 
Tamponger: 
- av cellulosavadd 48.18 
- av vadd av textilmaterial 56.01 
Tandborstar 96.03 
Tandcement och andra tand
fyllningsmedel 30.06 
Tandhygienpreparat 33.06 
Tandläkarborrmaskiner 90.18 
Tandläkarstolar 90.18, 94.02 
Tandningsmaskiner för textil
varor 84.51 
Tandprotesartiklar 90.21 
Tandrengöringsmedel 33.06 
Tangeriner, färska eller torkade 08.05 
Tankar: 
- av aluminium 76.11 
- av jäm eller stål 73.09-73.10 
- av plast 39.25 
- utgörande flytande materiel 89.07 
Tankfartyg 89.01 
Tankvagnar för järnvägar eller 
spårvägar 86.06 
Tanniner 32.01 
Tantal och varor därav 81.03 
Tantalmalm 26.15 
Tapetråpapper 48.02 
Tapisserier 58.05 
Tapphålsmaskiner för trä, 
kork etc 84.65 
Tarmar 05.04 
- varor därav 42.06 
Tavelramar av oädel metall 83.06 
Taxametrar 90.29 
Te 09.02 
- extrakter, essenser och 
koncentrat därav 21.01 
Teaterkulisser, målade, av 
textilvävnad 59.12 
Teatrar, ambulerande 95.08 
Tebryggare, elektriska 85.16 

Teckningar: 
- för tekniska eller kom
mersiella ändamål 49.06 
- andra 97.01 
Teknetium 28.44 
Tekniska artiklar 
- av keramiskt material 69.09 
- av läder eller konstläder 42.04 
- av textilmaterial 59.11 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.15 
Telefonapparater 85.17 
Telefonsvarare 85.20 
Telefon- och telegrafväxlar 85.17 
Telegrafapparater: 
- för radiotelegrafi 85.25, 85.27 
-för trådtelegrafi 85.17 
Teleprintrar 85.17 
Teleskop 90.05 
Televisionskameror 85.25 
-rör därtill 85.40 
Televisionsmottagare 85.28 
Televisionssändare 85.25 
Tellur 28.04 
Tellurocyanater 28.42 
Tellurokarbonater 28.42 
Tendrar 86.02 
Tenn och varor därav 80 kap 
Tennisbollar 95.06 
Tennisracketar och ramar därtill 95.06 
Tennklorider 28.27 
Tennmalm 26.09 
Teodoliter 90.15 
Teofyllin 29.39 
Teofyllinetylendiamin 29.39 
Terefitalsyra och salter därav 29.17 
Termometrar 90.25 
Termosflaskor 96.17 
-glas därtill 70.12 
Termostater 90.32 
Terpenalkoholer, acykliska 29.05 
Terpenhaltiga biproduker 33.01 
Terpentin och andra ter-
pentinoljor 38.05 
Terpineoler 29.06 
Tetracykliner och tetra-
cyklinderivat 29.41 
Tetrahydronaftalen (tetralin) 29.02 
Tetrakloreten 29.03 
Tetraklormetan 29.03 
Tetratiocyanatodiaminkromater 28.42 
Textilmaskiner 84.44- 84.49, 

84.51 
Textiltapeter 59.05 
Textilvaror 11 avd 
Textureringsmaskiner för konst-
fibermaterial 84.44 
Tidkontrollur 91.06 
Tidningar och tidskrifter 49.02 
Tidningspapper 48.01 
Tidningstryckfärg 32.15 
Tidströmställare med urverk 
eller synkronmotor 91.07 
Tidstämpelur 91.06 
Tillhållarlås 83.01 
Tillpackningsmaskiner för jord-
bearbetning m m 84.30 
Tillsatsmedel, beredda: 
- för mineraloljor 38.11 
- för cement etc 38.23 
Tillskämingsmönster av textil-
material 63.07 
Tillslutningsmaskiner 84.22 
Tillslutningsanordningar av glas 70.10 
Tillväxtreglerande medel för 
växter 38.08 
Timjan 09.10 
Timmermansarbeten 44.18 
Timotejfrön 12.09 
Tiocyanater 28.38 
Tiocyansyra 28.11 
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Tiokarbamidplaster 39.09 
Tiokarbanilid 29.30 
Tiokarbonater 28.42 
Tiokarbonylhalogenider 28.51 
Tioplaster(TM) 40.02 
Tiosulfater av metaller 28.32 
Tippanordningar for vagnar o d 84.28 
Titan och varor därav 81.08 
Titanmalm 26.14 
Titanoxider 28.23 
Tjurar 01.02 
Tjuvlarmsapparater, elektriska 85.31 
Tjära: 
- mineral- 27.06 
- trä- 38.07 
Tjärdolomit 25.18 
Tjarfacklor 36.06 
Tjärmakadam 25.17 
Toalettartiklar 
- av glas 70.13 
- av keramiskt material 69.11- 69.12 
- av plast 39.24 
- av ädel metall eller av 
metall med plätering 
av ädel metall 71.14 
Toalettborstar 96.03 
Toaletthanddukar 63.02 
Toalettmedel 33 kap 
Toalettpapper 48.03,48.18 
Toalettstolar av plast samt 
sitsar och lock därtill 39.22 
Toalettvål 34.01 
Tobak 24 kap 
Tobaksavfall 24.01 
Tobaksextrakt 24.03 
Tobaksfföolja 15.15, 15.18 
Tobaksmaskiner 84.78 
Tobakspungar av läder etc 42.02 
Tofsar 58.08 
Toleransvågar 84.23 
Tolkar 90.17 
Toluen (toluol): 
- ren 29.02 
- annan 27.07 
Toluidiner och derivat därav 29.21 
Tolylendiaminer och derivat 
därav 29.21 
Tomater. 
-färska eller kylda 07.02 
- beredda 20.02 
Tomatketchup 21.03 
Tomatpuré 20.02 
Tomatsaft: 
- torrsubstans minst 7 vikt
procent 20.02 
- annan 20.09 
Tonbord till orgelharmonier 92.09 
Tonfrekvensibrstärkare 85.18 
Torium samt föreningar, 
legeringar m m därav 28.44 
Toriummalm 26.12 
Torkcentrifuger 84.21 
Torkningsmaskiner: 
- for flaskor e d 84.22 
- for textilvaror 84.51 
-andra 84.19 
Torktumlare 84.51 
Torn: 
- av aluminium 76.10 
-av järn eller stål 73.08 
Tomkranar 84.26 
Torpeder 93.06 
Torrfoder 23.09 
Torrlikrikare 85.01 
Torv och torvströ 27.03 
-varor av torv 68.15 
Torvtjära 27.06 
Torvvax 27.12 
Toxiner 30.02 
Trafikövervakningsutrustning: 
- elektrisk 85.30 

- mekanisk (inbegripet 
elektromekanisk) 86.08 
Traktorer 87.01 
Trampbilar 95.01 
Tranbär, färska 08.10 
Transfermaskiner för metall
bearbetning 84.57 
Transformatorer 85.04 
Transistorer 85.41 
Transmissionsaxlar 84.83 
Transmissionsolja 27.10 
Transpirationsmedel. ami- 33.07 
Transportband: 
- av mjukgummi 40.10 
- av textilmaterial 59.10 
Transportcyklar 87.12 
Transportmedel 17 avd 
Transportörer 84.28 
Transportörvågar 84.23 
Traverskranar 84.26 
Travertin 25.15 
Triacs 85.41 
Triammoniumfosfat 28.35 
Trikloretaner 29.03 
Trikloreten 29.03 
Triklormetan 29.03 
Trikåer 61.15 
Trikåmaskiner 84.47 
Trikåmaskinsnålar 84.48 
Trikåvaror: 
- korsetter, gördlar o d 62.12 
-andra 60,61, 

63 kap 
Trimetylolpropan 29.05 
Trinitrotoluen 29.04 
Trioximetylen 29.12 
Trippel 25.12 
-varor därav 69.01 
Trippelsten 68.04 
Trolleriartiklar 95.05 
Trosor 
-av trikå 61.08 
- av annan textilvara 62.08 
Trottoarplattor av keramiskt 
material 69.07- 69.08 
Trottoarsten 68.01 
Truckar 
- med lyft- eller annan 
hanteringsutrustning 84.27 
- andra 87.09 
Trummor 92.06 
Trumpeter 92.05 
Tryckalster 49 kap 
Tryckbehållare: 
- av aluminium 76.13 
- av järn eller stål 73.11 
Tryckformar 84.42 
Tryckfarger 32.15 
Tryckknappar 96.06 
Tryckluftsmotorer 84.12 
Tryckpapper 48.02,48.10, 

48.23 
Tryckplåtar 84.42 
Tryckpressar 84.43 
Tryckta kretsar 85.34 
Trycktyper 84.42 
Tryffel: 
-färsk eller kyld 07.09 
-torkad 07.12 
- beredd 20.03 
Tråd: 
- av metallpulver för metall
sprutning 83.11 
- av oädel metall eller hård
metall, överdragen eller 
fylld med flussmedel 83.11 
- isolerad elektrisk 85.44 
- annan: 
- - av aluminium 76.05,76.14 
- - av asbest 68.12 
- - av bly 78.03 

- - av järn eller stil 72.17,72.23, 
72.29,73.12-

73.13 
- - av koppar 74.08,74.13 
- - av magnesium 81.04 
- - av mjukgummi 40.07 
- textilöverdragen 56.04 
- - av molybden 81.02 
- - av nickel 75.05 
- - av tenn 80.03 
- - av volfram 81.01 
- - av zink 79.04 
Träbearbetningsmaskiner 84.63 
Trådgardinsvävnad 58.04 
Trådglas 70.03,70.05 
Trådhäftmaskiner 84.40 
Trådrullar 44.21 
Trådspik av järn eller stål 73.17 
Trådtelefoni- och trådtelegrafi-
apparater 85.17 
Trä: 
- fanerat 44.12 
-förtätat 44.13 
- med inläggningar 44.20 
Träavfall 44.01 
Träbearbetningsmaskiner 84.65 
Trädgårdsmål la: 
- färsk eller kyld 07.09 
-fryst 07.10 
Trädgårdsparasoller 66.01 
Trädgårdsplattor av cement etc 68.10 
Trädgårdssallat, färsk eller kyld 07.05 
Träfiberskivor 44.11 
Träkol 44.02 
Trämjöl 44.05 
Träningsoveraller 
-avtrikå 61.12 
- av annan textilvara 62.11 
Träpålar 44.04 
Träskor 64.03,64.05 
Träskruvar: 
- av järn eller stål 73.18 
- av koppar 74.15 
Träspån 44.01,44.04 
Trätjära och trätjärkreosot 38.07 
Trätjäroljor 38.07 
Träull 44.05 
Tröjor av trikå 61.09-61.10 
Tröskningsmaskiner 84.33 
T-tröjor av trikå 61.09 
Tubpressar 82.05 
Tufmingsmaskiner 84.47 
Tuggummi 17.04 
Tulpaner (snittblommor) 06.03 
Tunga, färsk, kyld eller fryst, 
av nöt, svin etc 02.06 
Tungolja 15.15,15.18 
Tungoljor 27.10 
Tungspat 25.11 
Tunnbandsvidjor 44.09 
Tunnbinderiarbeten 44.16 
Tunnor av trä 44.15-44.16 
Tunnstav 44.16 
Turbiner: 
-hydrauliska 84.10 
- ång- 84.06 
Turbojetmotorer 84.11 
Turbopropmotorer 84.11 
Tusch 32.15 
Tuschpennor 96.08 
Tvinnmaskiner 84.45 
Tvål 34.01 
Tvåspetsnitar 83.08 
Tvättmaskinen 
- hushålls- 84.50 
- för mineraliska ämnen 84.74 
- andra 84.51 
Tvättmedel 34.02 
Tvättställ. 
- av järn eller stål 73.24 
- av keramiskt material 69.10 
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- av plast 39.22 
Tvättsvamp, naturlig 05.09 
Tyll 58.04 
Typgjutmaskiner 84.42 
Typtryckerier 96.11 
Tyristorer 85.41 
Tågvirke 56.07 
- varor därav 56.09 
Tårtspadar av oädel metall 82.15 
Tält 63.06 
Tänder: 
- av djur 05.07 
- konstgjorda 90.21 
Tändgeneratorer 85.11 
Tändhattar 36.03 
Tändmagneter 85.11 
Tändntngsutrustnirig, elektrisk 
till förbränningsmotorer 85.11 
Tändspolar 85.11 
Tändstickor 36.05 
Tändstift 85.11 
Tändstiftkabelsatser 85.44 
Tänger: 
-socker- 82.15 
- andra 82.03 
Tärningar 
-av asbest 68.12 
- av mjukgummi 40.16 
Tätningsmedel 32.14 
Tävlingsbilar 87.03 

Ugnar: 
- för hushållsbruk: 
--elektriska 85.16 
- - andra, av järn eller stål 73.21 
- industri- och laboratories 
--elektriska 85.14 
--andra 84.17 
Ull: 
- bearbetad för perukmakeri-
arbeten 67.03 
-annan 51.01,51.05 
Ullfen 15.05 
Ullfettbeck 15.22 
Ulltops 51.05 
Ultramarin 32.06 
Underbyxor 
-av trikå 61.08 
- av annan textilvara 62.08 
Underhållsvagnar för järnvägar 
eller spårvägar 86.04 
Underkjolar: 
-av trikå 61.08 
- av annan textilvara 62.08 
Underklänningar: 
-av trikå 61.08 
- av annan textilvara 62.08 
Underläggsbrickor 
- av aluminium 76.16 
- av järn eller stål 73.18 
- av koppar 74.15 
Underläggsplattor för järnvägar 
eller spårvägar 73.02 
Underreden: 
- till motorfordon: 
- - med motor 87.06 
- - med motor och förarhytt 87.02- 87.04 
- till lok etc 86.07 
- till traktorer, med motor 87.06 
Undersökningsbord 94.02 
Undersökningsvagnar för järn
vägar eller spårvägar 86.04 
Undertröjor: 
-av trikå 61.09 
- av annan textilvara 62.07- 62.08 
Ungnöt 01.02 
Universalmotorer, elektriska 85.01 
Uppslagsböcker 49.01 
Uppvärmningsapparater 73.21-73.22 
Ur 91 kap 

Uran samt föreningar, lege
ringar m m därav 28.44 
Uranmalm 26.12 
Urarmband och delar därtill 91.13 
Urdelar 91.08-91.14 
Ureiner 29.24 
Urfjädrar 91.14 
Urfoder 91.12 
Urglas 70.15 
Urinaler av keramiskt material 69.10 
Urinämne (karbamid) 31.02, 31.05 
Urkedjor 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Urstenar 91.14 
Urtavlor 91.14 
Urverk 91.08-91.10 
Utflyktsfartyg 89.01 
Utfyllningsmedel 32.14 
Utombordsmotorer 84.07 
Utomhusspel och utomhuslek, 
redskap och annan utrustning 
därför 95.06 
Utorgan för datorer 84.71 
Utsädesmajs 10.05 
Uttag, elektriska 85.36 
Utväxlingar 84.83 

Vadd: 
- impregnerad eller överdragen 
med farmaceutiska produkter 
eller i detaljhandelsför-
packningar 30.05 
-cellulosa- 48.03,48.11 
- av textilmaterial, samt varor 
därav 56.01 
Wafers 19.05 
Vagnsbälgar och vagnskorgar 
till rullande järnvägs-
eller spårvägsmateriel 86.07 
Vagnskjutare 84.28 
Vakuumgjutmaskiner för 
plastbearbetning etc. 84.77 
Vakuumpumpar 84.14 
Vakuumsalt 25.01 
Valbarder och valbardsborst 05.07 
Valeriansyra samt Salter och 
estrar därav 29.15 
Valfångstfartyg 89.02 
Valklera 25.08 
Vallmofrön 12.07 
Vallväxtfrön 12.09 
Valnötter 08.02 
Valrav 15.21 
Valsar 
- till kalandrar o d 84.20 
- till metallvalsverk 84.55 
Valsmaskiner 84.20 
Valstråd av koppar 74.08 
Valsverk och valsmaskiner 
- för glasindustrin 84.75 
- metall- 84.55 
- andra 84.20 
Vanadin och varor därav 81.12 
Vanadinmalm 26.15 
Vanadinoxid och vanadin-
hydroxider 28.25 
Vandrings vågrör 85.40 
Vanilj 09.05 
Vanillin 29.12 
Vantar. 
-av trikå 61.16 
- av annan textilvara 62.16 
Vapen 93 kap 
Varmformningsmaskiner för 
plastbearbetning etc 84.77 
Varmluftsfördelare av järn 
eller stål 73.22 
Varmsprutmaskiner för metaller 85.15 

Varmvattenberedare: 
-elektriska 85.16 
-andra 84.19 
Varpväktare 84.48 
Varvräknare 90.29 
Vaselin 27.12 
Vass 14.01 
Vassle 04.04 
Vatten: 
-destillerat 28.51 
- från destination av eteriska 
oljor 33.01 
-havs- 25.01 
- tungt 28.45 
-annat 22.01-22.02 
Vattengas 27.05 
Vattenhjul 84.10 
Vattenmeloner 08.07 
Vattenskidor 95.06 
Vaxer: 
- beredda 34.04 
- dental- 34.07 
- insekts- 15.21 
- konstgjorda 34.04 
-mineral- 27.12 
-vegetabiliska 15.21 
-ymp- 32.14 
- varor därav 96.02 
- återstoder från bearbetning 
av animaliska eller vege
tabiliska vaxer 15.22 
Vaxljus 34.06 
WC-stolar 69.10 
Vedträn 44.01 
Vegetabiliska borst- och 
kvastmaterial 14.03 
Vegetabiliska flätningsmaterial 14 kap 
Vegetabiliska råämnen för 
färgning eller garvning 14.04 
Vegetabiliska snidningsmaterial, 
bearbetade, samt varor därav 96.02 
Vekar 59.08 
Wellpapp 48.08 
Ventilationskåpor med 
inbyggd fläkt 84.14 
Ventiler 84.81 
Ventilrör till röntgenapparater 85.40 
Verkbottnar 91.14 
Verkstadsbilar 87.05 
Verkstadsvagnar för järnvägar 
eller spårvägar 86.04 
Verktyg: 
- elektromekaniska (handverktyg) 85.08 
- pneumatiska eller hopbyggda 
med icke elektrisk motor 
(handverktyg) 84.67 
- andra: 
- - av keramiskt material 68.04 
- - av oädel metall 82 kap 
- - av trä 44.17 
Verktygshandtag: 
- av trä 44.17 
- ämnen av trä därtill 44.04 
Verktygshållare 84.66 
Verktygsmaskiner 
- för bearbetning med laser etc 84.56 
- andra: 
- - för bearbetning av metall 84.57- 84.63 
- - för bearbetning av sten m m 84.64 
- - för bearbetning av trä, 
kork m m 84.65 
Verktygsskaft: 
- av trä 44.17 
- ämnen av trä därtill 44.04 
Verktygsväskor av läder etc 42.02 
Vermikulit 25.30 
- expanderad 68.06 
Vermut 22.05 
Vete 10.01 
Vetegluten 11.09 
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Vetegryn 11.02 
Vetemjöl 11.01 
Vetestärkelse 11.08 
Vetiveriaolja 33.01 
Vevar 84.83 
Vevaxlar 84.83 
Vevpartier och delar därtill, 
till cyklar etc 87.14 
Whisky 22.08 
Vicker 12.14 
Vickerfrön 12.09 
Vide 14.01 
Videobandspelare 85.21,85.28 
Videokassettband 85.23- 85.24 
Videomonitorer 85.28 
Videoprojektorer 85.28 
Videospel 95.04 
Videotuners 85.28 
Wienerbröd och wienerlängder 19.05 
Wienerpimsten 68.04 
Vikter till vågar 84.23 
Vin 22.04- 22.06 
Vinbär 
-färska 08.10 
-frysta 08.11 
Vindjackor: 
-av trikå 61.01-61.02 
- av annan textilvara 62.01-62.02 
Vindrutetorkare, elektriska, 
för motorfordon 85.12 
Vindruv 23.07 
Vindruvor, färska eller torkade 08.06 
Vinruta 12.11 
Vinschar 84.25 
Vinsten, rå 23.07 
Vinsyra samt salter och estrar 
därav 29.18 
Vinylacetat 29.15 
Vinylklorid 29.03 
Violiner 92.02 
Virke 44.03, 

44.07- 44.09 
Virknålar av järn eller stål 73.19 
Viskor 96.03 
Viskositetsmätare 90.27 
Vismut och varor därav 81.06 
Vismutkarbonat 28.36 
Vismutnitrater 28.34 
Visselpipor 92.08 
Vitaminer 29.36 
- utgörande medikament 30.03- 30.04 
Vitaminfodermedel 23.09 
Vitaminkoncentrat 29.36 
Witherit 25.11 
Vitkål, färsk eller kyld 07.04 
Vidök. 
-färsk eller kyld 07.03 
-torkad 07.12 
Vodka 22.08 
Vojlockar 42.01 
Volfram och varor därav 81.01 
Volframater 28.41 
Volframkarbid 28.49 
Volframmalm 26.11 
Vridkondensatorer 85.32 
Vridmaskiner för textilvaror 84.50 
Vulkanfiber 39 kap 
Vulkningsacceleratorer, beredda 38.12 
Vykort 49.09 
Våfflor 19.05 
Vågar. 
- känsliga för 0,05 g eller 
mindre 90.16 
- andra 84.23 
Vågningspapper, halvkemiskt 48.05 
Vågpapper och vågpapp 48.08 
Väckarur 91.03,91.05 
Väftspolmaskiner 84.45 
Väggbeklädnadsmaterial: 
- av papper 48.14 
-av plast 39.18 

Väggfläktar 84.14 
Väggkartor 49.05 
Väggplattor 
- av cement etc 68.10 
- av keramiskt material 69.07- 69.08 
Väggur 91.03,91.05 
Väghyvlar 84.29 
Vägmätare 90.29 
Vägoljor 27.10 
Vältar 
- för gräsmattor och idrotts
platser 84.32 
- väg- 84.29 
Vändskivor 86.08 
Värdehandlingar 49.07 
Värjor 93.07 
Värmeapparater, elektriska 85.16 
Värmebehandlingsmaskiner för 
textilvaror 84.51 
Värmedynor, elektriska 94.04 
Värmeförbrukningsmätare 90.26 
Värmekopieringsapparater 90.09 
Värmeledningsspisar, icke 
elektriska 73.21 
Värmemotstånd 85.16,85.45 
Värmemängdsmätare 90.27 
Värmepannor 84.03 
Värmepumpar 84.18 
Värmeväxlare 84.19 
Väskor 42.02 
Väte 28.04 
Väteperoxid 28.47 
Vätskeelevatorer 84.13 
Vätskemätare 90.26 
Vätskepumpar 84.13 
Vävnader 
- impregnerade, överdragna etc59.01- 59.04, 

59.06- 59.07 
- för tekniskt bruk 59.11 
- lugg- 58.01 
- trådgardins- och tyll- 58.04 
- andra: 
- - av asbest 68.12 
- -av bomull 52.08-52.12, 

58.02- 58.03 
--avdjurhår 51.11-51.13 
- - av flätningsmaterial 46.01 
- - av glasfibrer 70.19 
- - av jute etc 53.10 
- - av kokosfibrer 53.11 
- - av konstfilament 54.07- 54.08 
- - av konststapelfibrer 55.12-55.16 
- - av lin 53.09 
- - av metalltråd eller metal-
liserat gam 58.09 
- - av mjukhampa 53.11 
- - av natursilke 50.07 
- - av pappersgam 53.11 
- - av tagel 51.13 
--avull 51.11-51.12 
- - av andra vegetabiliska 
textilfibrer 53.11 
Vävskedar 84.48 
Vävstolar 84.46 
Växellådor 84.83 
- till motorfordon enligt 
nr 87.01-87.05 87.08 
Växelstag och växeltungor 73.02 
Växelströmsgeneratorer 85.01 
Växelströmsmotorer 85.01 
Växlingsautomater 84.76 
Växtalkaloider och derivat därav 29.39 
- utgörande medikament 30.03- 30.04 
Växtdelar: 
-ätbara 20.01,20.06, 

20.08 
- Ull prydnad 06.04 
Växter 
-foder- 12 kap 
- för industriellt eller 
medicinskt bruk 12 kap 

- köks-: se Köksväxter 
- levande 6 kap 
Växtextrakter 13.02 
Växtsafter 13.02 
Växtslem 13.02 

Xylener (xyloler): 
- rena 29.02 
- andra 27.07 
Xylenisomerer, blandade 29.02 
Xylenoler och salter därav 29.07 
Xylidiner och salter därav 29.21 
Xylofoner 92.06 
Xylol: se Xylener 

Ympkvistar 06.02 
Ympvax 32.14 
Yoghurt 04.03 
Ytaktiva preparat 34.02 
Ytaktiva ämnen, organiska 34.02 
Ythärdningsmaskiner för gas 84.69 
Ytspänningsmätare 90.27 
Yttersulor till skodon 64.06 
Yttrium 28.05 

- föreningar därav 
28.46 

Yxor 82.01 

Zink och varor därav 79 kap 
Zinkklorid 28.27 
Zinkkromat 28.41 
Zinkmalm 26.08 
Zinkoxid och zinkperoxid 28.17 
Zinkstoft 79.03 
Zinksulfat 28.33 
Zinksulfid 28.30 
Zirkonium och varor därav 81.09 
Zirkoniumdioxid 28.25 
Zirkoniummalm 26.15 

Aderbrocksstrumpor av trikå, 
innehållande gummi 61.15 
Angbehandlingsmaskiner 84.19 
Angblästerapparater 84.24 
Ånggeneratorer 84.02 
Ångpannor 84.02 
Ångturbiner 84.06 
Asnekött o d, färskt, kylt 
eller fryst 02.05 
Åsnor 01.01 
Återstoden 
- från bearbetning av fetter etc 15.22 
- från livsmedelsindustrin 23 kap 
- från mineraloljor 27.13 
- metallhaltiga 26.20 
- radioaktiva 28.44 

Ädelgaser 28.04 
Ädelmetallmalm 26.16 
Ädelstenar 71.02-71.04 
- stoft och pulver därav 71.05 
- varor därav 71.16 
- imitationer därav, av glas 70.18 
Ädla metaller 
- i kolloidal form 28.43 
- andra, samt arbeten därav 71 kap 
Ägg 04.07- 04.08 
Äggalbumin 35.02 
Äggkläckningsapparater 84.36 
Äggula 04.08 
Ängsgröefrön 12.09 
Äppelträd 06.02 
Äppelvin 22.06 
Äpplen: 
- färska 08.08 
- tillfälligt konserverade i 
saltvatten etc 08.12 
-torkade 08.13 
- sylt etc 20.07 
- saft därav 20.09 
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Arter 
- färska eller kylda 07.08 
-frysta 07.10 
-torkade 07.13 
- beredda eller konserverade på 
annat sätt än med ättika 
eller ättiksyra: 
- - frysta 20.04 
- - inte frysta 20.05 
Ättika 22.09 
Ättiksyra och ättiksyraanhydrid 
samt salter och estrar av 
ättiksyra 29.15 

Ögon av glas, andra än proteser 70.18 
Ögon-make-up-preparat 33.04 
Ögonfransborstar 96.03 
Öl 22.03 
Ölflaskor av glas 70.10 
Örhängen: 
- av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall 71.13 
-andra 71.17 
Östrogener 29.37 
Överdelar, nåtlade, till skodon 64.06 
Överdrag för symaskiner 84.52 
Överhettare 84.04 
Överhöringsmätare 90.30 
Överrockar: 
-av trikå 61.01 
- av annan textilvara 62.01 
Överspänningsavledare 85.35 
Övertryckspapper: 
- i rullar med en bredd av mer 
än 36 cm eller i ark med 
minst en sida som är 
längre än 36 cm 48.09 
-annat 48.16 
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