
 Varukoder där både vikt och annan kvantitet måste lämnas 2020
Varukod Beskrivning Kvantitet
01012100 Hästar, renrasiga avelsdjur antal, styck
01012910 Hästar för slakt antal, styck
01012990 Hästar, levande (exkl. renrasiga avelsdjur och hästar för slakt) antal, styck
01013000 Åsnor, levande antal, styck
01019000 Mulor och mulåsnor, levande antal, styck
01022110 Renrasiga kvigor som inte har kalvat antal, styck
01022130 Renrasiga kor (exkl. kvigor som inte har kalvat) antal, styck
01022190 Renrasiga nötkreatur för avel (exkl. kvigor och kor) antal, styck
01022905 Nötkreatur, levande, av undersläktet Bibos eller Poephagus (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022910 Levande nötkreatur, med en vikt av <= 80 kg (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022921 Levande nötkreatur, med en vikt av > 80 kg men <= 160 kg, för slakt (exkl. renrasiga) antal, styck
01022929 Levande nötkreatur, med en vikt av > 80 kg men <= 160 kg (exkl. för slakt och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022941 Nötkreatur för slakt, med en vikt av > 160 kg men <= 300 kg antal, styck
01022949 Levande nötkreatur, med en vikt av > 160 kg men <= 300 kg (exkl. för slakt och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022951 Levande kvigor för slakt "hondjur som inte har kalvat", med en vikt av > 300 kg (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022959 Levande kvigor "hondjur som inte har kalvat", med en vikt av > 300 kg (exkl. för slakt och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022961 Levande kor för slakt, med en vikt av > 300 kg (exkl. kvigor som inte har kalvat och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022969 Levande kor, med en vikt av > 300 kg (exkl. för slakt, kvigor som inte har kalvat och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01022991 Nötkreatur för slakt, med en vikt av > 300 kg (exkl. kvigor och kor) antal, styck
01022999 Levande nötkreatur, med en vikt av > 300 kg (exkl. för slakt, kvigor, kor och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01023100 Bufflar, renrasiga avelsdjur (exkl. nötkreatur) antal, styck
01023910 Bufflar, levande tamboskap (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01023990 Levande bufflar (exkl. renrasiga avelsdjur och "tamboskap") antal, styck
01029020 Oxdjur, renrasiga avelsdjur (exkl. nötkreatur och bufflar) antal, styck
01029091 Tamboskap, levande (exkl. nötkreatur och bufflar och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01029099 Oxdjur, levande (exkl. nötkreatur, bufflar, renrasiga avelsdjur och tamboskap) antal, styck
01031000 Svin, renrasiga avelsdjur antal, styck
01039110 Tama svin, levande, med en vikt av < 50 kg (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01039190 Svin, levande, med en vikt av < 50 kg (exkl. tamsvin) antal, styck
01039211 Suggor som fått grisar minst en gång, levande, med en vikt av >= 160 kg (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01039219 Tama svin, levande, med en vikt av >= 50 kg (exkl. suggor som fått grisar minst en gång och med en vikt av >= 160 kg samt renrasiga avelsdjur) antal, styck
01039290 Svin, levande, med en vikt av >= 50 kg (exkl. tamsvin) antal, styck
01041010 Får, renrasiga avelsdjur antal, styck
01041030 Lamm "upp till ett år gamla", levande (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01041080 Får, levande (exkl. lamm "upp till ett år gamla" och renrasiga avelsdjur) antal, styck
01042010 Getter, renrasiga avelsdjur antal, styck
01042090 Getter, levande (exkl. renrasiga avelsdjur) antal, styck
01059400 Höns av arten "Gallus domesticus", levande (exkl. pärlhöns),  med en vikt av > 185 g antal, styck
01059910 Tama ankor med en vikt av > 185 g, levande antal, styck
01059920 Tama gäss, levande, med en vikt av >185 g antal, styck
01059930 Tama kalkoner, levande, med en vikt av > 185 g antal, styck
01059950 Tama pärlhöns, levande, med en vikt av > 185 g antal, styck
01061100 Primater, levande antal, styck
01061200 Valar, delfiner och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur av underordningen 

Pinnipedia" levande
antal, styck

01061300 Kameler och andra kameldjur "Camelidae", levande antal, styck
01061410 Tamkaniner, levande antal, styck
01062000 Reptiler "inbegripet ormar, sköldpaddor, alligatorer, kajmaner, iguanor, gavialer och ödlor", levande antal, styck
01063100 Rovfåglar, levande antal, styck
01063200 Papegojfåglar "inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor", levande antal, styck
01063300 Strutsar och emuer "Dromaius novaehollandiae", levande antal, styck
01063910 Duvor, levande antal, styck
04071100 Befruktade ägg för inkubering, av höns av arten "Gallus domesticus" antal, styck
04071919 Befruktade fågelägg för inkubering (exkl. av kalkoner eller gäss) antal, styck
04071990 Befruktade fågelägg för inkubering (exkl. av tama fjäderfä) antal, styck
04072100 Ägg av höns av arten "Gallus domesticus", med skal, färska (exkl. befruktade ägg för inkubering) 1 000 p/s - 1 000 

styck
04072910 Ägg av tama fjäderfä, med skal, färska (exkl. av arten "Gallus domesticus" samt befruktade ägg för inkubering) 1 000 p/s - 1 000 

styck
04072990 Fågelägg med skal, färska (exkl. av tama fjäderfä samt befruktade ägg för inkubering) antal, styck
04079010 Ägg av tama fjäderfä med skal, konserverade eller kokta 1 000 p/s - 1 000 

styck
04079090 Fågelägg med skal, konserverade eller kokta (exkl. av tama fjäderfä) antal, styck
05111000 Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur antal, styck
06011010 Hyacintlökar, i vila antal, styck
06011020 Narcissilökar, i vila antal, styck
06011030 Tulpanlökar, i vila antal, styck
06011040 Gladioluslökar, i vila antal, styck
06011090 Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila (exkl. ätbara lökar, stamknölar, rotknölar, lökar av hyacinter, narcisser, tulpaner, gladiolus och rötter av cikoriaarter) antal, styck

06022020 Fruktträd och bärbuskar, med nakna rötter, även ympade/okulerade (exkl. ympkvistar av vin) antal, styck
06022030 Citrus, även ympade/okulerade (exkl. med nakna rötter) antal, styck
06022080 Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade (exkl. ympkvistar av vin, med nakna rötter samt citrus) antal, styck
06023000 Rhododendron och azalea, även ympade-okulerade antal, styck
06024000 Rosor även ympade eller okulerade antal, styck
06029041 Skogsträd antal, styck
06029045 Rotade sticklingar och unga plantor av träd och buskar (exkl. fruktträd, bärbuskar och skogsträd) antal, styck
06029046 Frilandsplantor; träd och buskar, med nakna rötter (exkl. rotade sticklingar och unga plantor samt fruktträd, bärbuskar och skogsträd) antal, styck
06029047 Barrträd och städsegröna växter (exkl.med nakna rötter, rotade sticklingar och unga plantor samt fruktträd, bärbuskar och skogsträd) antal, styck
06029048 Frilandsplantor; träd och buskar (exkl. med nakna rötter, rotade sticklingar och unga plantor samt fruktträd, bärbuskar och skogsträd samt barrträd och städsegröna växter) antal, styck

06029070 Rotade sticklingar och unga plantor av krukväxter (exkl. kaktusar) antal, styck
06029091 Blomväxter med knoppar eller blommor (exkl. kaktusar samt rotade sticklingar och unga plantor av krukväxter) antal, styck
06029099 Krukväxter och kaktusar (exkl. rotade sticklingar och unga plantor av krukväxter samt blomväxter med knoppar eller blommor) antal, styck
06031100 Snittrosor och rosknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska antal, styck
06031200 Snittnejlikor och nejliksknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska antal, styck
06031300 Snittorkidéer och orkidéknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska antal, styck
06031400 Snittkrysantemum och krysantemumknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska antal, styck
06031500 Liljor "Lilium spp" och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska antal, styck
06031910 Snittgladiolus och gladiolusknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska antal, styck
06031920 Snittblommor och blomknoppar av ranunkler, av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska antal, styck
06031970 Snittblommor och blomknoppar av av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska  (exkl. rosor, nejlikor, orkidéer, krysantemum, liljor "Lilium spp", 

gladiolus samt ranunkler)
antal, styck

06042020 Julgranar, friska antal, styck



07115100 Svampar av släktet"Agaricus", tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för direkt 
konsumtion i detta tillstånd

kg/net eda - 
kilogram avrunnen 
nettovikt

20011000 Gurkor, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra kg/net eda - 
kilogram avrunnen 
nettovikt

20031020 Svampar av släktet "Agaricus", tillfälligt konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, genomkokta kg/net eda - 
kilogram avrunnen 
nettovikt

20031030 Svampar av släktet "Agaricus", beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (exkl. tillfälligt konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra samt 
genomkokta svampar)

kg/net eda - 
kilogram avrunnen 
nettovikt

20057000 Oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta kg/net eda - 
kilogram avrunnen 
nettovikt

21039030 Aromatisk bitter med en alkoholhalt av >= 44,2 men <= 49,2 volymprocent och innehållande >= 1,5 men <= 6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 
>= 4 men <= 10 viktprocent socker, löst liggande i förpackningar med ett innehåll av <= 0,5 liter

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

21069020 Sammansatta alkoholhaltiga beredningar av sådana slag som används för framställning av drycker och med en verklig alkoholhalt av > 0,5 volymprocent (exkl. beredninger baserade på 
luktämnen)

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22011011 Mineralvatten, naturligt, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, utan kolsyra l - liter
22011019 Mineralvatten, naturligt, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, med kolsyra, inkl. kolsyrat vatten l - liter
22011090 Mineralvatten, konstgjort, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, inkl. kolsyrat vatten l - liter
22043010 Druvmust i jäsning och druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol, med en verklig alkoholhalt av > 1 volymprocent l - liter
22043092 Druvmust, ojäst, koncentrerad, specificerad i kompletterande anmärkning nr 7 till kap. 22, med en densitet av <= 1,33 g/cm³ vid 20°C och med en verklig alkoholhalt av <= 1 

volymprocent, men > 0,5 volymprocent (exkl. druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol)
l - liter

22043094 Druvmust, ojäst, okoncentrerad, med en densitet av <= 1,33 g/cm³ vid 20°C och med en verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent, men >0,5 volymprocent (exkl. druvmust, vars jäsning 
har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol)

l - liter

22043096 Druvmust, ojäst, koncentrerad, specificerad i kompletterande anmärkning nr 7 till kap. 22, med en densitet av > 1,33 g/cm³ vid 20°C och med en verklig alkoholhalt av <= 1 
volymprocent, men > 0,5 volymprocent (exkl. druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol)

l - liter

22043098 Druvmust, ojäst, okoncentrerad, med en densitet av > 1,33 g/cm³ vid 20°C och med en verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent, men >0,05 volymprocent (exkl. druvmust, vars jäsning 
har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol)

l - liter

22060089 Mjöd och andra jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och blandningar av jästa drycker med alkoholfria drycker, ej mousserande, på kärl rymmande > 2 liter i.a.n. (exkl. vin av 
färska druvor, druvmust, vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, "piquettevin" samt äppelvin "cider" och päronvin)

l - liter

22082012 Konjak, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082014 Armagnac, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082016 Brandy de Jerez, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082018 Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. armagnac och brandy de Jerez) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082019 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy eller Weinbrand) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082026 Grappa, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082028 Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. grappa) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082062 Konjak, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082066 Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082069 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy eller Weinbrand) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082086 Grappa, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22082088 Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. grappa) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083011 Bourbon-whisky, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083019 Bourbon-whisky, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083030 Scotch single malt whisky 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083041 Scotch s.k. blended malt whisky, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083049 Scotch s.k. blended malt whisky, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083061 Scotch whisky, single grain och s.k. blended grain, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083069 Scotch whisky, single grain och s.k. blended grain, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol



22083071 Scotch s.k. blended whisky, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. single malt, blended malt, single grain och blended grain whisky) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083079 Scotch s.k. blended whisky, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. single malt, blended malt, single grain och blended grain whisky) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083082 Whisky, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. "bourbon-whisky" och skotsk whisky) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22083088 Whisky, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. "bourbon-whisky" och skotsk whisky) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22084011 Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >= 225 g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%", i kärl rymmande <= 2 l 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22084031 Rom och taffia, av ett värde > 7,9 €/l ren alkohol, i kärl rymmande <= 2 l (exkl. rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >= 225 g/hl ren alkohol "med en 
tolerans på 10%")

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22084039 Rom och taffia, av ett värde om <= 7,9 €/l ren alkohol, i kärl rymmande <= 2 l (exkl. rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >= 225 g/hl ren alkohol 
"med en tolerans på 10%")

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22084051 Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >= 225 g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%", i kärl rymmande > 2 l 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22084091 Rom och taffia, av ett värde > 2 €/l ren alkohol, i kärl rymmande > 2 l (exkl. rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >= 225 g/hl ren alkohol "med en 
tolerans på 10%")

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22084099 Rom och taffia, av ett värde om <= 2 €/l ren alkohol, i kärl rymmande > 2 l (exkl. rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >= 225 g/hl ren alkohol "med 
en tolerans på 10%")

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22085011 Gin, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22085019 Gin, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22085091 Genever, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22085099 Genever, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22086011 Vodka med en alkoholhalt av <= 45,4 volymprocent, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22086019 Vodka med en alkoholhalt av <= 45,4 volymprocent, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22086091 Vodka med en alkoholhalt av > 45,4 volymprocent, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22086099 Vodka med en alkoholhalt av > 45,4 volymprocent, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22087010 Likör, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22087090 Likör, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089011 Arrak, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089019 Arrak, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089033 Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. likör) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089038 Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. likör) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089041 Ouzo, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089045 Calvados, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089048 Sprit framställd av frukt, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. sprit framställd av plommon, päron, körsbär, druvvin eller pressåterstoder av druvor samt calvados och likör) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089054 Tequila, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089056 Sprit, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor, whisky, rom, taffia, gin, genever, vodka, likör, arrak, ouzo, sprit av 
frukt och tequila)

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089069 Spritdrycker, på kärl rymmande <= 2 liter, i.a.n. 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089071 Sprit framställd av frukt, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. sprit framställd av plommon, päron eller körsbär samt druvvin eller pressåterstoder av druvor) 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089075 Tequila, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089077 Sprit, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor, whisky, rom, taffia, gin, genever, vodka, likör, arrak, ouzo, sprit av 
frukt och tequila)

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol



22089078 Spritdryck, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor, whisky, rom, taffia, gin, genever, vodka, likör, arrak, ouzo, sprit 
av frukt och "korn")

1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089091 Etylalkohol, odenaturerad, med alkoholhalt av < 80 volymprocent, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22089099 Etylalkohol, odenaturerad, med alkoholhalt av < 80 volymprocent, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter 
ren (100%) alkohol

22090011 Vinättika, på kärl rymmande <= 2 liter l - liter
22090019 Vinättika, på kärl rymmande > 2 liter l - liter
22090091 Ättika på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. vinättika) l - liter
24021000 Cigarrer och cigariller innehållande tobak 1 000 p/s - 1 000 

styck
24022010 Cigarretter innehållande tobak och kryddnelikor 1 000 p/s - 1 000 

styck
24022090 Cigarretter innehållande tobak (exkl. innehållande kryddnelikor) 1 000 p/s - 1 000 

styck
27050000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser (exkl. petroleumgaser och andra gasformiga kolväten) 1 000 m3 - 1 000 

kubikmeter
27101241 Motorbensin med en blyhalt av <= 0,013 gram per liter, med ett researchoktantal "RON" av < 95 (exkl. innehållande biodiesel) m3 - kubikmeter
27101245 Motorbensin med en blyhalt av <= 0,013 gram per liter, med ett researchoktantal "RON" av >= 95, men < 98 (exkl. innehållande biodiesel) m3 - kubikmeter
27101249 Motorbensin med en blyhalt av <= 0,013 gram per liter, med ett researchoktantal "RON" av >= 98 (exkl. innehållande biodiesel) m3 - kubikmeter
27101250 Motorbensin med en blyhalt av > 0,013 gram per liter (exkl. innehållande biodiesel och flygbensin) m3 - kubikmeter
27111100 Naturgas, flytande TJ - terajoule (total 

värmeenergi

27112100 Naturgas i gasform TJ - terajoule (total 
värmeenergi

28041000 Väte m3 - kubikmeter
28042100 Argon m3 - kubikmeter
28042910 Helium m3 - kubikmeter
28042990 Neon, krypton och xenon m3 - kubikmeter
28043000 Kväve m3 - kubikmeter
28044000 Syre m3 - kubikmeter
28091000 Fosforpentoxid kg P205 - kilogram 

fosforpentaoxid
28092000 Fosforsyra; polyfosforsyror, även kemiskt definierade kg P205 - kilogram 

fosforpentaoxid
28151200 Natriumhydroxid "kaustik soda", i vattenlösning "natronlut" kg NaOH - kilogram 

natriumhydroxid

28152000 Kaliumhydroxid "kaustiskt kali" kg KOH - kilogram 
kaliumhydroxid

28433000 Guldföreningar, oorganiska eller organiska, även inte kemiskt definierade g - gram
28439090 Oorganiska eller organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade (exkl. silver- och guldföreningar) g - gram
28441010 Uran, naturlig, obearbetat samt avfall och skrot av naturligt uran "Euratom" kg U - kilogram uran

28441030 Uran, naturlig, bearbetat "Euratom" kg U - kilogram uran

28441050 Legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande naturligt uran med järn eller föreningar av naturligt uran med järn, "ferrouran" kg U - kilogram uran

28441090 Uranföreningar, naturliga, samt legeringar och dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av naturligt uran 
"Euratom" (exkl. ferrouran)

kg U - kilogram uran

28442025 Legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande anrikat uran U 235 eller föreningar av sådant uran gi F / S - gram 
klyvbara isotoper

28442035 Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande anrikat uran på U 235 eller 
föreningar av sådant uran "Euratom" (exkl. "ferrouran")

gi F / S - gram 
klyvbara isotoper

28442051 Blandningar av uran och plutonium med järn, "ferrouran" gi F / S - gram 
klyvbara isotoper

28442059 Blandningar av uran och plutonium "Euratom" (exkl. ferrouran) gi F / S - gram 
klyvbara isotoper

28442099 Plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande plutonium eller plutoniumföreningar (exkl. 
blandningar av uran och plutonium)

gi F / S - gram 
klyvbara isotoper

28445000 Förbrukade "bestrålade" bränsleelement till kärnreaktorer "Euratom" gi F / S - gram 
klyvbara isotoper

28470000 Hydrogenperoxid "väteperoxid", även i fast form i förening med karbamid kg H202 - kilogram 
väteperoxid

29211100 Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer kg met.am. - 
kilogram 
metylaminer

29371100 Somatotropin samt derivat och strukturella analoger av somatotropin, använda främst som hormoner g - gram
29371200 Insulin och salter av insulin, använda främst som hormoner g - gram
29371900 Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykoproteinhormoner, samt derivat och strukturellt analoga ämnen av sådana hormoner, använda främst som hormoner (exkl. 

somatotropin, derivat och strukturella analoger av somatotropin samt insulin och salter av insulin)
g - gram

29372100 Kortison, hydrokortison, prednison "dehydrokortison" och prednisolon "dehydrohydrokortison" g - gram
29372200 Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner g - gram
29372300 Oestrogener och progestogener g - gram
29372900 Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturellt analoga ämnen av sådana hormoner som främst används som hormoner (exkl. kortison, hydrokortison, prednison 

"dehydrokortison", prednisolon "dehydrohydrokortison", halogenerade derivat av binjurebarkhormoner, östrogener och progestogener)
g - gram

29375000 Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, samt derivat och strukturella analoger av sådana ämnen, använda främst som hormoner g - gram
29379000 Hormoner, naturliga eller syntetiskt reproducerade; hormonderivat och strukturella analoger använda främst som hormoner (exkl. polypeptidhormoner, proteinhormoner, 

glykoproteinhormoner, binjurebarkhormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, derivat och strukturella analoger av sådana hormoner samt produkter i 3002 10)
g - gram

31021010 Karbamid, även löst i vatten, innehållande > 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en 
bruttovikt av <= 10 kg)

kg N - kilogram 
kväve

31021090 Karbamid, även löst i vatten, innehållande <= 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en 
bruttovikt av <= 10 kg)

kg N - kilogram 
kväve

31022100 Ammoniumsulfat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg N - kilogram 
kväve

31022900 Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg N - kilogram 
kväve

31023010 Ammoniumnitrat, löst i vatten (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg N - kilogram 
kväve

31023090 Ammoniumnitrat (exkl. löst i vatten samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg N - kilogram 
kväve

31024010 Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, innehållande <= 28 viktprocent kväve (exkl. varor i tablettform eller liknande 
former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

kg N - kilogram 
kväve



31024090 Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, innehållande > 28 viktprocent kväve (exkl. varor i tablettform eller liknande 
former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

kg N - kilogram 
kväve

31025000 Natriumnitrat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg N - kilogram 
kväve

31026000 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg N - kilogram 
kväve

31028000 Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg N - kilogram 
kväve

31029000 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (exkl. karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, 
natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av  kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av 
ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 
kg)

kg N - kilogram 
kväve

31031100 Superfosfater innehållande => 35 viktprocent fosforpentaoxid "P2O5" (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg P205 - kilogram 
fosforpentaoxid

31031900 Superfosfater (exkl. innehållande => 35 viktprocent fosforpentaoxid "P2O5" samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg P205 - kilogram 
fosforpentaoxid

31039000 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska (exkl. superfosfater samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg P205 - kilogram 
fosforpentaoxid

31042010 Kaliumklorid innehållande <= 40 viktprocent kalium, räknat som K2O, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en 
bruttovikt av <= 10 kg)

kg K2O - kilogram 
kaliumoxid

31042050 Kaliumklorid innehållande > 40 viktprocent, men <= 62 viktprocent kalium, räknat som K2O, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i 
förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

kg K2O - kilogram 
kaliumoxid

31042090 Kaliumklorid för användning som gödselmedel innehållande > 62 viktprocent kalium, räknat som K2O, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl. varor i tablettform eller liknande former 
eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

kg K2O - kilogram 
kaliumoxid

31043000 Kaliumsulfat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg) kg K2O - kilogram 
kaliumoxid

31049000 Kaligödselmedel, karnallit, sylvinit och andra råa naturliga kaliumsalter, mineraliska eller kemiska (exkl. kaliumklorid; kaliumsulfat; varor i tablettform eller liknande former eller i 
förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

kg K2O - kilogram 
kaliumoxid

37011000 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, för röntgenfotografering (exkl. av papper, papp eller textilvara) m2 - kvadratmeter

37012000 Blad film avsedd för omedelbar bildframställning, oexponerade, även i form av filmpaket antal, styck
37013000 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara, med någon sida > 225 mm (exkl. för 

röntgenfotografering eller för omedelbar bildframställning)
m2 - kvadratmeter

37021000 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, för röntgenfotografering (exkl. av papper, papp eller textilvara) m2 - kvadratmeter
37023191 Negativ färgfilm med en bredd av >= 75 mm men <= 105 mm, och en längd av >= 100 m, avsedd för framställning av filmpaket för omedelbar bildframställning, i rullar, 

strålningskänslig, oexponerad samt utan hål för frammatning (exkl. av papper, papp eller textilvara)
m - meter

37023197 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, utan hål för frammatning, med en bredd av <= 105 mm, för färgadfotografering "polykrom" (exkl. av papper, papp eller 
textilvara samt negativ färgfilm med en bredd av >= 75 mm men <= 105 mm, och en längd av >= 100 m, avsedd för framställning av filmpaket för omedelbar bildframställning)

m - meter

37024100 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 610 mm och en längd av > 200 m, avsedd 
för färgfotografering "polykrom" (exkl. av papper, papp eller textilvara)

m2 - kvadratmeter

37024200 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 610 mm och en längd av > 200 m (exkl. av 
papper, papp eller textilvara samt avsedd för färgfotografering "polykrom" )

m2 - kvadratmeter

37024300 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 610 mm och en längd av > 200 m (exkl. av 
papper, papp eller textilvara)

m2 - kvadratmeter

37024400 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 105 mm  men <= 610 mm (exkl. av 
papper, papp eller textilvara)

m2 - kvadratmeter

37025500 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för frammatning, avsedd för färgfotografering "polykrom", med en bredd av > 16 mm, men <= 35 mm och en längd av > 
30 m (exkl. av papper, papp eller textilvara samt för diapositiv)

m - meter

37029690 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för frammatning, avsedd för svartvit fotografering, med en bredd av <= 35 mm och en längd av <= 30 m (exkl. av 
papper, papp eller textilvara samt film för röntgenfotografering, film avsedd för omedelbar bildframställning samt mikrofilm och film för grafiskt bruk)

antal, styck

37029790 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för frammatning, avsedd för svartvit fotografering, med en bredd av <= 35 mm och en längd av > 30 m (exkl. av papper, 
papp eller textilvara samt film för röntgenfotografering, film avsedd för omedelbar bildframställning samt mikrofilm och film för grafiskt bruk)

m - meter

37061020 Kinofilm, exponerad och framkallad, med enbart ljudspår, med en bredd av >= 35 mm; negativ och mellanpositiv, av kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår, med 
en bredd av >= 35

m - meter

37061099 Positiv av kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår, med en bredd av >= 35 (exkl. mellanpositiv) m - meter
37069052 Kinofilm, exponerad och framkallad, bestående av enbart ljudspår, med en bredd av < 35 mm; negativ och mellanpositiv av kinofilm samt positiv av journalfilmer, exponerad och 

framkallad, med eller utan ljudspår, med en bredd av < 35 mm
m - meter

37069091 Positiv av kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår, med en bredd av < 10 mm (exkl. mellanpositiv samt journalfilmer och med enbart ljudspår) m - meter
37069099 Positiv av kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår, med en bredd av >= 10 mm, men < 35 mm (exkl. mellanpositiv samt journalfilmer och med enbart ljudspår) m - meter

39181010 Golvbeläggningsmaterial av polymerer av vinylklorid, bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid, även självhäftande, i rullar eller i 
form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar av en bredd av >= 45 cm, lämpliga för vägg- eller takdekorering och består av plast som är varaktigt anbringad på ett underlag 
av annat material än papper, under förutsättning att plastskiktet är kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat på utsidan

m2 - kvadratmeter

39181090 Golvbeläggningsmaterial av polymerer av vinylklorid, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar av en bredd av >= 45 cm, lämpliga för 
vägg- eller takdekorering och består av plast som är varaktigt anbringad på ett underlag av annat material än papper, under förutsättning att plastskiktet är kornat, präglat, färgat, 
mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat på utsidan (exkl. bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid)

m2 - kvadratmeter

39189000 Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar av en bredd av >= 45 cm, lämpliga för vägg- eller 
takdekorering och består av plast som är varaktigt anbringad på ett underlag av annat material än papper, under förutsättning att plastskiktet är kornat, präglat, färgat, mönstertryckt 
eller på annat sätt dekorerat på utsidan av plast (exkl. av polymerer av vinylklorid)

m2 - kvadratmeter

39233010 Damejeanner, flaskor, kannor o.d. av plast, med en rymd av <= 2 liter antal, styck
39233090 Damejeanner, flaskor, kannor o.d. av plast, med en rymd av > 2 liter antal, styck
39252000 Dörrar, fönster, dörrkarmar och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av plast antal, styck
40082110 Golvbeläggningsmaterial och mattor, som metervara eller enbart tillskurna till kvadratisk eller rektangulär form, av icke-poröst gummi m2 - kvadratmeter
40111000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar antal, styck
40112010 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar, med ett belastningsindex av <= 121 antal, styck
40112090 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar, med ett belastningsindex av > 121 antal, styck
40113000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på luftfartyg antal, styck
40114000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på motorcyklar antal, styck
40115000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på cyklar antal, styck
40117000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på fordon och maskiner för lantbruk eller skogsbruk antal, styck
40118000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på fordon och maskiner för byggändamål, gruvdrift eller industriell hantering antal, styck
40119000 Däck av gummi, nya (exkl. massivdäck och av sådana slag som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar samt bussar, lastbilar, luftfartyg, motorcyklar och cyklar 

samt på fordon och maskiner för lantbruk, skogsbruk, byggändamål, gruvdrift eller industriell hantering)
antal, styck

40121100 Däck av gummi, regummerade, av sådana slag som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar antal, styck
40121200 Däck av gummi, regummerade, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar antal, styck
40121300 Däck av gummi, regummerade,  som används på luftfartyg antal, styck
40121900 Däck av gummi, regummerade (exkl. av sådana slag som används på personbilar, stationsvagnar, tävlingsbilar, bussar, lastbilar och luftfartyg) antal, styck
40122000 Däck, begagnade (exkl. massivdäck) antal, styck
40131000 Innerslangar av gummi, av sådana slag som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, bussar och lastbilar antal, styck
40132000 Innerslangar av gummi, av sådana slag som används på cyklar antal, styck
40139000 Innerslangar av gummi (exkl. av sådana slag som används på personbilar, stationsvagnar och tävlingsbilar, bussar och lastbilar samt på cyklar) antal, styck
40151100 Handskar av mjukgummi, för kirurgiskt bruk pa - antal par
40151900 Handskar, halvhandskar och vantar av mjukgummi (exkl. handskar för kirurgiskt bruk) pa - antal par
41012010 Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av <= 16 kg, färska antal, styck

41012030 Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av <= 16 kg, 
våtsaltade

antal, styck



41012050 Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av <= 8 kg när de är 
enbart torkade eller av <= 10 kg när de är torrsaltade

antal, styck

41012080 Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller ospaltade, med en vikt per hud eller skinn av <= 16 kg, 
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, (exkl. färska eller våtsaltade, torkade, torrsaltade, garvade eller beredda till pergament eller vidare beredda)

antal, styck

41015010 Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av > 16 kg, färska antal, styck

41015030 Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av > 16 kg, 
våtsaltade

antal, styck

41015050 Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av > 16 kg, torkade 
eller torrsaltade

antal, styck

41015090 Hudar och skinn, oberedda, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn av > 16 kg, kalkade, 
picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. färska eller våtsaltade, torkade eller torrsaltade, garvade eller beredda till pergament eller vidare beredda)

antal, styck

41021010 Skinn, oberedda, med ullbeklädnad, av lamm, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. av astrakan, breitschwanz, karakul, persian och 
liknande lammskinn, ävensom skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm och av tibetlamm samt garvade, beredda till pergament eller vidare beredda)

antal, styck

41021090 Skinn, oberedda, med ullbeklädnad, av får, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. av lamm samt garvade, beredda till pergament eller 
vidare beredda)

antal, styck

41022100 Skinn, oberedda, utan ullbeklädnad, av får och lamm, picklade, även spaltade antal, styck
41022900 Skinn, oberedda, utan ullbeklädnad, av får och lamm, färska eller saltade, torkade, kalkade eller på annat sätt konserverade, även spaltade (exkl. picklade eller garvade, beredda till 

pergament eller vidare beredda)
antal, styck

41032000 Hudar och skinn, oberedda, av reptiler, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, även spaltade (exkl. garvade, beredda till pergament eller 
vidare beredda)

antal, styck

41033000 Hudar och skinn, oberedda, av svin, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, även avhårade eller spaltade (exkl. garvade, beredda till 
pergament eller vidare beredda)

antal, styck

41041110 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta per styck av <= 2,6 m², i vått tillstånd "inbegripet wet blue", 
garvade, utan kvarsittande hår (exkl. vidare beredda)

antal, styck

41041151 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta per styck av > 2,6 m², i vått tillstånd "inbegripet wet blue", 
garvade, utan kvarsittande hår (exkl. vidare beredda)

antal, styck

41041159 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", i vått tillstånd "inbegripet wet blue", garvade, utan kvarsittande hår (exkl. 
vidare beredda samt av hela hudar och skinn)

antal, styck

41041190 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av hästdjur, i vått tillstånd "inbegripet wet blue", garvade, utan kvarsittande hår (exkl. vidare beredda) antal, styck
41041910 Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta per styck av <= 2,6 m², garvade, i vått tillstånd "inbegripet wet blue", utan kvarsittande hår, även 

spaltade (exkl. vidare beredda och narvläder, ospaltat eller spaltläder av hela hudar och skinn)
antal, styck

41041951 Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta per styck av > 2,6 m², i vått tillstånd "inbegripet wet blue", garvade, utan kvarsittande hår, även 
spaltade (exkl. vidare beredda och narvläder, ospaltat eller spaltläder av hela hudar och skinn)

antal, styck

41041959 Hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", i vått tillstånd "inbegripet wet blue", garvade, utan kvarsittande hår, även spaltade (exkl. vidare beredda och 
narvläder, ospaltat eller spaltläder av hela hudar och skinn)

antal, styck

41041990 Hudar och skinn av hästdjur, i vått tillstånd "inbegripet wet blue", garvade, utan kvarsittande hår, även spaltade (exkl. vidare beredda och narvläder, ospaltat eller spaltläder av hela 
hudar och skinn)

antal, styck

41044111 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av indiska hudar "kips", utan hår, hela, även utan huvud och ben, i torrt skick "crust", med en yta av <= 2,6 m² "28 kvadratfot" och 
en vikt av <= 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror

antal, styck

41044119 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", i torrt skick "crust", med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot", 
utan hår (exkl. vidare behandlade och av indiska "kips" enligt nr 4104.41.11)

antal, styck

41044151 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", i torrt skick "crust", med en yta per styck av > 2,6 m² "28 kvadratfot", 
utan hår (exkl. vidare behandlade och av indiska "kips" enligt nr 4104.41.11)

antal, styck

41044159 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", i torrt skick "crust", med en yta per styck av > 2,6 m² "28 kvadratfot", utan hår 
(exkl. vidare behandlade samt hela hudar och skinn och indiska "kips" enligt nr 4104.41.11)

antal, styck

41044190 Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av hästdjur, i torrt skick "crust", utan hår (exkl. vidare behandlade) antal, styck
41044911 Hudar och skinn av indiska hudar "kips", utan hår, hela, även utan huvud och ben, i torrt skick "crust", med en yta av <= 2,6 m² "28 kvadratfot" och en vikt av <= 4,5 kg per styck, endast 

vegetabiliskt garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror (exkl. narvläder, ospaltat, och spaltläder)
antal, styck

41044919 Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta av <= 2,6 m² "28 kvadratfot", i torrt skick "crust", utan hår, även spaltade (exkl. vidare behandlade, 
narvläder, ospaltat, och spaltläder samt hudar och skinn av indiska "kips" enligt nr 4104.49.11)

antal, styck

41044951 Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta av > 2,6 m² "28 kvadratfot", i torrt skick "crust", utan hår, även spaltade (exkl. vidare behandlade, 
narvläder, ospaltat, och spaltläder)

antal, styck

41044959 Hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta av > 2,6 m² "28 kvadratfot", i torrt skick "crust", utan hår, även spaltade (exkl. vidare behandlade, hela 
hudar och skinn samt narvläder, ospaltat, och spaltläder)

antal, styck

41044990 Hudar och skinn av hästdjur, i torrt skick "crust", utan hår, även spaltade (exkl. vidare behandlade samt narvläder, ospaltat, och spaltläder) antal, styck
41051000 Skinn av får och lamm, i vått tillstånd "inbegripet wet-blue", garvade, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade) antal, styck
41053010 Skinn av indiska hårfår, i torrt tillstånd "crust", utan kvarsittande ull, vegetabiliskt förgarvade, även behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror antal, styck

41053090 Skinn av får och lamm, i torrt tillstånd "crust", utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade samt spaltläder av indiska hårfår, utan kvarsittande ull, 
vegetabiliskt förgarvade, även behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror)

antal, styck

41062100 Hudar och skinn, av get eller killing, i vått tillstånd "inbegripet wet-blue", garvade, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade) antal, styck
41062210 Hudar och skinn av indisk get eller killing, i torrt tillstånd "crust", utan kvarsittande ull, vegetabiliskt förgarvade, även behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av 

lädervaror
antal, styck

41062290 Hudar och skinn av get eller killing, i torrt tillstånd "crust", utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade samt vegetabiliskt förgarvade skinn av 
indisk get eller killing enligt nr 4106.22.10)

antal, styck

41063100 Hudar och skinn av svin, i vått tillstånd "inbegripet wet-blue", garvade, utan kvarsittande hår, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade) antal, styck
41063200 Hudar och skinn av svin, torra "crust", utan kvarsittande hår, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade) antal, styck
41064010 Hudar och skinn av reptiler, endast vegetabiliskt förgarvade antal, styck
41064090 Hudar och skinn av reptiler, garvade eller som crust, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast vegetabiliskt förgarvade) antal, styck
41069200 Hudar och skinn av antiloper, rådjur, älgdjur, elefanter och andra djur, inbegripet havsdjur, utan kvarsittande ull eller hår, och läder av hårlösa djur, i torrt tillstånd "crust", även 

spaltade (exkl. vidare beredda, hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm, av getter och killingar, av svin och reptiler samt endast förgarvade)
antal, styck

41071111 Boxkalv av hela kalvhudar och kalvskinn, ospaltat, med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot" m2 - kvadratmeter
41071119 Narvläder "inbegripet läder berett till pergament", ospaltat, av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 

kvadratfot", utan kvarsittande hår (exkl. boxkalv, sämskläder, nysämskläder, lackläder och laminerat lackläder samt metalliserat läder)
m2 - kvadratmeter

41071190 Narvläder "inbegripet läder berett till pergament", ospaltat, av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, ytterligare berett efter 
garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot", sämskläder, nysämskläder, 
lackläder och laminerat lackläder samt metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41071211 Boxkalv av hela kalvhudar och kalvskinn, med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot" m2 - kvadratmeter
41071219 Spaltläder "inbegripet läder berett till pergament" av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot", utan 

kvarsittande hår (exkl. boxkalv, sämskläder, nysämskläder, lackläder och laminerat lackläder samt metalliserat läder)
m2 - kvadratmeter

41071291 Spaltläder "inbegripet läder berett till pergament" av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", vidare berett efter garvning eller crustning, utan 
kvarsittande hår (exkl. läder av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot", sämskläder, nysämskläder, lackläder och laminerat 
lackläder samt metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41071299 Spaltläder "inbegripet läder berett till pergament" av hela hudar och skinn av hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. sämskläder, 
nysämskläder, lackläder och laminerat lackläder samt metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41071910 Läder "inbegripet läder berett till pergament" av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot", utan 
kvarsittande hår (exkl. narvläder, ospaltat, spaltläder, sämskläder, nysämskläder, lackläder och laminerat lackläder samt metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41071990 Läder "inbegripet läder berett till pergament" av hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" eller av hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, 
utan kvarsittande hår (exkl. läder av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" med en yta per styck av <= 2,6 m² "28 kvadratfot", narvläder, ospaltat, spaltläder, sämskläder, 
nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41079190 Narvläder "inbegripet läder berett till pergament", ospaltat, av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" eller av hästdjur, 
vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41079210 Spaltat narvläder "inbegripet läder berett till pergament", av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", vidare berett efter 
garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter



41079290 Spaltat narvläder "inbegripet läder berett till pergament", av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande 
hår (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41079910 Läder "inbegripet läder berett till pergament", av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel", vidare berett efter garvning eller 
crustning, utan kvarsittande hår (exkl. ospaltat läder, sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41079990 Läder "inbegripet läder berett till pergament", av plattor, skivor eller remsor av hudar och skinn av hästdjur, vidare berett efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. 
narvläder, även spaltat, sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41120000 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till pergament", av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat (exkl. sämskläder, nysämskläder, 
lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41131000 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till pergament", av get eller killing, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat (exkl. sämskläder, 
nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41132000 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till pergament", av svin, utan kvarsittande hår, även spaltat (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, 
laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41133000 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till pergament", av reptiler, även spaltat (exkl. sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder 
och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41139000 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till pergament", av antiloper, rådjur, älgdjur, elefanter och andra djur, inbegripet havsdjur, utan 
kvarsittande ull eller hår, och läder av hårlösa djur, även spaltat (exkl. läder av nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm, av get eller killing, av svin och reptiler samt 
sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

m2 - kvadratmeter

41141010 Sämskläder, inkl. nysämskläder, av får eller lamm (exkl. glacéfärgat läder, efterbehandlat med formaldehyd samt läder som endast smörjts med olja efter garvningen) antal, styck

41141090 Sämskläder, inkl. nysämskläder (exkl. av får eller lamm samt glacéfärgat läder, efterbehandlat med formaldehyd samt läder som endast smörjts med olja efter garvningen) antal, styck

41142000 Lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder (exkl. lackerat och metalliserat konstläder) m2 - kvadratmeter
42021110 Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d., med utsida av läder, konstläder eller lackläder antal, styck
42021211 Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d., med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier antal, styck
42021291 Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d., med utsida av plast, inkl. vulkanfiber, eller textilmaterial (exkl. med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier, eller med utsida av 

gjuten plast)
antal, styck

42022100 Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av läder, konstläder eller lackläder antal, styck
42022210 Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier antal, styck
42022290 Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av textilmaterial antal, styck
42022900 Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av vulkanfiber eller av papper antal, styck
42032100 Handskar, av läder eller konstläder, speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning pa - antal par
42032910 Arbetshandskar av läder eller konstläder pa - antal par
42032990 Handskar, halvhandskar och vantar, av läder eller konstläder (exkl. handskar speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning samt arbetshandskar) pa - antal par

43011000 Pälsskinn, oberedda, av mink, hela, även utan huvud, svans eller tassar antal, styck
43013000 Pälsskinn, oberedda, av astrakan-, breitschwanz-, karakul-, persian- och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, hela, även utan huvud, svans eller 

tassar
antal, styck

43016000 Pälsskinn, oberedda, av räv, hela, även utan huvud, svans eller tassar antal, styck
43021100 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa, av mink antal, styck
43021915 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, av bäver, bisamråtta eller räv, hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa antal, styck
43021935 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa, av kanin eller hare antal, styck
43021941 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa, av ungar av grönlandssäl "whitecoat" och av hårsäl "blueback" antal, styck
43021949 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa, av säl (exkl. av ungar av grönlandssäl "whitecoat" och av hårsäl "blueback") antal, styck

43021975 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa, av astrakan-, breitschwanz-, karakul-, persian- och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och 
mongoliskt lamm samt tibetlamm

antal, styck

43021980 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa, av får eller lamm antal, styck
43023025 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade, dock inte med andra material, av kanin eller hare (exkl. utryckta skinn samt kläder 

och tillbehör till kläder och andra varor av pälsskinn)
antal, styck

43023051 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade, dock inte med andra material, av ungar av grönlandssäl "whitecoat" eller av 
hårsäl "blueback" (exkl. utryckta skinn samt kläder och tillbehör till kläder och andra varor av pälsskinn)

antal, styck

43023055 Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade, dock inte med andra material, av säl (exkl. av ungar av grönlandssäl "whitecoat" 
eller av hårsäl "blueback", utryckta skinn samt kläder och tillbehör till kläder och andra varor av pälsskinn)

antal, styck

44031100 Virke, barkat, av barrträ, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor och målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel (exkl. 
grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande)

m3 - kubikmeter

44031200 Virke, oberarbetat, barkat, av lövträ, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor och målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och 
liknande)

m3 - kubikmeter

44032110 Sågtimmer av furu "Pinus spp.", med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor m3 - kubikmeter
44032190 Virke av furu "Pinus spp.", obearbetat, med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; 

järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)
m3 - kubikmeter

44032200 Furu "Pinus spp.", obearbetat, med en största diameter på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor  (exkl. grovt preparerat trä 
för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med 
kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44032310 Sågtimmer av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor m3 - kubikmeter

44032390 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", oberarbetat, med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller 
fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44032400 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", oberarbetat, med en största diameter på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller 
fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, 
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44032510 Sågtimmer av barrträ, obearbetat, med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran 
och gran; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44032590 Virke av barrträ, obearbetat, med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran och 
gran; sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44032600 Virke av barrträ, obearbetat, med en största diameter på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran och 
gran; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, 
betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44034100 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. målat, betsat eller 
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel samt virke av barrträ)

m3 - kubikmeter

44034910 Virke av sapelli, afrikansk mahogny och iroko, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. målat, betsat eller behandlat med 
kreosot eller annat konserveringsmedel samt virke av barrträ och virke av mörkröd meranti, ljuröd meranti, meranti bakau)

m3 - kubikmeter

44034935 Virke av okoumé och sipo, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel samt virke av barrträ och virke av mörkröd meranti, ljuröd meranti, meranti bakau)

m3 - kubikmeter

44034985 Virke av tropiska träslag, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau; 
afrikansk mahogny, iroko och sapelli; okoumé och sipo; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande 
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44039100 Virke av ek "Quercus spp.", obearbetat, även barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, 
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44039300 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. 
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter



44039400 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största diameter < 15 cm, även barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä 
för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med 
kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44039510 Sågtimmer av björk "Betula spp.", med en största diameter på =>15 cm, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor m3 - kubikmeter
44039590 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största diameter på =>15 cm, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar 

eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)
m3 - kubikmeter

44039600 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största diameter på < 15 cm, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för 
käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med 
kreosot eller annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44039700 Virke av poppel och asp "Populus spp.", obearbetat eller barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, 
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller 
annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44039800 Virke av eukalyptus "Eucalyptus spp.", obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, 
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44039900 Virke, obearbetat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. virke av barrträ, tropiska träslag, ek, bok, björk, poppel, asp och eukalyptus; grovt 
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller 
annat konserveringsmedel)

m3 - kubikmeter

44061100 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade, av barrträ m3 - kubikmeter
44061200 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade, av lövträ m3 - kubikmeter
44069100 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade, av barrträ m3 - kubikmeter
44069200 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade, av lövträ m3 - kubikmeter
44071110 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller slipat m3 - kubikmeter
44071120 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44071190 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat och hyvlat) m3 - kubikmeter
44071210 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller slipat m3 - kubikmeter

44071220 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter

44071290 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp." sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat och hyvlat) m3 - kubikmeter

44071910 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran 
"Abies spp." och gran "Picea spp.")

m3 - kubikmeter

44071920 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea 
spp." och längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44071990 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", 
längdskarvat och hyvlat)

m3 - kubikmeter

44072110 Virke av mahogny "Swietenia spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter

44072191 Virke av mahogny "Swietenia-spp.",  sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, hyvlat med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44072199 Virke av mahogny "Swietenia-spp.",  sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter

44072210 Virke av virola, imbuia och balsa, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter

44072291 Virke av virola, imbuia och balsa, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44072299 Virke av virola, imbuia och balsa, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter

44072510 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även 
hyvlat eller slipat

m3 - kubikmeter

44072530 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. 
längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44072550 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. samt 
längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44072590 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. samt 
längdskarvat, hyvlat eller slipat)

m3 - kubikmeter

44072610 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även 
hyvlat eller slipat

m3 - kubikmeter

44072630 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. 
längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44072650 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. 
längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44072690 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, 
hyvlat eller slipat)

m3 - kubikmeter

44072710 Virke av sapelli, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter
44072791 Virke av sapelli, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,  hyvlat, med en tjocklek av > 6 mm  (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44072799 Virke av sapelli, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter
44072810 Virke av iroko, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter
44072891 Virke av iroko, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,  hyvlat, med en tjocklek av > 6 mm  (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44072899 Virke av iroko, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter
44072915 Virke av tropiska träslag som abura, afrikansk mahogny, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, 

framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, 
mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre 
de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, 
teak, tiama, tola, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm

m3 - kubikmeter

44072920 Virke av palissandre de Para, palissandre de Rio eller palissandre de Rose, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat 
(exkl. längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44072983 Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, 
geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, 
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau 
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola,sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till 
skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44072985 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat, av abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, 
azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, 
kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, 
obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, 
sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola (exkl. längdskarvat och hyvlat)

m3 - kubikmeter

44072995 Virke av abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, 
fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, 
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau 
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola,sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till 
skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat)

m3 - kubikmeter

44072996 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. abura, acajou 
d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, 
geronggang, gul meranti, ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba, 
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa,  moabi, mörkröd meranti, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, 
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, 
sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya)

m3 - kubikmeter



44072997 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. hyvlat, längdskarvat, av abura, acajou d'Afrique, 
afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, gul 
meranti, ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba, Mahogny 
”Swietenia spp.”, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa,  moabi, mörkröd meranti, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, 
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, 
quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya)

m3 - kubikmeter

44072998 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat, av abura, acajou d'Afrique, 
afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, gul 
meranti, ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba, Mahogny 
”Swietenia spp.”, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa,  moabi, mörkröd meranti, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, 
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, 
quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya)

m3 - kubikmeter

44079115 Virke av ek av arter av släktet "Quercus", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat samt längdskarvat, även hyvlat m3 - kubikmeter

44079131 Pakettstav, icke-sammansatt, av ek av arter av släktet "Quercus", med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. kryssfanér "plywood" eller fanerat trä) m2 - kvadratmeter
44079139 Virke av ek av arter av släktet "Quercus", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat samt icke-

sammansatt parkettstav)
m3 - kubikmeter

44079190 Virke av ek av arter av släktet "Quercus", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat) m3 - kubikmeter

44079200 Virke av bok av arter av släktet "Fagus", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter

44079310 Virke av lönn " Acer spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter

44079391 Virke av lönn " Acer spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, slipat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44079399 Virke av lönn " Acer spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter
44079410 Virke av körsbärsträ "Prunus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter

44079491 Virke av körsbärsträ "Prunus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, slipat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44079499 Virke av körsbärsträ "Prunus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter

44079510 Virke av ask "Fraxinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm m3 - kubikmeter

44079591 Virke av ask "Fraxinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, slipat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44079599 Virke av ask "Fraxinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter

44079610 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat m3 - kubikmeter

44079691 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44079699 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mmt (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat) m3 - kubikmeter
44079710 Virke av poppel och asp "Populus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat m3 - kubikmeter

44079791 Virke av poppel och asp "Populus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. längdskarvat) m3 - kubikmeter
44079799 Virke av poppel och asp "Populus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat) m3 - kubikmeter

44079927 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. virke av tropiska träslag, barrträ, 
ek "Quercus spp.", bok "Fagus spp.", lönn "Acer spp.", körsbärsträ "Prunus spp." samt av ask "Fraxinus spp.", björk "Betula spp.", poppel och asp "Populus spp.")

m3 - kubikmeter

44079940 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. längdskarvat, virke av tropiska träslag, barrträ, ek "Quercus spp.", bok 
"Fagus spp.", lönn "Acer spp.", körsbärsträ "Prunus spp." samt av ask "Fraxinus spp.", björk "Betula spp.", poppel och asp "Populus spp.")

m3 - kubikmeter

44079990 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat; virke av tropiska träslag, barrträ, ek "Quercus 
spp.", bok "Fagus spp.", lönn "Acer spp.", körsbärsträ "Prunus spp." samt av ask "Fraxinus spp.", björk "Betula spp.", poppel och asp "Populus spp.")

m3 - kubikmeter

44081015 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood av barrträ eller för liknande laminerat virke av barrträ och annat virke av 
barrträ, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

m3 - kubikmeter

44081091 Virke av barrträ för framställning av blyertspennor, med en tjocklek av <= 6 mm m3 - kubikmeter
44081098 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood av barrträ eller för liknande laminerat virke av barrträ och annat virke av 

barrträ, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även kantskarvat, med en tjocklek av <= 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat samt virke för framställning av 
blyertspennor)

m3 - kubikmeter

44083111 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, även hyvlat eller slipat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, längdskarvat

m3 - kubikmeter

44083121 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, hyvlat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau (exkl. längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44083125 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, slipat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau (exkl. längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44083130 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, även kantskarvat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat)

m3 - kubikmeter

44083915 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, slipat eller längdskarvat, även hyvlat, av vit lauan, sipo, limba, okoumé, obeche "abachi", afrikansk mahogny, sapelli, 
virola, mahogny "Swietenia spp.", palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose

m3 - kubikmeter

44083921 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, hyvlat, av vit lauan, sipo, limba, okoumé, obeche "abachi", afrikansk mahogny, sapelli, virola, mahogny "Swietenia 
spp.", palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose (exkl. längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44083930 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, även kantskarvat, med en tjocklek av <= 6 mm, av vit lauan, sipo, limba, okoumé, obeche "abachi", afrikansk mahogny, sapelli, virola, mahogny 
"Swietenia spp.", palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat)

m3 - kubikmeter

44083955 Skivor för fanering, av tropiska träslag inkl. sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i 
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, även hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau)

m3 - kubikmeter

44083970 Trä för framställning av blyertspennor, av tropiska träslag, med en tjocklek av <= 6 mm (exkl. afrikansk mahogny, limba, mahogny "Swietenia spp.", obeche "abachi", okoumé, 
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan)

m3 - kubikmeter

44083985 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller 
skuret eller svarvat till skivor, även kantskarvat, med en tjocklek av <= 1 mm, av tropiska träslag (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat,  av afrikansk mahogny, limba, mahogny 
"Swietenia spp.", obeche "abachi", okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan)

m3 - kubikmeter

44083995 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller 
skuret eller svarvat till skivor, även kantskarvat, med en tjocklek av > 1 mm, av tropiska träslag (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat,  av afrikansk mahogny, limba, mahogny 
"Swietenia spp.", obeche "abachi", okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan)

m3 - kubikmeter

44089015 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. av tropiska träslag och av barrträ)

m3 - kubikmeter

44089035 Trä för framställning av blyertspennor, med en tjocklek av <= 6 mm (exkl. av barrträ och av tropiska träslag samt längdskarvat, hyvlat eller slipat) m3 - kubikmeter
44089085 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 

eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat samt skivor av tropiska träslag och av barrträ)
m3 - kubikmeter



44089095 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen 
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat samt skivor av tropiska träslag och av barrträ)

m3 - kubikmeter

44091011 Lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d., av barrträ m - meter
44092910 Lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d., av trä (exkl. av barrträ, tropiska träslag och bambu) m - meter
44092991 Parkettstav, icke sammansatt, likformigt bearbetat utefter hela längden "spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller 

sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, av trä (exkl. av barrträ, tropiska träslag och bambu)
m2 - kvadratmeter

44101110 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel, obearbetade eller endast slipade (exkl. "oriented strand board", "waferboard", fiberplattor och 
cellplattor)

m3 - kubikmeter

44101130 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel, ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper (exkl. "oriented strand board", "waferboard", 
fiberplattor och cellplattor)

m3 - kubikmeter

44101150 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel, ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat (exkl. "oriented strand board", "waferboard", 
fiberplattor och cellplattor)

m3 - kubikmeter

44101190 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel (exkl. obearbetade eller endast slipade, ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper eller 
med dekorativa plattor av plastlaminat, "oriented strand board", "waferboard", fiberplattor och cellplattor)

m3 - kubikmeter

44101210 Oriented strand board (OSB), av trä, obearbetade eller endast slipade m3 - kubikmeter
44101290 Oriented strand board (OSB), av trä (exkl. obearbetade eller endast slipade) m3 - kubikmeter
44101900 Spånskivor och liknande skivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel (exkl. obearbetade eller endast slipade, "oriented strand board", "waferboard", 

fiberplattor och cellplattor)
m3 - kubikmeter

44109000 Spånskivor och liknande skivor av bagass, bambu, halm eller andra träliknande material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel (exkl. fiberplattor, 
cellplattor, fanerade spånplattor, plattor av träliknande material agglomererade med cement, gips eller andra mineraliska bindemedel samt spånplattor av trä)

m3 - kubikmeter

44111210 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av <= 5 mm (exkl. mekaniskt bearbetade och ytbelagda) m3 - kubikmeter
44111290 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av <= 5 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda m3 - kubikmeter
44111310 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av > 5 mm men <= 9 mm (exkl. mekaniskt bearbetade och ytbelagda) m3 - kubikmeter
44111390 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av > 5 mm men <= 9 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda m3 - kubikmeter
44111410 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av > 9 mm (exkl. mekaniskt bearbetade och ytbelagda) m3 - kubikmeter
44111490 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av > 9 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda m3 - kubikmeter
44119210 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av > 0,8 g per cm³ (exkl. mekaniskt bearbetade och 

ytbelagda, torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor 
beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

m3 - kubikmeter

44119290 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av > 0,8 g per cm³, mekaniskt bearbetade och ytbelagda 
(exkl. torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor 
beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

m3 - kubikmeter

44119310 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av > 0,5 per cm³ men <= 0,8 per cm³ (exkl. mekaniskt 
bearbetade och ytbelagda, torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, 
på båda sidor beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

m3 - kubikmeter

44119390 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av > 0,5 per cm³ men <= 0,8 per cm³,  mekaniskt 
bearbetade och ytbelagda (exkl. torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; 
cellplattor, på båda sidor beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

m3 - kubikmeter

44119410 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av <= 0,5 per cm³ (exkl. mekaniskt bearbetade och 
ytbelagda, torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor 
beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

m3 - kubikmeter

44119490 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av <= 0,5 per cm³ , mekaniskt bearbetade och ytbelagda 
(exkl. torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor 
beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

m3 - kubikmeter

44121000 Kryssfaner "plywood", fanerade skivor och liknande trälaminat, av bambu (exkl. skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä med inläggningar, samt skivor 
som karakteriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44123110 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre skikt av mörkröd meranti, ljusröd meranti, vit lauan, sipo, 
limba, obeche "abachi", okoumé, afrikansk mahogny, sapelli, virola, äkta mahogny av arter av släktet "Swietenia", palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose (exkl. 
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44123190 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (exkl. med ett yttre skikt av 
afrikansk mahogny, bambu, limba, ljusröd meranti, mahogny ”Swietenia spp.”, mörkröd meranti, obeche ”abachi”, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de 
Rose, sapelli, sipo, virola eller vit lauan, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till 
möbler)

m3 - kubikmeter

44123300 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre skikt av lövträ av arterna al “Alnus spp.”, ask “Fraxinus 
spp.”, bok ”Fagus spp.”, björk ”Betula spp.”, körsbär ”Prunus spp.”, kastanj “Castanea spp.”, alm ”Ulmus spp.”, eukalyptus ”Eucalyptus spp.”, hickory “Carya spp.”, hästkastanj 
”Aesculus spp.”, lind ”Tilia spp.”, lönn ”Acer spp.”, ek “Quercus spp.”, platan ”Platanus spp.”, poppel och asp ”Populus spp.”, robinia “falsk akacia” ”Robinia spp.”, rosenträ 
”Liriodendron spp.” eller valnöt ”Juglans spp.” (exkl. av bambu, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta parkettstavar, trä 
med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44123400 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. av arterna al “Alnus spp.”, ask 
“Fraxinus spp.”, bok ”Fagus spp.”, björk ”Betula spp.”, körsbär ”Prunus spp.”, kastanj “Castanea spp.”, alm ”Ulmus spp.”, eukalyptus ”Eucalyptus spp.”, hickory “Carya spp.”, hästkastanj 
”Aesculus spp.”, lind ”Tilia spp.”, lönn ”Acer spp.”, ek “Quercus spp.”, platan ”Platanus spp.”, poppel och asp ”Populus spp.”, robinia “falsk akacia” ”Robinia spp.”, rosenträ 
”Liriodendron spp.” eller valnöt ”Juglans spp.” samt av bambu, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta parkettstavar, trä 
med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44123900 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med båda ytterskikten av barrträ  (exkl. av bambu, skivor av trä med hög densitet, 
cellplattor, trä med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44129410 Skivor, fanerade och liknande trälaminat, med minst ett yttre skikt av lövträ, lamellträ "blockboard, laminboard och battenboard" (exkl. av bambu, av träfanerskikt som vart och ett har 
en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög densitet, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44129490 Skivor, fanerade och liknande trälaminat, lamellträ "blockboard, laminboard och battenboard" (exkl. av bambu, med minst ett yttre skikt av lövträ, av träfanerskikt som vart och ett har 
en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44129930 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, innehållande minst ett skikt av spånskiva (exkl. av bambu, "blockboard, laminboard och battenboard", med minst ett yttre skikt av lövträ, av 
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44129940 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre skikt av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, poppel, robinia, 
tulpanträd eller valnöt (exkl.  innehållande skikt av spånskiva, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä 
med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44129950 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, 
poppel, robinia, tulpanträd, valnöt,  innehållande skikt av spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor 
av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44129985 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat (exkl. med minst ett yttre skikt av lövträ, av bambu, innehållande skikt av spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av 
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

m3 - kubikmeter

44130000 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former m3 - kubikmeter
44152020 Lastpallar och pallflänsor, av trä antal, styck
44181010 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av tropiska träslag som okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogny, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 

mörkröd meranti, ljusröd meranti, meranti bakau, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogny 
"Swietenia"-arter, imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose

antal, styck

44181050 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av barrträ antal, styck
44181090 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä (exkl. av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning nr 2 till detta kap., samt av barrträ) antal, styck
44182010 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning nr 2 till detta kap. antal, styck
44182050 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av barrträ antal, styck
44182080 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar (exkl. av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning nr 2 till detta kap., samt av barrträ) antal, styck
44187310 Sammansatta golvskivor, för mosaikgolv, av bambu eller med åtminstone det översta skiktet "slitskiktet" av bambu m2 - kvadratmeter

44187390 Sammansatta golvskivor, av bambu eller med åtminstone det översta skiktet "slitskiktet" av bambu (exkl. för mosaikgolv) m2 - kvadratmeter
44187400 Sammansatta golvskivor, för mosaikgolv, av trä (exkl. av bambu) m2 - kvadratmeter
44187500 Sammansatta golvskivor, flerskiktade, av trä (exkl. för mosaikgolv, av bambu) m2 - kvadratmeter
44187900 Sammansatta golvskivor, av trä (exkl. av bambu, för mosaikgolv och flerskiktade) m2 - kvadratmeter



44209010 Trä med inläggningar "intarsia eller marketeri" (exkl. statyetter och andra prydnadsföremål, möbler och belysningsartiklar och delar av sådana artiklar) m3 - kubikmeter
44211000 Klädhängare av trä antal, styck
44219991 Likkistor av trä (exkl. av träfiberplattor) antal, styck
47010010 Massa, av ved, termomekanisk, inte kemiskt behandlad kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47010090 Massa, mekanisk, av ved, inte kemiskt behandlad (exkl. termomekanisk massa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47020000 Massa, kemisk, av ved "dissolvingmassa" kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47031100 Massa, kemisk, av barrträ "soda- och sulfatmassa" oblekt (exkl. dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47031900 Massa, kemisk, av lövträ "soda- och sulfatmassa" oblekt (exkl. sådana av barrträ samt dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47032100 Massa, kemisk, av barrträ "soda- och sulfatmassa", halvblekt eller blekt (exkl. dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47032900 Massa, kemisk, av lövträ "soda- och sulfatmassa", halvblekt eller blekt (exkl. sådana av barrträ samt dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47041100 Massa, kemisk, av barrträ "sulfitmassa", oblekt (exkl. dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47041900 Massa, kemisk, av lövträ "sulfitmassa", oblekt (exkl. sådana av barrträ samt dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47042100 Massa, kemisk, av barrträ "sulfitmassa", halvblekt eller blekt (exkl. dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47042900 Massa, kemisk, av lövträ "sulfitmassa", halvblekt eller blekt (exkl. sådana av barrträ samt dissolvingmassa) kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47050000 Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47062000 Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning "avfall och förbrukade varor" kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47063000 Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp, av bambu kg 90 % sdt - 

kilogram torrvikt
47069100 Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av mekanisk massa (exkl. av ved, av bambu av bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning "avfall och 

förbrukade varor")
kg 90 % sdt - 
kilogram torrvikt

47069200 Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av kemisk massa (exkl. av ved, av bambu och av bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning "avfall och 
förbrukade varor")

kg 90 % sdt - 
kilogram torrvikt

47069300 Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av halvkemisk massa (exkl. av ved, av bambu och av bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning "avfall 
och förbrukade varor")

kg 90 % sdt - 
kilogram torrvikt

50071000 Vävnader av bourettesilke m2 - kvadratmeter

50072011 Kräpp, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, oblekt, avkokt eller blekt m2 - kvadratmeter

50072019 Kräpp, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke (exkl. oblekt, avkokt eller blekt) m2 - kvadratmeter
50072021 Pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra 

textilmaterial, med tvåskaftsbindning, oblekta eller endast avkokta
m2 - kvadratmeter

50072031 Pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra 
textilmaterial, tvåskaftsväv (exkl. oblekta eller avkokta)

m2 - kvadratmeter

50072039 Pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra 
textilmaterial (exkl. tvåskaftsväv)

m2 - kvadratmeter

50072041 Vävnader, genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke (exkl. kräpp samt pongée, habutai, honan, shantung, 
corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra textilmaterial)

m2 - kvadratmeter

50072051 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, oblekta, avkokta eller blekta (exkl. kräpp samt 
pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra 
textilmaterial)

m2 - kvadratmeter

50072059 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, färgade (exkl. kräpp samt pongée, habutai, honan, 
shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra textilmaterial)

m2 - kvadratmeter

50072061 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, av olikfärgade garner, med en bredd av > 57 cm 
men <= 75 cm (exkl. kräpp samt pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat 
silkesavfall eller med andra textilmaterial)

m2 - kvadratmeter

50072069 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, av olikfärgade garner (exkl. vävnader med en 
bredd av > 57 cm men <= 75 cm, kräpp samt pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av 
annat silkesavfall eller med andra textilmaterial)

m2 - kvadratmeter

50072071 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, tryckta (exkl. kräpp samt pongée, habutai, honan, 
shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra textilmaterial)

m2 - kvadratmeter

50079010 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, oblekta, avkokta eller blekta (exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke) m2 - kvadratmeter

50079030 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, färgade (exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke) m2 - kvadratmeter
50079050 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, av olikfärgade garner (exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke) m2 - kvadratmeter

50079090 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, tryckta (exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke) m2 - kvadratmeter

51111100 Kardgarnsvävnader, innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande <= 300 g/m² (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911) m2 - kvadratmeter

51111900 Kardgarnsvävnader, innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande > 300 g/m² m2 - kvadratmeter

51112000 Kardgarnsvävnader, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament (exkl. innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår samt vävt material för tekniskt bruk enligt 
nr 5911)

m2 - kvadratmeter

51113010 Kardgarnsvävnader innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer, vägande <= 300 g/m² (exkl. 
vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

m2 - kvadratmeter

51113080 Kardgarnsvävnader innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer, vägande > 300 g/m² m2 - kvadratmeter

51119010 Kardgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke (exkl. 
blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer eller konstfilament samt vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

m2 - kvadratmeter

51119091 Kardgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande <= 300 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer eller konstfilament, eller innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke samt vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

m2 - kvadratmeter

51119098 Kardgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande > 300 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller uteslutande med 
konststapelfibrer eller konstfilament, eller innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke)

m2 - kvadratmeter

51121100 Kamgarnsvävnader, innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande <= 200 g/m² (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911) m2 - kvadratmeter
51121900 Kamgarnsvävnader innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande > 200 g/m² m2 - kvadratmeter

51122000 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament (exkl. vävt material för tekniskt 
bruk enligt nr 5911)

m2 - kvadratmeter

51123010 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer, vägande <= 200 g/m² (exkl. 
vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

m2 - kvadratmeter

51123080 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer, vägande > 200 g/m² m2 - kvadratmeter

51129010 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke (exkl. 
blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer eller konstfilament samt vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

m2 - kvadratmeter

51129091 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, vägande <= 200 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer 
eller konstfilament, eller innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke samt vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

m2 - kvadratmeter



51129098 Kamgarnsvävnader innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller fina djurhår, vägande > 200 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer 
eller konstfilament, eller innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke)

m2 - kvadratmeter

51130000 Vävnader av grova djurhår eller av tagel (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911) m2 - kvadratmeter

52081110 Vävnader av bomull för tillverkning av förband, gasbindor o.d., med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull och vägande <= 100 g/m², oblekta m2 - kvadratmeter
52081190 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 100 g/m², oblekta (exkl. förband) m2 - kvadratmeter

52081216 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av <= 165 cm m2 - kvadratmeter

52081219 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av > 165 cm m2 - kvadratmeter
52081296 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av <= 165 cm m2 - kvadratmeter
52081299 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av > 165 cm m2 - kvadratmeter

52081300 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², oblekta m2 - kvadratmeter

52081900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig kypert) m2 - kvadratmeter
52082110 Vävnader av bomull för tillverkning av förband, gasbindor o.d., med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 100 g/m², blekta m2 - kvadratmeter

52082190 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 100 g/m², blekta (exkl. förband gasbindor o.d.) m2 - kvadratmeter

52082216 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av <= 165 cm m2 - kvadratmeter

52082219 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av > 165 cm m2 - kvadratmeter

52082296 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av <= 165 cm m2 - kvadratmeter

52082299 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av > 165 cm m2 - kvadratmeter

52082300 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², blekta m2 - kvadratmeter

52082900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig kypert) m2 - kvadratmeter

52083100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 100 g/m², färgade m2 - kvadratmeter

52083216 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd av <= 165 cm m2 - kvadratmeter

52083219 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd av > 165 cm m2 - kvadratmeter

52083296 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd av <= 165 cm m2 - kvadratmeter
52083299 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd av > 165 cm m2 - kvadratmeter

52083300 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², färgade m2 - kvadratmeter

52083900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52084100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 100 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter
52084200 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² men <= 200 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

52084300 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade 
garner

m2 - kvadratmeter

52084900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig kypert samt 
med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52085100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 100 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter
52085200 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 100 g/m² till 200 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter
52085910 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter

52085990 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52091100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², oblekta m2 - kvadratmeter

52091200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², oblekta m2 - kvadratmeter

52091900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52092100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², blekta m2 - kvadratmeter

52092200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², blekta m2 - kvadratmeter

52092900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52093100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², färgade m2 - kvadratmeter

52093200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², färgade m2 - kvadratmeter

52093900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52094100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >=85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter
52094200 Denim av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

52094300 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >=85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade 
garner (exkl. denim)

m2 - kvadratmeter

52094900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert 
samt med tvåskaftsbindning och denim)

m2 - kvadratmeter

52095100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter

52095200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter

52095900 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52101100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200 
g/m², oblekta

m2 - kvadratmeter

52101900 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², oblekta (exkl. med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52102100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200 
g/m², blekta

m2 - kvadratmeter

52102900 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², blekta (exkl. med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52103100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200 
g/m², färgade

m2 - kvadratmeter

52103200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², färgade

m2 - kvadratmeter

52103900 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², färgade (exkl. 
med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52104100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200 
g/m², av olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

52104900 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52105100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200 
g/m², tryckta

m2 - kvadratmeter

52105900 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², tryckta (exkl. med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52111100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 
g/m², oblekta

m2 - kvadratmeter



52111200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta

m2 - kvadratmeter

52111900 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-
bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52112000 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200 g/m², blekta m2 - kvadratmeter

52113100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 
g/m², färgade

m2 - kvadratmeter

52113200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², färgade

m2 - kvadratmeter

52113900 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², färgade (exkl. med 
3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52114100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 
g/m², av olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

52114200 Denim av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

52114300 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

52114910 Jacquardvävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

52114990 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-
bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert, med tvåskaftsbindning och denim och jacquardvävnader)

m2 - kvadratmeter

52115100 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 
g/m², tryckta

m2 - kvadratmeter

52115200 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta

m2 - kvadratmeter

52115900 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-
bindig kypertbindning, 4-bindig  samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52121110 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m², oblekta m2 - kvadratmeter

52121190 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin samt med 
tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

52121210 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m², blekta m2 - kvadratmeter

52121290 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin och 
konsfibrer)

m2 - kvadratmeter

52121310 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m², färgade m2 - kvadratmeter
52121390 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin och 

konstfibrer)
m2 - kvadratmeter

52121410 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

52121490 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
lin och konstfibrer)

m2 - kvadratmeter

52121510 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter

52121590 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande <= 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin och 
konstfibrer)

m2 - kvadratmeter

52122110 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², oblekta m2 - kvadratmeter

52122190 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin och 
konstfibrer)

m2 - kvadratmeter

52122210 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², blekta m2 - kvadratmeter

52122290 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin och 
konstfibrer)

m2 - kvadratmeter

52122310 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², färgade m2 - kvadratmeter

52122390 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin och 
konstfibrer)

m2 - kvadratmeter

52122410 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

52122490 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin 
och konstfibrer)

m2 - kvadratmeter

52122510 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter

52122590 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin och 
konstfibrer)

m2 - kvadratmeter

53091110 Vävnader av lin, innehållande >= 85 viktprocent lin, oblekta m2 - kvadratmeter

53091190 Vävnader av lin, innehållande >= 85 viktprocent lin, blekta m2 - kvadratmeter

53091900 Vävnader av lin, innehållande >= 85 viktprocent lin, färgade, av olikfärgade garner eller tryckta m2 - kvadratmeter

53092100 Vävnader av lin, innehållande övervägande men < 85 viktprocent lin, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

53092900 Vävnader av lin, innehållande övervägande men < 85 viktprocent lin, färgade, av olikfärgade garner eller tryckta m2 - kvadratmeter

53101010 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av <= 150 cm, oblekta m2 - kvadratmeter

53101090 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av > 150 cm, oblekta (exkl. vävnader av lin, mjukhampa och rami) m2 - kvadratmeter

53109000 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303, färgade, av olikfärgade garner eller tryckta m2 - kvadratmeter

53110010 Vävnader av rami m2 - kvadratmeter

53110090 Vävnader av vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn (exkl. vävnader av lin, jute eller andra bastfibrer samt vävnader av rami samt av bomull) m2 - kvadratmeter

54071000 Vävnader framställda av högstyrkegarn, av nylon eller andra polyamider eller av polyestrar, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av 
<= 1 mm

m2 - kvadratmeter

54072011 Vävnader framställda av remsor e.d., av polyeten eller polypropen, med en bredd av < 3 mm m2 - kvadratmeter

54072019 Vävnader framställda av remsor e.d., av polyeten eller polypropen, med en bredd av >= 3 mm m2 - kvadratmeter

54072090 Vävnader framställda av remsor e.d., av syntetmaterial (exkl. av polyeten eller polypropen) m2 - kvadratmeter

54073000 Vävnader av garn av syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, eller av remsor o.d. av syntetmaterial, med en 
bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, bestående av lager av parallella trådar av textilmaterial, lagda på varandra på så sätt att trådarna i ett lager bildar spetsig eller rät vinkel med 
trådarna i ett annat lager, lagren är sammanfogade i bindpunkterna med bindemedel eller genom sammansmältning

m2 - kvadratmeter

54074100 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent filament av nylon eller andra polyamider, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av 
<= 1 mm, oblekta eller blekta

m2 - kvadratmeter

54074200 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent nylon eller andra polyamider, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med största tvärmått av <= 1 mm, 
färgade

m2 - kvadratmeter

54074300 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent nylon eller andra polyamider, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, av 
olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

54074400 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent nylon eller andra polyamider, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med största tvärmått av <= 1 mm, 
tryckta

m2 - kvadratmeter

54075100 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, 
oblekta eller blekta

m2 - kvadratmeter

54075200 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, 
färgade

m2 - kvadratmeter

54075300 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, 
av olika färgade garner

m2 - kvadratmeter

54075400 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, 
tryckta

m2 - kvadratmeter



54076110 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 
mm, oblekta eller blekta

m2 - kvadratmeter

54076130 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 
mm, färgade

m2 - kvadratmeter

54076150 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 
mm, av olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

54076190 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 
mm, tryckta

m2 - kvadratmeter

54076910 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade och otexturerade polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största 
tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller blekta

m2 - kvadratmeter

54076990 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade och otexturerade polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största 
tvärmått av <= 1 mm, färgade, av olikfärgade garner eller tryckta

m2 - kvadratmeter

54077100 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller 
blekta (exkl. av polyester-, nylon- eller andra polyamidfibrer)

m2 - kvadratmeter

54077200 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, färgade (exkl. 
av polyester-, nylon- eller andra polyamidfibrer eller av monofilamentgarn av polyester-, nylon- eller andra polyamidfibrer)

m2 - kvadratmeter

54077300 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, av olikfärgade 
garner (exkl. av polyester-, nylon- eller andra polyamidfibrer eller av monofilamentgarn av polyester-, nylon- eller andra polyamidfibrer)

m2 - kvadratmeter

54077400 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, tryckta (exkl. 
av polyester-, nylon- eller andra polyamidfibrer eller av monofilamentgarn av polyester-, nylon- eller andra polyamidfibrer)

m2 - kvadratmeter

54078100 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, oblekta eller blekta

m2 - kvadratmeter

54078200 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, med inblandningt 
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, färgade

m2 - kvadratmeter

54078300 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, med inblandningt 
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, av olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

54078400 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, med inblandning 
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, tryckta

m2 - kvadratmeter

54079100 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller blekta (exkl. 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull)

m2 - kvadratmeter

54079200 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, färgade (exkl. med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull)

m2 - kvadratmeter

54079300 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, av olikfärgade garner (exkl. 
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull)

m2 - kvadratmeter

54079400 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, tryckta (exkl. med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull)

m2 - kvadratmeter

54081000 Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm m2 - kvadratmeter

54082100 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm eller av remsor 
e.d. av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, oblekta eller blekta (exkl. framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54082210 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm eller av remsor 
e.d. av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, färgade, med en bredd av > 135 cm men <= 155 cm, med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning (exkl. 
framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54082290 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått <= 1 mm eller av remsor 
e.d. av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, färgade (exkl. med en bredd av > 135 cm men <= 155 cm, med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning och 
framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54082300 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm , av 
olikfärgande garner (exkl. de framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54082400 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm eller av remsor 
e.d. av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, tryckta (exkl. framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54083100 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och ett största tvärmått av <= 1 mm eller av remsor e.d. av 
regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, oblekta eller blekta (exkl. framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54083200 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, eller av remsor 
e.d. av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, färgade (exkl. framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54083300 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, av olikfärgade 
garner (exkl. framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

54083400 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm eller av remsor 
e.d. av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, tryckta (exkl. framställda av högstyrkegarn av viskos)

m2 - kvadratmeter

55121100 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55121910 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, tryckta (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55121990 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (exkl. oblekta eller blekta samt tryckta) m2 - kvadratmeter

55122100 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55122910 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, tryckta (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter
55122990 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer (exkl. oblekta eller blekta samt tryckta) m2 - kvadratmeter

55129100 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, oblekta eller blekta (exkl. av polyestrar, akryl eller modakryl) m2 - kvadratmeter

55129910 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, tryckta (exkl. oblekta eller blekta samt av polyestrar, akryl eller modakryl) m2 - kvadratmeter

55129990 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (exkl. oblekta, blekta eller tryckta samt av polyestrar, akryl eller modakryl) m2 - kvadratmeter

55131120 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller 
blekta, med en bredd av <= 165 cm

m2 - kvadratmeter

55131190 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller 
blekta, med en bredd av > 165 cm

m2 - kvadratmeter

55131200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig liksidig kypert, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller blekta

m2 - kvadratmeter

55131300 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller blekta (exkl. med 3-
bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

55131900 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller blekta (exkl. av 
polyesterstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55132100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², färgade m2 - kvadratmeter

55132310 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², färgade

m2 - kvadratmeter

55132390 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-
bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

55132900 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², färgade (exkl. av polyesterstapelfibrer) m2 - kvadratmeter

55133100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², av 
olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

55133900 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², av olikfärgade garner (exkl. av 
polyesterstapelfibrer samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

55134100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², tryckta m2 - kvadratmeter

55134900 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², tryckta (exkl. av polyesterstapelfibrer 
med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

55141100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², oblekta eller 
blekta

m2 - kvadratmeter

55141200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², oblekta eller blekta

m2 - kvadratmeter

55141910 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², oblekta eller blekta (exkl. med 3-
bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter



55141990 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², oblekta eller blekta (exkl. av 
polyesterstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55142100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², färgade m2 - kvadratmeter

55142200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², färgade

m2 - kvadratmeter

55142300 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-
bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

55142900 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², färgade (exkl. av polyesterstapelfibrer) m2 - kvadratmeter

55143010 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², av olikfärgade 
garner

m2 - kvadratmeter

55143030 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², av olikfärgade garner

m2 - kvadratmeter

55143050 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-
bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

55143090 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², av olikfärgade garner (exkl. av 
polyesterstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55144100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², med 
tvåskaftsbindning, tryckta

m2 - kvadratmeter

55144200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning huvudsakligen eller 
uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², med tvåskaftsbindning, tryckta

m2 - kvadratmeter

55144300 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-
bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

m2 - kvadratmeter

55144900 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², tryckta (exkl. av polyesterstapelfibrer) m2 - kvadratmeter

55151110 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskosstapelfibrer, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter
55151130 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskosstapelfibrer, tryckta (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55151190 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskosstapelfibrer (exkl. oblekta, blekta eller tryckta) m2 - kvadratmeter

55151210 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55151230 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, tryckta (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55151290 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament (exkl. oblekta, blekta eller tryckta) m2 - kvadratmeter

55151311 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55151319 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55151391 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55151399 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55151910 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, oblekta eller blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, konstfilament, 
viskosstapelfibrer eller bomull)

m2 - kvadratmeter

55151930 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, konstfilament, viskosstapelfibrer 
eller bomull, samt oblekta eller blekta)

m2 - kvadratmeter

55151990 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (exkl. tryckta samt med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, konstfilament, 
viskosstapelfibrer eller bomull, samt oblekta, blekta eller tryckta)

m2 - kvadratmeter

55152110 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55152130 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, tryckta (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55152190 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament (exkl. oblekta, blekta eller tryckta) m2 - kvadratmeter

55152211 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55152219 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55152291 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55152299 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår (exkl. oblekta eller blekta) m2 - kvadratmeter

55152900 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, av konstfilament eller av 
bomull)

m2 - kvadratmeter

55159110 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, oblekta eller blekta (exkl. av polyester-, akryl- eller 
modakrylstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55159130 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, tryckta (exkl. av polyester-, akryl- eller 
modakrylstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55159190 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament (exkl. av polyester-, akryl- eller modakrylstapelfibrer, 
samt oblekta, blekta eller tryckta)

m2 - kvadratmeter

55159920 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, oblekta eller blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament eller bomull samt av polyester-
, akryl- eller modakrylstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55159940 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament eller bomull, oblekta eller blekta samt av 
polyester-, akryl- eller modakrylstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55159980 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament eller bomull, oblekta, blekta eller tryckta, samt av 
polyester-, akryl- eller modakrylstapelfibrer)

m2 - kvadratmeter

55161100 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter
55161200 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, färgade m2 - kvadratmeter

55161300 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

55161400 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, tryckta m2 - kvadratmeter

55162100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter
55162200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, färgade m2 - kvadratmeter

55162310 Jacquardvävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, av olikfärgade garner, med en bredd av >= 
140 cm madrassvarstyger

m2 - kvadratmeter

55162390 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, av olikfärgade garner (exkl. jacquardvävnader med en 
bredd av >= 140 cm madrassvarstyger)

m2 - kvadratmeter

55162400 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, tryckta m2 - kvadratmeter

55163100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55163200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, färgade m2 - kvadratmeter

55163300 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

55163400 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, tryckta m2 - kvadratmeter

55164100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, oblekta eller blekta m2 - kvadratmeter

55164200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, färgade m2 - kvadratmeter

55164300 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, av olikfärgade garner m2 - kvadratmeter

55164400 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, tryckta m2 - kvadratmeter

55169100 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, oblekta eller blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull eller fina djurhår samt 
konstfilament)

m2 - kvadratmeter



55169200 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull eller fina djurhår samt konstfilament) m2 - kvadratmeter

55169300 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, av olikfärgade garner (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull eller fina djurhår samt 
konstfilament)

m2 - kvadratmeter

55169400 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull eller fina djurhår samt konstfilament) m2 - kvadratmeter

57021000 Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter, även konfektionerade m2 - kvadratmeter

58011000 Luggvävnader, inkl. sniljvävnader, av ull eller fina djurhår (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58012100 Väftsammet o.d., oskuren av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58012200 Manchester, skuren av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58012300 Väftsammet o.d., skuren av bomull (exkl. skuren manchester samt handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58012600 Sniljvävnader av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58012700 Varpsammet o.d., av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58013100 Väftsammet o.d., oskuren av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58013200 Skuren manchester, av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58013300 Väftsammet o.d., skuren av konstfibrer (exkl. skuren manchester samt handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58013600 Sniljvävnader av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58013700 Varpsammet o.d., av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58019010 Luggvävnader, inkl. sniljvävnader, av lin (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58019090 Luggvävnader, inkl. sniljvävnader (exkl. av lin, konstfibrer, bomull, ull eller fina djurhår samt handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt 
vävda band)

m2 - kvadratmeter

58021100 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull, oblekta (exkl. vävda band samt mattor och annan golvbeläggning) m2 - kvadratmeter

58021900 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull, blekta (exkl. vävda band samt mattor och annan golvbeläggning) m2 - kvadratmeter

58022000 Handduksfrotté och liknande frottévävnader (exkl. av bomull, vävda band samt mattor och annan golvbeläggning) m2 - kvadratmeter

58023000 Tuftade dukvaror av textilmaterial (exkl. mattor och annan golvbeläggning) m2 - kvadratmeter

58030010 Slingervävnader av bomull (exkl. vävda band) m2 - kvadratmeter

58030030 Slingervävnader av natursilke eller avfall av av natursilke (exkl. vävda band) m2 - kvadratmeter

58030090 Slingervävnader (exkl. av bomull, natursilke eller avfall av natursilke samt vävda band) m2 - kvadratmeter

58110000 Textilvaror som längdvara, kviltade, bestående av ett eller flera lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt (exkl. 
broderier enligt nr 5810 samt sängkläder och liknande inredningsartiklar enligt kap. 94, med stoppning eller inlägg)

m2 - kvadratmeter

59011000 Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d. m2 - kvadratmeter

59019000 Kalkerväv och preparerad målarduk samt kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar (exkl. textilvävnader överdragna med plast) m2 - kvadratmeter

59021010 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, impregnerad med gummi m2 - kvadratmeter

59021090 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, även doppad eller impregnerad med plast (exkl. impregnerad med gummi) m2 - kvadratmeter

59022010 Kordväv av högstyrkegarn av polyestrar, impregnerad med gummi m2 - kvadratmeter

59022090 Kordväv av högstyrkegarn av polyestrar, även doppad eller impregnerad med plast (exkl. impregnerad med gummi) m2 - kvadratmeter

59029010 Kordväv av högstyrkegarn av viskos, impregnerad med gummi m2 - kvadratmeter

59029090 Kordväv av högstyrkegarn av viskos, även doppad eller impregnerad med plast (exkl. impregnerad med gummi) m2 - kvadratmeter
59031010 Textilvävnader, impregnerade med polyvinylklorid (exkl. textiltapeter, impregnerade med polyvinylklorid) m2 - kvadratmeter

59031090 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med polyvinylklorid (exkl. textiltapeter, belagda med polyvinylklorid samt golvbeläggning bestående av textilunderlag med 
överdrag eller beläggning av polyvinylklorid)

m2 - kvadratmeter

59032010 Textilvävnader, impregnerade med polyuretan (exkl. textiltapeter, impregnerade med polyuretan) m2 - kvadratmeter

59032090 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med polyuretan (exkl. textiltapeter, belagda med polyuretan samt golvbeläggning bestående av textilunderlag med överdrag 
eller beläggning av polyuretan)

m2 - kvadratmeter

59039010 Textilvävnader, impregnerade med plast (exkl. av polyvinylklorid eller polyuretan samt textiltapeter, impregnerade med plast) m2 - kvadratmeter

59039091 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med cellulosaderivat eller andra plaster med rätsida av textilmaterialet (exkl. textiltapeter, belagda med plast) m2 - kvadratmeter

59039099 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med plast (exkl. med polyvinylklorid eller polyuretan, med cellulosaderivat eller andra plaster med rätsida av textilmaterialet och 
kordväv av högstyrkegarn, av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos samt textiltapeter, impregnerade eller belagda med plast och golvbeläggning bestående av 
textilunderlag med överdrag eller beläggning av plast)

m2 - kvadratmeter

59041000 Linoleum, även i tillskurna stycken m2 - kvadratmeter

59049000 Golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken (exkl. linoleum) m2 - kvadratmeter

59070000 Textilvävnader, med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad m2 - kvadratmeter

59113111 Textilvävnader, även filtade, av natursilke eller konstfibrer, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner t.ex. viraduk, vägande 
< 650 g/m²

m2 - kvadratmeter

59113211 Textilvävnader med nålad filt, av natursilke eller konstfibrer, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner t.ex. pressfilt, 
vägande >= 650 g/m²

m2 - kvadratmeter

59113219 Textilvävnader och filt, av natursilke eller konstfibrer, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner, 
t.ex. för massa eller asbestcement, vägande >= 650 g/m² (exkl. med nålad filt, pressfilt)

m2 - kvadratmeter

61112010 Babyhandskar och vantar, av trikå av bomull pa - antal par
61113010 Babyhandskar och vantar, av trikå av syntetfibrer pa - antal par
61119011 Babyhandskar och vantar, av trikå av ull eller fina djurhår pa - antal par
61151010 Åderbråcksstrumpor, av syntetfibrer pa - antal par
61153011 Knästrumpor för damer, av trikå av syntetfibergarn, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression) pa - antal par

61153019 Långa strumpor för damer, av trikå av syntetfibergarn, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor och 
trikåer samt knästrumpor)

pa - antal par

61153090 Långa strumpor för damer, av trikå av textilmaterial, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor och 
trikåer samt av syntetfibrer)

pa - antal par

61159400 Långa strumpor, knästrumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av trikå av ull eller fina djurhår (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor, trikåer, 
babystrumpor, långa strumpor och knästrumpor för damer hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex)

pa - antal par

61159500 Långa strumpor, knästrumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av trikå av bomull (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor, trikåer, babystrumpor, långa 
strumpor och knästrumpor för damer hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex)

pa - antal par

61159610 Knästrumpor, av trikå av syntetfibrer (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, babystrumpor, långa strumpor och knästrumpor för damer hos vilket enkelgarnet har en längdvikt 
av < 67 decitex)

pa - antal par

61159691 Damstrumpor, av trikå av syntetfibrer (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor och trikåer, strumpor för damer hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 
decitex samt knästrumpor)

pa - antal par

61159699 Långa strumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av trikå av syntetfibrer (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, t. ex. åderbrocksstrumpor, strumpbyxor, trikåer, 
babystrumpor och knästrumpor för damer)

pa - antal par

61159900 Långa strumpor, knästrumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av trikå av textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer, strumpor o.d. för graderad 
kompression, strumpbyxor och trikåer, babystrumpor samt långa strumpor och knästrumpor för damer hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex)

pa - antal par

61161020 Handskar av trikå, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi pa - antal par
61161080 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå (exkl. handskar av trikå, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi) pa - antal par
61169100 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av ull eller fina djurhår (exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana 

kläder)
pa - antal par

61169200 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av bomull (exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder) pa - antal par



61169300 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av syntetfibrer (exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder) pa - antal par

61169900 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer, eller impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller 
gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

pa - antal par

62011100 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor) antal, styck

62011210 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, 
kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62011290 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, 
blazrar och jackor)

antal, styck

62011310 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, 
kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62011390 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, 
kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62011900 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt 
kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62019100 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till 
skiddräkter)

antal, styck

62019200 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till skiddräkter) antal, styck

62019300 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till 
skiddräkter)

antal, styck

62019900 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt kostymer, ensembler, 
kavajer, blazrar, jackor och överdelar till skiddräkter)

antal, styck

62021100 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och 
jackor)

antal, styck

62021210 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, 
kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62021290 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, 
kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62021310 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, 
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62021390 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, 
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62021900 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt 
dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

62029100 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till 
skiddräkter)

antal, styck

62029200 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till skiddräkter) antal, styck

62029300 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till 
skiddräkter)

antal, styck

62029900 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt dräkter, 
ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till skiddräkter)

antal, styck

62031100 Kostymer, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62031200 Kostymer, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62031910 Kostymer, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62031930 Kostymer, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62031990 Kostymer, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller av trikå) antal, styck
62032210 Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62032280 Ensembler av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddskläder, skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
62032310 Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62032380 Ensembler av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddskläder, skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
62032911 Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62032918 Ensembler av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddskläder, skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
62032930 Ensembler av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
62032990 Ensembler av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller av trikå samt skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
62033100 Kavajer, blazrar och jackor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62033210 Arbets- och skyddskläder, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå, arbets- och skyddskläder i form av ensembler, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62033290 Kavajer, blazrar och jackor, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder samt arbets- och skyddskläder) antal, styck
62033310 Arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå, arbets- och skyddskläder i form av ensembler, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck

62033390 Kavajer, blazrar och jackor, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder samt arbets- och skyddskläder) antal, styck
62033911 Arbets- och skyddskläder, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå, arbets- och skyddskläder i form av ensembler, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck

62033919 Kavajer, blazrar och jackor, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder samt arbets- och skyddskläder) antal, styck
62033990 Kavajer, blazrar och jackor, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå, ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck

62034110 Långbyxor och knäbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kalsonger) antal, styck
62034130 Byxor med bröstlapp av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62034190 Kortbyxor av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt badbyxor och kalsonger) antal, styck
62034211 Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62034231 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (exkl. arbets- och skyddsbenkläder samt kalsonger) antal, styck
62034233 Långbyxor och knäbyxor, av manchestersammet, för män eller pojkar (exkl. arbets- och skyddsbenkläder samt kalsonger) antal, styck
62034235 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (exkl. av manchestersammet, denim eller av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder samt och kalsonger) antal, styck

62034251 Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62034259 Byxor med bröstlapp av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbyxor) antal, styck
62034290 Kortbyxor av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt badbyxor och kalsonger) antal, styck
62034311 Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62034319 Långbyxor och knäbyxor, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder samt kalsonger) antal, styck
62034331 Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62034339 Byxor med bröstlapp av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbyxor) antal, styck
62034390 Kortbyxor av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt badbyxor och kalsonger) antal, styck
62034911 Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62034919 Långbyxor och knäbyxor, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder samt kalsonger) antal, styck
62034931 Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62034939 Byxor med bröstlapp av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbyxor) antal, styck
62034950 Kortbyxor av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt badbyxor och kalsonger) antal, styck
62034990 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer eller av trikå samt badbyxor och 

kalsonger)
antal, styck

62041100 Dräkter av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62041200 Dräkter av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62041300 Dräkter av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62041910 Dräkter av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62041990 Dräkter av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62042100 Ensembler av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62042210 Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå) antal, styck
62042280 Ensembler av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt arbets- och skyddskläder, träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62042310 Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå) antal, styck
62042380 Ensembler av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt arbets- och skyddskläder, träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck



62042911 Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå) antal, styck
62042918 Ensembler av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt arbets- och skyddskläder, träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
62042990 Ensembler av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck

62043100 Kavajer, blazrar och jackor, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62043210 Arbets- och skyddskläder, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62043290 Kavajer, blazrar och jackor, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddskläder eller skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62043310 Arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62043390 Kavajer, blazrar och jackor, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddskläder eller skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck

62043911 Arbets- och skyddskläder, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62043919 Kavajer, blazrar och jackor, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddskläder eller skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
62043990 Kavajer, blazrar och jackor, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck

62044100 Klänningar av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt underklänningar) antal, styck
62044200 Klänningar av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt underklänningar) antal, styck
62044300 Klänningar av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt underklänningar) antal, styck
62044400 Klänningar av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt underklänningar) antal, styck
62044910 Klänningar av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt underklänningar) antal, styck
62044990 Klänningar av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av natursilke eller avfall av natursilke eller av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer, varor av trikå samt underklänningar) antal, styck

62045100 Kjolar och byxkjolar, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62045200 Kjolar och byxkjolar, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62045300 Kjolar och byxkjolar, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62045910 Kjolar och byxkjolar, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62045990 Kjolar och byxkjolar, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå) antal, styck
62046110 Långbyxor och knäbyxor, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt trosor) antal, styck
62046185 Byxor med bröstlapp och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt byxor med bröstlapp, trosor och baddräkter) antal, styck
62046211 Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62046231 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (exkl. arbets- och skyddsbenkläder samt trosor) antal, styck
62046233 Långbyxor och knäbyxor, av manchestersammet, för kvinnor eller flickor (exkl. arbets- och skyddsbenkläder samt trosor) antal, styck
62046239 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. av manchestersammet, denim eller av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder, trosor och underdelar av 

träningsoveraller)
antal, styck

62046251 Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62046259 Byxor med bröstlappav av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbyxor) antal, styck
62046290 Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt trosor och baddräkter) antal, styck
62046311 Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62046318 Långbyxor och knäbyxor, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder, trosor och underdelar av träningsoveraller) antal, styck
62046331 Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62046339 Byxor med bröstlapp av av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbyxor) antal, styck
62046390 Kortbyxor av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt trosor och baddräkter) antal, styck
62046911 Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62046918 Långbyxor och knäbyxor, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder, trosor och underdelar av träningsoveraller) antal, styck

62046931 Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62046939 Byxor med bröstlappav av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt arbets- och skyddsbyxor) antal, styck
62046950 Byxor med bröstlappav av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt baddräkter) antal, styck
62046990 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller av varor av trikå samt trosor 

och baddräkter)
antal, styck

62052000 Skjortor av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt nattskjortor) antal, styck
62053000 Skjortor av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt nattskjortor) antal, styck
62059010 Skjortor av lin eller rami, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt nattskjortor) antal, styck
62059080 Skjortor av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull, konstfibrer, lin eller rami och varor av trikå samt nattskjortor eller undertröjor) antal, styck
62061000 Blusar, skjortor och skjortblusar, av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62062000 Blusar, skjortor och skjortblusar, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62063000 Blusar, skjortor och skjortblusar, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62064000 Blusar, skjortor och skjortblusar, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62069010 Blusar, skjortor och skjortblusar, av lin eller rami, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62069090 Blusar, skjortor och skjortblusar, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av natursilke eller avfall av natursilke, ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer, lin eller rami och varor 

av trikå)
antal, styck

62071100 Kalsonger, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62071900 Kalsonger, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull eller varor av trikå) antal, styck
62072100 Nattskjortor och pyjamas, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62072200 Nattskjortor och pyjamas, av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62072900 Nattskjortor och pyjamas, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull, konstfibrer eller varor av trikå) antal, styck
62081100 Underklänningar och underkjolar, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt linnen) antal, styck
62081900 Underklänningar och underkjolar, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av konstfibrer, varor av trikå samt linnen) antal, styck
62082100 Nattlinnen och pyjamas, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt linnen och negligéer) antal, styck
62082200 Nattlinnen och pyjamas, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt linnen och negligéer) antal, styck
62082900 Nattlinnen och pyjamas, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt linnen och negligéer) antal, styck
62132000 Näsdukar med en sidlängd på <= 60 cm, av bomull (exkl. av trikå) antal, styck
62139000 Näsdukar med en sidlängd på <= 60 cm, av textilmaterial (exkl. av bomull samt av trikå) antal, styck
62141000 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (exkl. varor av trikå) antal, styck
62142000 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av ull eller fina djurhår (exkl. varor av trikå) antal, styck
62143000 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av syntetfibrer (exkl. varor av trikå) antal, styck
62144000 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av regenatfibrer (exkl. varor av trikå) antal, styck
62149000 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av textilmaterial (exkl. av natursilke eller avfall av natursilke, ull , fina djurhår, konstfibrer eller varor av trikå) antal, styck
62151000 Slipsar och liknande artiklar, av natursilke eller avfall av natursilke (exkl. varor av trikå) antal, styck
62152000 Slipsar och liknande artiklar, av konstfibrer (exkl. varor av trikå) antal, styck
62159000 Slipsar och liknande artiklar, av textilmaterial (exkl. av konstfibrer, natursilke eller avfall av natursilke eller varor av trikå) antal, styck
62160000 Handskar, halvhandskar och vantar av annat material än trikå (exkl. babykläder och tillbehör till sådana kläder) pa - antal par
63011000 Res- och sängfiltar, med elektrisk uppvärmning antal, styck
63012010 Res- och sängfiltar av trikå, av ull eller fina djurhår (exkl. res- och sängfiltar med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande) antal, styck
63012090 Res- och sängfiltar, av ull eller fina djurhår (exkl. res- och sängfiltar av trikå och med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande) antal, styck
63013010 Res- och sängfiltar av trikå, av bomull (exkl. res- och sängfiltar med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande) antal, styck
63013090 Res- och sängfiltar av bomull (exkl. res- och sängfiltar av trikå och med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande) antal, styck
63014010 Res- och sängfiltar av trikå, av syntetfibrer (exkl. res- och sängfiltar med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande) antal, styck
63014090 Res- och sängfiltar av syntetfibrer (exkl. res- och sängfiltar av trikå och med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande) antal, styck
63019010 Res- och sängfiltar av trikå (exkl. res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer och med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande) antal, styck

63019090 Res- och sängfiltar av textilmaterial (exkl. res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer eller av trikå och med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt 
sängkläder och liknande)

antal, styck

63031200 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av trikå av syntetfibrer (exkl. markiser) m2 - kvadratmeter

63031900 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av trikå (exkl. av trikå av syntetfibrer samt markiser) m2 - kvadratmeter

63039100 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av bomull (exkl. av trikå samt markiser) m2 - kvadratmeter

63039210 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av syntetfibrer av bondad duk (exkl. markiser) m2 - kvadratmeter
63039290 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av syntetfibrer (exkl. av bondad duk eller av trikå samt markiser) m2 - kvadratmeter

63039910 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av textilmaterial av bondad duk (exkl. av bomull eller syntetfibrer samt markiser) m2 - kvadratmeter

63039990 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av textilmaterial (exkl. av bomull eller syntetfibrer eller av bondad duk eller trikå samt markiser) m2 - kvadratmeter

63041100 Sängöverkast av trikå antal, styck



63041910 Sängöverkast av bomull (exkl. av trikå) antal, styck
63041930 Sängöverkast av lin eller rami (exkl. av trikå) antal, styck
63041990 Sängöverkast av textilmaterial (exkl. av bomull, lin eller rami eller av trikå) antal, styck
63042000 Sängnät, av dukvaror av varptrikå, impregnerade eller belagda med alfacypermetrin "ISO", klorfenapyr "ISO", deltametrin "ISO, INN", lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin "ISO" eller 

pirimifosmetyl "ISO".
antal, styck

63064000 Luftmadrasser av textilmaterial antal, styck
64069030 Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan (exkl. hopfogade med yttersulorna samt delar av asbest) pa - antal par
65010000 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller cylindriska hattämnen, inkl. uppskurna hattämnen, av filt antal, styck
65020000 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, varken formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering antal, styck
65040000 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade (exkl. leksakshattar och karnevalsartiklar) antal, styck

65050010 Hattar och andra huvudbonader av trikå eller tillverkade av spetsar, hårfilt eller en blanding av hår- och ullfilt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501, även 
ofodrade och ogarnerade (exkl. tillverkade av filtremsor eller konfektionerade av filtmaterial samt leksakshattar och karnevalsartiklar)

antal, styck

65050030 Skärmmössor av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder, dock inte av band eller remsor, även ofodrade och ogarnerade (exkl. leksakshattar och 
karnevalsartiklar)

antal, styck

65061010 Skyddshjälmar, även ofodrade och ogarnerade, av plast antal, styck
65061080 Skyddshjälmar, även ofodrade och ogarnerade (exkl. av plast) antal, styck
65069100 Huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade, av gummi eller plast (exkl. skyddshjälmar samt leksakshattar och karnevalsartiklar) antal, styck
65069910 Filthattar och andra huvudbonader av hårfilt eller en blanding av hår- och ullfilt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501, även ofodrade och ogarnerade (exkl. 

av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder samt leksakshattar och karnevalsartiklar)
antal, styck

65069990 Huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade (exkl. huvudbonader av filt, flätade huvudbonader eller huvudbonader hopfogade av band o.d., huvudbonader tillverkade av trikå, 
spetsar o.d., samt huvudbonader av gummi, plast eller pälsskinn)

antal, styck

66011000 Trädgårdsparasoller och liknande parasoller antal, styck
66019100 Paraplyer med hopskjutbart skaft (exkl. leksaker) antal, styck
66019920 Paraplyer, inkl. käpparaplyer, av textilvävnader (exkl. paraplyer med hopskjutbart skaft, trädgårdsparasoller och liknande parasoller samt leksaker) antal, styck
66019990 Paraplyer, inkl. käpparaplyer, av annat material än textilvävnader (exkl. paraplyer med hopskjutbart skaft, trädgårdsparasoller och liknande parasoller samt leksaker) antal, styck

68071000 Varor av asfalt eller liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck, i rullar m2 - kvadratmeter

68091100 Skivor, plattor o.d. varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade (exkl. värmeisolerande, ljudisolerande 
eller ljudabsorberande varor med gips som bindemedel)

m2 - kvadratmeter

68091900 Skivor, plattor o.d. varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, odekorerade (exkl. överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp samt värmeisolerande, 
ljudisolerande eller ljudabsorberande varor med gips som bindemedel)

m2 - kvadratmeter

69041000 Murtegel (exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt eldfast sten, block och plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror) antal, styck

69051000 Takpannor, av keramiskt material antal, styck
69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl. eldfasta 

keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt lister, kant- och sockelplattor)
m2 - kvadratmeter

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent (exkl. 
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt lister, kant- och sockelplattor)

m2 - kvadratmeter

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl. eldfasta 
keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt lister, kant- och sockelplattor)

m2 - kvadratmeter

69073000 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag (exkl. eldfasta keramiska varor samt lister, kant- och sockelplattor) m2 - kvadratmeter
69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material (exkl. eldfasta keramiska varor) m2 - kvadratmeter

70031210 Planglas utan trådinlägg av optisk glas, gjutet eller valsat, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-
reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

m2 - kvadratmeter

70031291 Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, med ett icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. av optisk glas) m2 - kvadratmeter

70031299 Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på 
annat sätt (exkl. av optiskt glas)

m2 - kvadratmeter

70031910 Planglas utan trådinlägg av optisk glas, gjutet eller valsat, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett 
absorberande eller reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70031990 Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. av optisk glas samt genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett 
absorberande eller reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70032000 Planglas med trådinlägg "trådglas", gjutet eller valsat, även genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-
reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

m2 - kvadratmeter

70042010 Planglas av optisk glas, draget eller blåst, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men 
inte bearbetat på annat sätt

m2 - kvadratmeter

70042091 Planglas, draget eller blåst, med ett icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. av optisk glas) m2 - kvadratmeter

70042099 Planglas, draget eller blåst, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. 
av optisk glas)

m2 - kvadratmeter

70049010 Planglas av optisk glas, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, 
reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70049080 Planglas, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-
reflekterande skikt samt av optisk glas)

m2 - kvadratmeter

70051005 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt m2 - kvadratmeter
70051025 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av <= 3,5 mm m2 - kvadratmeter

70051030 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm men 
<= 4,5 mm

m2 - kvadratmeter

70051080 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 4,5 mm m2 - kvadratmeter

70052125 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat, men inte bearbetat på annat 
sätt, med en tjocklek av <= 3,5 mm (exkl. med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70052130 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat, men inte bearbetat på annat 
sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm men <= 4,5 mm (exkl. med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70052180 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat, men inte bearbetat på annat 
sätt, med en tjocklek av > 4,5 mm (exkl. med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70052925 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av <= 3,5 mm (exkl. genomfärgat, opaliserat, försett med 
överfång eller underfång eller enbart ytslipat eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70052935 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm men <= 4,5 mm (exkl. genomfärgat, opaliserat, 
försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70052980 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 4,5 mm (exkl. genomfärgat, opaliserat, försett med överfång 
eller underfång eller enbart ytslipat eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70053000 Flytglas och annat planglas med trådinlägg "trådglas", ytslipat eller ytpolerat även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på 
annat sätt

m2 - kvadratmeter

70071910 Säkerhetsglas, härdat, emaljerat m2 - kvadratmeter

70071920 Säkerhetsglas, härdat, genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller underfång eller med absorberande eller reflekterande skikt (exkl. av sådan storlek och form som gör 
glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg samt glasögon- och urglas)

m2 - kvadratmeter

70071980 Säkerhetsglas, härdat (exkl. emaljerat, genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller underfång eller med absorberande eller reflekterande skikt eller av sådan storlek och 
form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg samt glasögon- och urglas)

m2 - kvadratmeter

70072900 Säkerhetsglas, laminerat (exkl. av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg samt flerväggiga isolerrutor) m2 - kvadratmeter

70080020 Isolerrutor, flerväggiga av glas, genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt m2 - kvadratmeter

70080081 Isolerrutor, flerväggiga, bestående av två glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttät fog och åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum (exkl. genomfärgat, opaliserat, även 
försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt)

m2 - kvadratmeter

70080089 Isolerrutor, flerväggiga av glas (exkl. genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt samt bestående av två 
glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttät fog och åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum)

m2 - kvadratmeter

70091000 Backspeglar för fordon, av glas, även inramade antal, styck
70101000 Ampuller av glas antal, styck
70109010 Konserveringsburkar "steriliseringsburkar" av glas antal, styck



70109021 Behållare av glas, tillverkade av glasrör, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor (exkl. ampuller) antal, styck
70109031 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, med en nominell rymd av >= 2,5 l antal, styck

70109041 Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 1 l men < 2,5 l antal, styck
70109043 Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av > 0,33 liter men < 1 l antal, styck
70109045 Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 0,15 l men < 0,33 l antal, styck
70109047 Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av < 0,15 l antal, styck
70109051 Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 1 liter men <= 2,5 liter antal, styck
70109053 Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 0,33 l men <= 1 l antal, styck
70109055 Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 0,15 l men < 0,33 l antal, styck
70109057 Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av < 0,15 l antal, styck
70109061 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av drycker och livsmedel, med en nominell 

rymd av >= 0,25 l men < 2,5 l (exkl. flaskor)
antal, styck

70109067 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av drycker och livsmedel, med en nominell 
rymd av < 0,25 l (exkl. flaskor)

antal, styck

70109071 Flaskor, burkar och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för farmaceutiska produkter, med en nominell rymd av > 0,055 l men <= 2,5 l 
(exkl. ampuller, behållare tillverkade av glasrör samt glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering)

antal, styck

70109079 Flaskor, burkar och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning för farmaceutiska produkter, med en nominell rymd av <= 0,055 l (exkl. 
ampuller, behållare tillverkade av glasrör samt glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering)

antal, styck

70109091 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor och andra behållare av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, med en nominell rymd av < 2,5 l (exkl. 
behållare för drycker, livsmedel och farmaceutiska produkter, ampuller, behållare tillverkade av glasrör, glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering, rafräschissörer samt 
glasbehållare till rafräschissörer)

antal, styck

70109099 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor och andra behållare av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, med en nominell rymd av < 2,5 l (exkl. 
behållare för drycker, livsmedel och farmaceutiska produkter, ampuller, behållare tillverkade av glasrör, glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering, rafräschissörer samt 
glasbehållare till rafräschissörer)

antal, styck

70131000 Glaskeramiskt material, varor av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (exkl. 
damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, 
belysningsarmatur och delar till sådana varor, raffräschissörer för toalettbruk samt termosflaskor eller andra termoskärl)

antal, styck

70132210 Dricksglas på fot, av blykristallglas, framställda för hand antal, styck
70132290 Dricksglas på fot, av blykristallglas, maskinellt framställda antal, styck
70132810 Dricksglas på fot, framställda för hand (exkl. av blykristall samt av glaskeramiskt material) antal, styck
70132890 Dricksglas på fot, maskinellt framställda (exkl. av blykristall samt av glaskeramiskt material) antal, styck
70133311 Dricksglas av blykristallglas, framställda för hand, slipade eller dekorerade på annat sätt (exkl. dricksglas på fot) antal, styck
70133319 Dricksglas av blykristallglas, framställda för hand (exkl. slipade eller dekorerade på annat sätt samt dricksglas på fot) antal, styck
70133391 Dricksglas av blykristallglas, maskinellt framställda, slipade eller dekorerade på annat sätt (exkl. dricksglas på fot) antal, styck
70133399 Dricksglas av blykristallglas, maskinellt framställda (exkl. slipade eller dekorerade på annat sätt samt dricksglas på fot) antal, styck
70133710 Dricksglas av härdat glas (exkl. dricksglas på fot) antal, styck
70133751 Dricksglas, framställda för hand, slipade eller dekorerade på annat sätt (exkl. dricksglas på fot, av glaskeramiskt material, blykristallglas eller härdat glas) antal, styck
70133759 Dricksglas, framställda för hand (exkl. dricksglas på fot, slipade eller dekorerade på annat sätt samt av glaskeramiskt material, blykristallglas eller härdat glas) antal, styck
70133791 Dricksglas, maskinellt framställda, slipade eller dekorerade på annat sätt (exkl. dricksglas på fot, av glaskeramiskt material, blykristallglas eller härdat glas) antal, styck
70133799 Dricksglas, maskinellt framställda (exkl. dricksglas på fot, slipade eller dekorerade på annat sätt samt av glaskeramiskt material, blykristallglas eller härdat glas) antal, styck
70134110 Bords- och köksartiklar av blykristallglas, framställda för hand (exkl. damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; 

oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas samt termosflaskor eller andra termoskärl)
antal, styck

70134190 Bords- och köksartiklar av blykristallglas, maskinellt framställda (exkl. damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; 
oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas samt termosflaskor eller andra termoskärl)

antal, styck

70134200 Bords- och köksartiklar av glas, med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C (exkl. varor av glaskeramiskt material eller 
blykristallglas, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas samt 
termosflaskor eller andra termoskärl)

antal, styck

70134910 Bords- och köksartiklar av härdat glas (exkl. med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C, varor av glaskeramiskt material 
eller blykristallglas, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas samt 
termosflaskor eller andra termoskärl)

antal, styck

70134991 Bords- och köksartiklar av glas, framställda för hand (exkl. av härdat glas eller med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C, 
varor av glaskeramiskt material eller blykristallglas, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken 
o.d., av glas; dricksglas samt termosflaskor eller andra termoskärl)

antal, styck

70134999 Bords- och köksartiklar av glas, maskinellt framställda (exkl. av härdat glas eller med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 
300°C, varor av glaskeramiskt material eller blykristallglas, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta 
smycken o.d., av glas; dricksglas samt termosflaskor eller andra termoskärl)

antal, styck

70139110 Toalett- eller kontorsartiklar av glas, glasvaror för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål, av blykristallglas, framställda för hand (exkl. bords- och köksartiklar, 
damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, 
belysningsarmaturer och delar till sådana varor samt raffräschissörer för toalettbruk)

antal, styck

70139190 Toalett- eller kontorsartiklar av glas, glasvaror för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål, av blykristallglas, maskinellt framställda (exkl. bords- och köksartiklar, 
damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, 
belysningsarmaturer och delar till sådana varor samt raffräschissörer för toalettbruk)

antal, styck

70139900 Toalett- eller kontorsartiklar av glas, glasvaror för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (exkl. av blykristallglas samt bords- och köksartiklar av glas, damejeanner, 
flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, belysningsarmaturer 
och delar till sådana varor samt raffräschissörer för toalettbruk)

antal, styck

70169010 Blyinfattade rutor o.d. (exkl. > 100 år gamla) m2 - kvadratmeter

71021000 Diamanter, osorterade c/k - karat
71022100 Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade c/k - karat
71022900 Industridiamanter, bearbetade (exkl. monterade eller infattade samt omonterade diamanter till pickupnålar och bearbetade diamanter som utgör identifierbara delar i 

registreringsapparater, mätinstrument eller andra instrument och apparater enligt kap. 90)
c/k - karat

71023100 Diamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade (exkl. industridiamanter) c/k - karat
71023900 Diamanter, bearbetade (exkl. monterade eller infattade samt industridiamanter) c/k - karat
71131100 Smycken och delar till sådana varor, av silver, även med överdrag av annan ädel metall (exkl. antikviteter) g - gram
71131900 Smycken och delar till sådana varor, av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall (exkl. smycken och delar av sådana varor av silver samt antikviteter) g - gram
71141100 Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av silver, även med överdrag av annan ädel metall (exkl. smycken, ur och urtavlor, musikinstrument, vapen, raffräschissörer och 

beslag till sådana, originalskulpturer, samlarobjekt och antikviteter)
g - gram

71141900 Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av annan ädel metall än silver, även försilvrade, förgyllda eller platinerade eller med överdrag av annan ädel metall (exkl. 
smycken, ur och urtavlor, musikinstrument, vapen, raffräschissörer och beslag till sådana, originalskulpturer, samlarobjekt och antikviteter)

g - gram

71181000 Mynt, inte utgörande lagligt betalningsmedel (exkl. guldmynt, medaljer, smycken av mynt, mynt med karaktär av samlarobjekt samt avfall och skrot) g - gram
71189000 Mynt av alla slags metaller, utgörande lagligt betalningsmedel (exkl. medaljer, smycken av mynt, mynt med karaktär av samlarobjekt samt avfall och skrot) g - gram
73083000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, av järn eller stål antal, styck
73110011 Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål, sömlösa, för ett tryck på  >= 165 bar och med en rymd av < 20 l (exkl. behållare som är speciellt konstruerade 

och utrustade för befordran med ett eller flera transportmedel)
antal, styck

73110013 Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål, sömlösa, för ett tryck på  >= 165 bar och med en rymd av >= 20 l till <= 50 l (exkl. behållare som är speciellt 
konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera transportmedel)

antal, styck

73110019 Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål, sömlösa, för ett tryck på  >= 165 bar och med en rymd av > 50 l (exkl. behållare som är speciellt konstruerade 
och utrustade för befordran med ett eller flera transportmedel)

antal, styck

73110030 Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål, sömlösa, för ett tryck < 165 bar (exkl. behållare som är speciellt konstruerade och utrustade för befordran 
med ett eller flera transportmedel)

antal, styck

73211110 Apparater med ugn för matlagning, inkl. separata ugnar, för hushållsbruk, av järn eller stål, för gas eller för både gas och annat bränsle (exkl. apparater för storkök) antal, styck
73211190 Apparater för matlagning samt tallriksvärmare för hushållsbruk, av järn eller stål, för gas eller för både gas och annat bränsle (exkl. apparater med ugn för matlagning samt apparater 

för storkök)
antal, styck

73211200 Apparater för matlagning samt tallriksvärmare för hushållsbruk, av järn eller stål, för flytande bränsle (exkl. apparater för storkök) antal, styck
73211900 Apparater för matlagning samt tallriksvärmare för hushållsbruk, av järn eller stål, för fast bränsle och andra källor av energi (exkl. för gas och flytande bränsle samt apparater för 

storkök)
antal, styck

73218100 Kaminer, o.d. utrustning för rumsuppvärmning, för hushållsbruk, av järn eller stål, för gas eller för både gas och annat bränsle (exkl. apparater för matlagning, med eller utan ugn, 
separata ugnar, tallriksvärmare, värmepannor och radiatorer för centraluppvärmning, genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare samt apparater för storkök)

antal, styck



73218200 Kaminer, o.d. utrustning för rumsuppvärmning, för hushållsbruk, av järn eller stål, för flytande bränsle (exkl. apparater för matlagning, med eller utan ugn, separata ugnar, 
tallriksvärmare, värmepannor och radiatorer för centraluppvärmning, genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare samt apparater för storkök)

antal, styck

73218900 Kaminer, o.d. utrustning för rumsuppvärmning, för hushållsbruk, av järn eller stål, för fast bränsle och andra källor av energi (exkl. för gas och flytande bränsle, apparater för 
matlagning, tallriksvärmare, värmepannor och radiatorer för centraluppvärmning, genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare samt apparater för storkök)

antal, styck

73242100 Badkar av gjutjärn, även emaljerade antal, styck
73242900 Badkar av järn (exkl. gjutjärn) antal, styck
76101000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, av aluminium (exkl. beslag) antal, styck
76129020 Behållare av sådana slag som används till aerosoler, av aluminium antal, styck
82011000 Spadar och skyfflar, av oädel metall antal, styck
82015000 Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag, inkl. fjäderfäsaxar, av oädel metall antal, styck
82121010 Rakhyvlar med icke-utbytbara blad av oädel metall antal, styck
82121090 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater, av oädel metall (exkl. elektriska samt rakhyvlar med icke-utbytbara blad) antal, styck
82122000 Blad till rakhyvlar, inkl. ämnen till rakblad i bandform, av oädel metall 1 000 p/s - 1 000 

styck
84013000 Obestrålade bränsleelement, inkapslade och försedda med speciella beslag for transport eller fastspänning, till kärnreaktorer "Euratom" gi F / S - gram 

klyvbara isotoper
84071000 Motorer till luftfartyg, med gnisttändning och fram- och återgående eller roterande kolvar antal, styck
84072110 Utombordsmotorer för fartygsdrift, med gnisttändning, med en cylindervolym av <= 325 cm³ antal, styck
84072191 Utombordsmotorer för fartygsdrift, med gnisttändning, med en cylindervolym av > 325 cm³ och med en effekt av <= 30 kW antal, styck
84072199 Utombordsmotorer för fartygsdrift, med gnisttändning, med en cylindervolym av > 325 cm³ och med en effekt av > 30 kW antal, styck
84072900 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, för fartygsdrift (exkl. utombordsmotorer) antal, styck
84073100 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en cylindervolym av 

<= 50 cm³
antal, styck

84073210 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en cylindervolym av 
> 50 cm³ men <= 125 cm³

antal, styck

84073290 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en cylindervolym av 
> 125 cm³ men <= 250 cm³

antal, styck

84073320 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en cylindervolym av 
> 250 cm³ men <= 500 cm³

antal, styck

84073380 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en cylindervolym av 
> 500 cm³ men <= 1000 cm³

antal, styck

84073410 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en cylindervolym av 
> 1.000 cm³, för industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701.10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en 
cylindervolym av < 2.800 cm³, motorfordon enligt nr 8705

antal, styck

84073430 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en cylindervolym av 
> 1.000 cm³, begagnade

antal, styck

84073491 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87, nya, med en cylindervolym 
av <= 1.500 cm³ (exkl. motorer enligt nr 8407.34.10)

antal, styck

84073499 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87, nya, med en cylindervolym 
av > 1.500 cm³ (exkl. för industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701.10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon 
enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym av < 2.800 cm³, motorfordon enligt nr 8705)

antal, styck

84079010 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av <= 250 cm³ (exkl. motorer till luftfartyg, motorer för 
fartygsdrift samt motorer med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84079050 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av > 250 cm³, för industriell sammansättning av: traktorer 
enligt nr 8701.10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym av < 2.800 cm³, motorfordon enligt nr 8705

antal, styck

84079080 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av > 250 cm³, med en effekt av <= 10 kW (exkl. motorer 
enligt nr 8407.90.50, förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 samt 
motorer till luftfartyg och motorer för fartygsdrift)

antal, styck

84079090 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av > 250 cm³, med en effekt av > 10 kW (exkl. motorer enligt 
nr 8407.90.50, förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 samt motorer 
till luftfartyg och motorer för fartygsdrift)

antal, styck

84081011 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, 
begagnade

antal, styck

84081019 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, begagnade (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för 
krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081023 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av <= 50 kW

antal, styck

84081027 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av <= 50 kW (exkl. för fartyg för öppen sjöenligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 
8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081031 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW

antal, styck

84081039 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för 
bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081041 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av > 100 kW men <= 200 kW

antal, styck

84081049 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av > 100 kW men <= 200 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för 
bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081051 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av > 200 kW men <= 300 kW

antal, styck

84081059 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av > 200 kW men <= 300 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för 
bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081061 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av > 300 kW men <= 500 kW

antal, styck

84081069 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av > 300 kW men <= 500 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för 
bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081071 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av > 500 kW men <= 1.000 kW

antal, styck

84081079 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av > 500 kW men <= 1.000 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för 
bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081081 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av > 1.000 kW men <= 5.000 kW

antal, styck

84081089 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av > 1.000 kW men <= 5.000 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för 
bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84081091 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00, nya, 
med en effekt av > 5.000 kW

antal, styck

84081099 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya, med en effekt av > 5.000 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 
8904.00.10 och för krigsfartyg enligt nr 8906.10.00)

antal, styck

84082010 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701.10 som framförs av gående, 
motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym av < 2.500 cm³, motorfordon enligt nr 8705

antal, styck

84082031 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med en effekt av <= 50 kW antal, styck

84082035 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med en effekt av > 50 kW men <= 100 
kW

antal, styck

84082037 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med en effekt av > 100 kW antal, styck

84082051 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för fordon enligt kap. 87, med en effekt av <= 50 kW (exkl. motorer enligt nr 8408.20.10 och 
motorer för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer)

antal, styck



84082055 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för fordon enligt kap. 87, med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW (exkl. motorer enligt nr 
8408.20.10 och motorer för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer)

antal, styck

84082057 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för fordon enligt kap. 87, med en effekt av > 100 kW men <= 200 kW (exkl. motorer enligt nr 
8408.20.10 och motorer för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer)

antal, styck

84082099 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", till fordon enligt kap. 87, med en effekt av > 200 kW (exkl. motorer enligt nr 8408.20.10 och 
motorer för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer)

antal, styck

84089021 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", för drift av spårbundna trafikmedel antal, styck
84089027 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", begagnade (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och 

motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)
antal, styck

84089041 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av <= 15 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna 
trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089043 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 15 kW men <= 30 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av 
spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089045 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 30 kW men <= 50 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av 
spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089047 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av 
spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089061 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 100 kW men <= 200 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av 
spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089065 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 200 kW men <= 300 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av 
spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089067 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 300 kW men <= 500 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av 
spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089081 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 500 kW men <= 1.000 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift 
av spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089085 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 1.000 kW men <= 5.000 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för 
drift av spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84089089 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 5.000 kW (exkl. motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna 
trafikmedel och motorer av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

antal, styck

84111100 Turbojetmotorer med en dragkraft av <= 25 kN antal, styck
84111210 Turbojetmotorer med en dragkraft av > 25 kN men <= 44 kN antal, styck
84111230 Turbojetmotorer med en dragkraft av > 44 kN men <= 132 kN antal, styck
84111280 Turbojetmotorer med en dragkraft av > 132 kN antal, styck
84112100 Turbopropmotorer med en effekt av <= 1.100 kW antal, styck
84112220 Turbopropmotorer med en effekt av > 1.100 kW men <= 3.730 kW antal, styck
84112280 Turbopropmotorer med en effekt av > 3.730 kW antal, styck
84118100 Gasturbinmotorer med en effekt av <= 5.000 kW (exkl. turbojetmotorer och turbopropmotorer) antal, styck
84118220 Gasturbinmotorer med en effekt av > 5.000 kW men <= 20.000 (exkl. turbojetmotorer och turbopropmotorer) antal, styck
84118260 Gasturbinmotorer med en effekt av > 20.000 kW men <= 50.000 kW (exkl. turbojetmotorer och turbopropmotorer) antal, styck
84118280 Gasturbinmotorer med en effekt av > 50.000 kW (exkl. turbojetmotorer och turbopropmotorer) antal, styck
84121000 Reaktionsmotorer (exkl. turbojetmotorer) antal, styck
84131100 Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på bensinstationer eller i garage antal, styck
84131900 Pumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning (exkl. bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på bensinstationer eller i garage) antal, styck

84132000 Handpumpar (exkl. pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19) antal, styck
84133020 Insprutningspumpar för förbränningskolvmotorer antal, styck
84133080 Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer (exkl. insprutningspumpar) antal, styck
84134000 Betongpumpar antal, styck
84135040 Doseringspumpar med kolvar eller membran antal, styck
84135061 Hydrauliska kolvpumpar (exkl. hydrauliska enheter) antal, styck
84135069 Kolvpumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, betongpumpar, hydrauliska 

pumpar och hydrauliska enheter samt doseringspumpar)
antal, styck

84135080 Kolv- eller membranpumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, betongpumpar, 
hydrauliska pumpar och hydrauliska enheter, doseringspumpar samt vanliga kolvpumpar)

antal, styck

84136031 Hydrauliska kugghjulspumpar (exkl. hydrauliska enheter) antal, styck
84136039 Kugghjulspumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer samt hydrauliska pumpar 

och hydrauliska enheter)
antal, styck

84136061 Hydrauliska vätskeringspumpar (exkl. hydrauliska enheter) antal, styck
84136069 Vätskeringspumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer samt hydrauliska pumpar 

och hydrauliska enheter)
antal, styck

84136070 Skruvpumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, betongpumpar samt 
hydrauliska enheter)

antal, styck

84136080 Roterande förträngningspumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, 
betongpumpar, kugghjulspumpar, vätskeringspumpar, skruvpumpar samt hydrauliska enheter)

antal, styck

84137021 Dränkbara pumpar, enstegs antal, styck
84137029 Dränkbara pumpar, flerstegs antal, styck
84137030 Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och varmvattensanläggningar antal, styck
84137035 Centrifugalpumpar med utloppsdiameter av <= 15 mm (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för 

förbränningskolvmotorer samt dränkbara pumpar)
antal, styck

84137045 Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul, med utloppsdiameter av > 15 mm antal, styck
84137051 Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs, enkelsugande, i hopbyggt skick "monobloc" (exkl. pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- 

eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, betongpumpar, dränkbara pumpar samt cirkulationspumpar för centralvärme- och varmvattensanläggningar)
antal, styck

84137059 Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs, enkelsugande (exkl. i hopbyggt skick "monobloc" samt pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19) antal, styck
84137065 Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs, dubbelsugande (exkl. pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19 samt dränkbara pumpar) antal, styck
84137075 Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, flerstegs (exkl. pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19 samt dränkbara pumpar) antal, styck
84137081 Centrifugalpumpar med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för 

förbränningskolvmotorer, betongpumpar, dränkbara pumpar, cirkulationspumpar för centralvärme- och varmvattenanläggningar, pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul samt 
vanliga pumpar med radialhjul)

antal, styck

84137089 Centrifugalpumpar med utloppsdiameter av > 15 mm, flerstegs (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för 
förbränningskolvmotorer, betongpumpar, dränkbara pumpar, cirkulationspumpar för centralvärme- och varmvattenanläggningar, pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul samt 
vanliga pumpar med radialhjul)

antal, styck

84138100 Vätskepumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, betongpumpar samt vanliga 
förträngningspumpar med kolvar eller membran eller roterande förträngningspumpar och centrifugalpumpar av alla slag)

antal, styck

84138200 Vätskeelevatorer (exkl. vätskepumpar) antal, styck
84141015 Vakuumpumpar av ett slag för användning vid tillverkning av halvledare eller som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledare  eller platta bildskärmar antal, styck

84141025 Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar (exkl. pumpar som används för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar) antal, styck

84141081 Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar (exkl. pumpar som används för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar) antal, styck
84141089 Vakuumpumpar (exkl. pumpar som används för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar, pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar, 

Rootsvakuumpumpar, diffusionspumpar samt kryo- och adsorptionspumpar)
antal, styck

84142020 Cykelpumpar antal, styck
84142080 Hand- eller fotdrivna luftpumpar (exkl. cykelpumpar) antal, styck
84143020 Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning, med en effekt av <= 0,4 kW antal, styck
84143081 Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning, med en effekt av > 0,4 kW, hermetiska eller halvhermetiska antal, styck
84143089 Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning, med en effekt av > 0,4 kW (exkl. hermetiska eller halvhermetiska kompressorer) antal, styck
84144010 Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas, med en kapacitet per minut av <= 2 m³ antal, styck
84144090 Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas, med en kapacitet per minut av > 2 m³ antal, styck
84145100 Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W antal, styck



84145915 Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter 
till maskiner för automatisk databehandling

antal, styck

84145925 Propellerfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W samt fläktar som uteslutande eller huvudsakligen används 
för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter till maskiner för automatisk databehandling)

antal, styck

84145935 Centrifugalfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W samt fläktar som uteslutande eller huvudsakligen används 
för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter till maskiner för automatisk databehandling)

antal, styck

84145995 Fläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W samt propellerfläktar och fläktar som uteslutande eller 
huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter till maskiner för automatisk 
databehandling)

antal, styck

84146000 Ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter, med en horisontell sidlängd av <= 120 cm antal, styck
84148011 Turbokompressorer, enstegs (exkl. kompressorer, luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett 

underrede avsett att dragas)
antal, styck

84148019 Turbokompressorer, flerstegs (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att 
dragas)

antal, styck

84148022 Kolvkompressorer med övertryck av <= 15 bar med en kapacitet per timme av <= 60 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt 
luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas)

antal, styck

84148028 Kolvkompressorer med övertryck av <= 15 bar med en kapacitet per timme av > 60 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt 
luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas)

antal, styck

84148051 Kolvkompressorer med övertryck av > 15 bar med en kapacitet per timme av <= 120 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt 
luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas)

antal, styck

84148059 Kolvkompressorer med övertryck av > 15 bar med en kapacitet per timme av > 120 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt 
luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas)

antal, styck

84148073 Rotationskompressorer med en axel (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede 
avsett att dragas)

antal, styck

84148075 Skruvkompressorer med flera axlar (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett 
att dragas)

antal, styck

84148078 Rotationskompressorer med flera axlar (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede 
avsett att dragas samt skruvkompressorer)

antal, styck

84148080 Luftpumpar samt ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även med filter, med en horisontell sidlängd av > 120 cm (exkl. vakuumpumpar, hand- eller fotdrivna 
luftpumpar samt kompressorer)

antal, styck

84161010 Brännare för flytande bränsle, med inbyggd automatisk kontrollanordning antal, styck
84161090 Brännare för flytande bränsle (exkl. med inbyggd automatisk kontrollanordning) antal, styck
84162010 Brännare endast för gas, i hopbyggt skick "monobloc", med inbyggd fläkt och kontrollanordning antal, styck
84162020 Kombinationsbrännare för pulveriserat fast bränsle eller gas antal, styck
84178030 Ugnar för bränning av keramiska produkter antal, styck
84178050 Ugnar för bränning av cement, glas och keramiska produkter antal, styck
84181020 Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar, med en rymd av > 340 l antal, styck
84181080 Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar, med en rymd av <= 340 l antal, styck
84182110 Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, med en rymd av > 340 l (exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar) antal, styck
84182151 Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, bordsmodeller antal, styck
84182159 Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, inbyggnadsmodeller (exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar) antal, styck
84182191 Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, med en rymd av <= 250 l (exkl. bordsmodeller och inbyggnadsmodeller samt kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre 

dörrar)
antal, styck

84182199 Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, med en rymd av > 250 l men <= 340 l (exkl. bordsmodeller och inbyggnadsmodeller samt kombinerade kyl- och frysskåp med 
separata yttre dörrar)

antal, styck

84182900 Kylskåp av hushållstyp, med absorptionsaggregat antal, styck
84183020 Frysboxar med en rymd av <= 400 l antal, styck
84183080 Frysboxar med en rymd av > 400 l men <= 800 l antal, styck
84184020 Frysskåp med en rymd av <= 250 l antal, styck
84184080 Frysskåp med en rymd av > 250 l men <= 900 l antal, styck
84185011 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat, för frysta varor antal, styck
84185019 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat (exkl. för frysta varor) antal, styck
84185090 Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar, kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar) antal, styck

84211200 Torkcentrifuger för tvätt antal, styck
84221100 Diskmaskiner av hushållstyp antal, styck
84221900 Diskmaskiner (exkl. av hushållstyp) antal, styck
84231010 Hushållsvågar antal, styck
84231090 Personvågar, inkl. barnvågar antal, styck
84232010 Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter antal, styck
84232090 Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer (exkl. med användning av elektroniska medel för att mäta vikter) antal, styck
84233010 Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inbegripet vågar med behållare samt vågar med användning av elektroniska medel för att mäta vikter antal, styck

84233090 Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inbegripet vågar med behållare (exkl. med användning av elektroniska medel för att mäta vikter) antal, styck

84238121 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av elektroniska medel för 
att mäta vikter

antal, styck

84238123 Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade varor, med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter antal, styck
84238125 Butiksvågar, med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter (exkl. vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade varor) antal, styck

84238129 Vågar med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter, i.a.n. antal, styck
84238180 Vågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. med användning av elektroniska medel för att mäta vikter), i.a.n. antal, styck
84238220 Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg, med användning av elektroniska hjälpmedel för att mäta vikter (exkl. vågar för vägning av motorfordon, personvågar, inkl. 

barnvågar och hushållsvågar, vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer, toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inkl. vågar med 
behållare)

antal, styck

84238281 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg (exkl. med användning av 
elektroniska medel för att mäta vikter)

antal, styck

84238289 Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg, i.a.n. antal, styck
84238920 Vågar med en kapacitet av > 5.000 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter antal, styck
84238980 Vågar med en kapacitet av > 5.000 kg (exkl. med användning av elektroniska medel för att mäta vikter) antal, styck
84243001 Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor, med uppvärmningsanordning antal, styck
84243008 Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor, utan uppvärmningsanordning antal, styck
84244100 Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel, bärbara antal, styck
84244910 Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för montering på eller för att dragas av traktorer antal, styck
84244990 Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel (exkl. bärbara eller apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för montering på eller för att dragas av traktorer) antal, styck
84251100 Taljor och lyftblock, elmotordrivna antal, styck
84251900 Taljor och lyftblock (exkl. elmotordrivna) antal, styck
84253100 Elmotordrivna vinschar och gångspel antal, styck
84253900 Vinschar och gångspel (exkl. elmotordrivna) antal, styck
84254100 Stationära lyftplattformar för bilverkstäder antal, styck
84254200 Domkrafter, hydrauliska (exkl. stationära lyftplattformar för bilverkerkstäder) antal, styck
84254900 Domkrafter (exkl. hydrauliska samt stationära lyftplattformar för bilverkstäder) antal, styck
84269110 Hydrauliska kranar för lastning och lossning av fordonet antal, styck
84271010 Truckar, självgående, med elektrisk motor, med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med lyfthöjd av >= 1 m antal, styck
84271090 Truckar, självgående, med elektrisk motor, med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med lyfthöjd av < 1 m antal, styck
84272011 Terränsjälvgående gaffeltruckar och andra stapeltruckar, utan elektrisk motor, med lyfthöjd av >= 1 m antal, styck
84272019 Truckar, självgående, utan elektrisk motor, självgående, med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med lyfthöjd av >= 1 m (exkl. terrängående gaffeltruckar och andra stapeltruckar) antal, styck



84272090 Truckar, självgående, utan elektrisk motor, självgående, med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med lyfthöjd av < 1 m antal, styck
84279000 Truckar och vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning, icke-självgående antal, styck
84291100 Bladschaktmaskiner, bandburna antal, styck
84291900 Bladschaktmaskiner, på hjul antal, styck
84292000 Väghyvlar, självgående antal, styck
84293000 Skrapor, självgående antal, styck
84294010 Vibrationsvältar antal, styck
84294030 Vägvältar, självgående (exkl. vibrationsvältar) antal, styck
84294090 Stampmaskiner, självgående (exkl. vägvältar) antal, styck
84295110 Lastare med framtill monterad skopa, självgående, speciellt konstruerade för arbete under jord antal, styck
84295191 Bandtraktorlastare, självgående (exkl. speciellt konstruerade för arbete under jord) antal, styck
84295199 Lastare med framtill monterad skopa, självgående (exkl. speciellt konstruerade för arbete under jord samt bandtraktorlastare) antal, styck
84295210 Bandburna grävmaskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 360°, självgående antal, styck
84295290 Grävmaskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 360°, självgående (exkl. bandburna grävmaskiner) antal, styck
84295900 Grävmaskiner och lastare, självgående (exkl. grävmaskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 360° samt lastare med framtill monterad skopa) antal, styck
84301000 Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner (exkl. maskiner, monterade på fordon enligt kap. 86 och på traktorer eller andra motorfordon enligt kap. 87, maskiner och redskap för 

lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk enligt nr 8432)
antal, styck

84302000 Snöplogar och snöslungor (exkl. maskiner, monterade på fordon enligt kap. 86 och på traktorer eller andra motorfordon enligt kap. 87) antal, styck
84306100 Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner (exkl. självgående samt handverktyg) antal, styck
84321000 Plogar för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk antal, styck
84322100 Tallriksharvar för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk antal, styck
84322910 Kultivatorer för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk antal, styck
84322930 Harvar för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk (exkl. tallriksharvar) antal, styck
84322950 Rotorkultivatorer, självgående, för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk antal, styck
84322990 Ogräsrensare och hackor, för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk antal, styck
84323100 Direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning antal, styck
84323911 Precisionssåmaskiner med centraldrivning (exkl. direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning) antal, styck
84323919 Såmaskiner (exkl. precisionssåmaskiner med centraldrivning samt direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning) antal, styck
84323990 Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner (exkl. direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning) antal, styck
84324100 Stallgödselspridare (exkl. sprutor) antal, styck
84324200 Konstgödselspridare (exkl. sprutor och stallgödselspridare) antal, styck
84331110 Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär, elektriska antal, styck
84331151 Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär, självgående med förarsäte (exkl. elektriska) antal, styck
84331159 Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär, självgående (exkl. elektriska och med förarsäte) antal, styck
84331190 Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär (exkl. självgående) antal, styck
84331910 Gräsklippningsmaskiner med motor, elektriska (exkl. gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär) antal, styck
84331951 Gräsklippningsmaskiner med motor, självgående med förarsäte (exkl. elektriska samt gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär) antal, styck
84331959 Gräsklippningsmaskiner med motor, självgående (exkl. med förarsäte, elektriska samt gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär) antal, styck
84331970 Gräsklippningsmaskiner med motor (exkl. elektriska självgående samt gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär) antal, styck
84331990 Gräsklippningsmaskiner (exkl. med motor) antal, styck
84332010 Slåttermaskiner, inkl. knivbalkar avsedda att monteras på traktorer, med motor (exkl. gräsklippningsmaskiner) antal, styck
84332050 Slåttermaskiner, utan motor, avsedda för att monteras eller dragas av traktor (exkl. gräsklippningsmaskiner) antal, styck
84332090 Slåttermaskiner (exkl. avsedda för att monteras eller dragas av traktor, gräsklippningsmaskiner, slåttermaskiner med motor och skördetröskor) antal, styck
84333000 Maskiner och redskap för höskörd (exkl. slåttermaskiner) antal, styck
84334000 Halm- och foderpressar även med pickup antal, styck
84335100 Skördetröskor antal, styck
84335200 Maskiner för tröskning (exkl. skördetröskor) antal, styck
84335310 Potatisupptagare antal, styck
84335330 Maskiner för blastning och upptagning av betor antal, styck
84335390 Rotfruktsupptagare antal, styck
84335911 Exakthackar, självgående antal, styck
84335919 Exakthackar (exkl. självgående) antal, styck
84335985 Maskiner och redskap för skörd av jordbruksprodukter (exkl. slåttermaskiner, maskiner och redskap för höskörd, halm- och foderpressar, inkl. pickup, skördetröskor och andra 

maskiner och redskap för tröskning samt bet-, rotfrukts- och potatisupptagare, exakthackar)
antal, styck

84368010 Maskiner och apparater för skogsbruk antal, styck
84371000 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön antal, styck
84423000 Maskiner, apparater och redskap för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar (exkl. verktygsmaskiner enligt nr 8456 till 8465) antal, styck

84431100 Offsetpressar med rullmatning antal, styck
84431200 Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp, för ark av format <= 22 x 36 cm antal, styck
84431310 Offsetpressar med arkmatning, begagnade, för ark av format > 22 x 36 cm antal, styck
84431332 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format <= 53 x 75 cm men > 22 x 36 cm antal, styck
84431334 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 53 x 75 cm men <= 75 x 107 cm antal, styck
84431338 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 75 x 107 cm antal, styck
84431390 Offsetpressar (exkl. med rull- och arkmatning) antal, styck
84431400 Boktryckpressar "högtryckpressar", med rullmatning (exkl. för flexografiskt tryck) antal, styck
84431500 Boktryckpressar "högtryckpressar" (exkl. för flexografiskt tryck samt med med rullmatning) antal, styck
84431600 Tryckpressar för flexografiskt tryck antal, styck
84431700 Djuptryckpressar antal, styck
84431920 Tryckpressar för tryckning av textilmaterial (exkl. offsetpressar, boktryckpressar "högtryckpressar", tryckpressar för flexografiskt tryck samt djuptryckpressar) antal, styck
84431940 Tryckpressar för användning vid tillverkning av halvledare antal, styck
84431970 Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442 (exkl. för tryckning av textilmaterial, för användning vid tillverkning av 

halvledare, dupliceringsmaskiner av hektograf- eller stenciltyp, adresseringsmaskiner och andra maskiner och apparater för kontorsbruk enligt nr 8469 till 8472, tryckpressar med 
bläckstråle, offsetpressar, boktryckpressar "högtryckpressar", tryckpressar för flexografiskt tryck samt djuptryckpressar)

antal, styck

84433100 Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk antal, styck

84433210 Skrivare som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk antal, styck
84433280 Apparater som utför endast en av arbetsuppgifterna, kopiering eller telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk antal, styck

84433900 Skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombinerade (exkl. de som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk samt tryckpressar 
som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442)

antal, styck

84440010 Maskiner för sprutning av konstfibermaterial antal, styck
84440090 Maskiner för sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial antal, styck
84451100 Kardmaskiner antal, styck
84451200 Kammaskiner antal, styck
84451300 Förspinnmaskiner antal, styck
84451900 Maskiner för beredning av textilfibrer (exkl. kardmaskiner, kammaskiner och förspinnmaskiner) antal, styck
84452000 Maskiner för spinning (exkl. maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial) antal, styck
84453000 Maskiner för tvinning eller snodd antal, styck
84454000 Maskiner för spolning inkl. väftspolmaskiner samt för rullning eller haspling antal, styck
84459000 Maskiner för framställning av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn för användning i maskiner enligt nr 8446 eller 8447 (exkl. maskiner för sprutning, sträckning, 

texturering eller nedskärning av konstfibermaterial samt maskiner för spinning, tvinning och för snodd)
antal, styck

84461000 Vävstolar för vävning av band med en bredd av <= 30 cm antal, styck
84462100 Maskinvävstolar för vävning av vävnader med en bredd av > 30 cm, arbetande med skyttel antal, styck
84462900 Vävstolar för vävning av band med en bredd av > 30 cm, arbetande med skyttel (exkl. maskinvävstolar) antal, styck
84463000 Vävstolar för vävning av vävnader med en bredd av > 30 cm (exkl. arbetande med skyttel) antal, styck
84471100 Rundstickmaskiner, med en cylinderdiameter av <= 165 mm antal, styck
84471200 Rundstickmaskiner, med en cylinderdiameter av > 165 mm antal, styck
84472020 Varptrikåmaskiner inkl. Raschelmaskiner samt maskbondningsmaskiner antal, styck
84472080 Flatstickmaskiner (exkl. varptrikåmaskiner inkl. Raschelmaskiner) antal, styck



84479000 Maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning (exkl. kedjesömsmaskiner) antal, styck

84501111 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, frontmatade, för <= 6 kg torr tvätt antal, styck
84501119 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, toppmatade, för <= 6 kg torr tvätt antal, styck
84501190 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, för > 6 kg men <= 10 kg torr tvätt antal, styck
84501200 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier med inbyggd centrifug, för <= 10 kg torr tvätt (exkl. helautomatiska) antal, styck
84501900 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, för <= 10 kg torr tvätt (exkl. helautomatiska samt med inbyggd centrifug) antal, styck
84502000 Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, för > 10 kg torr tvätt antal, styck
84513000 Stryk- och pressmaskiner, inkl. fixeringspressar antal, styck
84521011 Symaskiner "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor, med ett värde per styck "exkl. stativ, bord eller möbel" > 65 € antal, styck

84521019 Symaskiner "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor, med ett värde per styck "exkl. stativ, bord eller möbel" <= 65 €; 
symaskinsöverdelar "skyttelmaskiner" för hemsömnad, med en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor

antal, styck

84521090 Symaskiner för hemsömnad och symaskinsöverdelar (exkl. "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor och 
symaskinsöverdelar "skyttelmaskiner" för hemsömnad, med en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor)

antal, styck

84522100 Automatsymaskiner för industriellt eller allmänt bruk antal, styck
84522900 Symaskiner för industriellt eller allmänt bruk (exkl. automatsymaskiner) antal, styck
84523000 Symaskinsnålar 1 000 p/s - 1 000 
84561110 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med  laser, av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta 

kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk databehandling
antal, styck

84561190 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser (exkl. maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även de som kan användas för att skära, 
maskiner för provning av material och maskiner för tillverkning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar, kretskort, och delar enligt nr 8517 eller av datorer)

antal, styck

84561210 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med ljus- eller fotonstråle, av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av 
tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk databehandling (exkl. arbetande med laser)

antal, styck

84561290 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med ljus- eller fotonstråle  (exkl. arbetande med laser, maskiner och apparater för lödning eller 
svetsning, även de som kan användas för att skära, maskiner för provning av material och maskiner för tillverkning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar, 
kretskort, och delar enligt nr 8517 eller av datorer)

antal, styck

84562000 Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud (exkl. apparater för rengöring med hjälp av ultraljud, samt materialprovningsmaskiner) antal, styck
84563011 Tråderosionmaskiner, numeriskt styrda antal, styck
84563019 Verktygsmaskiner arbetande med elektroerosion, numeriskt styrda (exkl. tråderosionmaskiner) antal, styck
84563090 Verktygsmaskiner arbetande med elektroerosion (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84564000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med plasmaljusbåge antal, styck
84565000 Vattenskärmaskiner antal, styck
84569000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med elektrokemisk process, elektronstråle eller jonstråle (exkl. maskiner och apparater för lödning eller svetsning, 

även de som kan användas för att skära, maskiner för provning av material och maskiner för tillverkning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar)
antal, styck

84571010 Fleroperationsmaskiner, horisontella, för metallbearbetning antal, styck
84571090 Fleroperationsmaskiner för metallbearbetning (exkl. horisontella) antal, styck
84572000 Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet, för metallbearbetning antal, styck
84573010 Transfermaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda antal, styck
84573090 Transfermaskiner för metallbearbetning (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84581120 Fleroperationssvarvar, horisontella, för avlägsnande av metall, numeriskt styrda antal, styck
84581141 Automatsvarvar, horisontella, enspindliga, för avlägsnande av metall, numeriskt styrda antal, styck
84581149 Automatsvarvar, horisontella, flerspindliga, för avlägsnande av metall, numeriskt styrda antal, styck
84581180 Svarvar, horisontella, för avlägsnande av metall, numeriskt styrda (exkl. svarvdubb och automatsvarvar) antal, styck
84581900 Svarvar, horisontella, för avlägsnande av metall (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84589120 Fleroperationssvarvar för avlägsnande av metall, numeriskt styrda (exkl. horisontella svarvdubb) antal, styck
84589180 Svarvar för avlägsnande av metall, numeriskt styrda (exkl. horisontella svarvar och fleroperationssvarvar) antal, styck
84589900 Svarvar, inkl. svarvdubb, för avlägsnande av metall (exkl. numeriskt styrda samt horisontella svarvar) antal, styck
84591000 Borr-, fräs- och gängenheter, för borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall antal, styck
84592100 Borrmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. kombinerade borr-, fräs- och gängenheter) antal, styck
84592900 Borrmaskiner för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda, borr-, fräs- och gängenheter samt handverktyg) antal, styck
84593100 Borr- och fräsmaskiner, kombinerade, för arborrning i metall, numeriskt styrda (exkl. kombinerade borr-, fräs- och gängenheter) antal, styck
84593900 Borr- och fräsmaskiner, kombinerade, för arborrning i metall (exkl. numeriskt styrda samt kombinerade borr-, fräs- och gängenheter) antal, styck
84594100 Borrmaskiner, för arborrning i metall, numeriskt styrda (exkl. borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och fräsmaskiner) antal, styck
84594900 Borrmaskiner för arborrning i metall (exkl. numeriskt styrda, borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och fräsmaskiner) antal, styck
84595100 Fräsmaskiner av knätyp, för bearbetning av metall, numeriskt styrda antal, styck
84595900 Fräsmaskiner av knätyp, för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84596110 Fräsmaskiner, verktygs-, för bearbetning av metall, numeriskt styrda antal, styck
84596190 Fräsmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. borr-, fräs- och gängenheter, kombinerade borr- och fräsmaskiner, fräsmaskiner av knätyp, verktygsfräsmaskiner samt 

verktygsmaskiner för kuggskärning)
antal, styck

84596910 Fräsmaskiner, verktygs-, för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84596990 Fräsmaskiner för bearbetning av metall, icke-numeriskt styrda (exkl. borr-, fräs- och gängenheter, kombinerade borr- och fräsmaskiner, fräsmaskiner av knätyp, verktygsfräsmaskiner 

samt verktygsmaskiner för kuggskärning)
antal, styck

84597000 Gängskärningsmaskiner för bearbetning av metall (exkl. borr-, fräs- och gängenheter) antal, styck
84601200 Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt styrda antal, styck
84601900 Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84602200 Centerlesslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner) antal, styck
84602300 Cylindriska slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner samt centerlesslipmaskiner) antal, styck

84602400 Slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl. planslipmaskiner, centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner samt maskiner för kuggskärnings- och 
kuggslipmaskiner)

antal, styck

84602910 Slipmaskiner för cylindriska metallytor (exkl. numeriskt styrda samt kuggskärnings- och kuggslipmaskiner) antal, styck
84602990 Slipmaskiner för ytbehandling av metall eller kermet (exkl. numeriskt styrda samt kuggskärnings- och kuggslipmaskiner, planslipmaskiner samt cylindriska slipmaskiner) antal, styck

84603100 Skärpningsmaskiner "verktygslipmaskiner", för behandling av metall eller kermet, numeriskt styrda antal, styck
84603900 Skärpningsmaskiner "verktygslipmaskiner", för behandling av metall eller kermet (exkl. numeriskt styrda samt handverktyg) antal, styck
84604010 Heningsmaskiner och läppningsmaskiner, för behandling av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för färdigbearbetning av kugghjul) antal, styck
84604090 Heningsmaskiner och läppningsmaskiner, för behandling av metall eller kermet (exkl. numeriskt styrda samt maskiner för färdigbearbetning av kugghjul) antal, styck
84609000 Maskiner för gradning och polering eller annan ytbehandling av metall eller kermet (exkl. planslipmaskiner, centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner, skärpningsmaskiner, 

henning- och läppningsmaskiner samt kuggskärnings- och kuggslipmaskiner och handverktyg)
antal, styck

84612000 Kipphyvlar och stickmaskiner för bearbetning av metall antal, styck
84613010 Driftmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda antal, styck
84613090 Driftmaskiner för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84614011 Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner, för skärning av cylindriska kugghjul, numeriskt styrda (exkl. hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner samt driftmaskiner) antal, styck

84614019 Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner, för skärning av cylindriska kugghjul (exkl. numeriskt styrda samt hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner och driftmaskiner) antal, styck

84614031 Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner, numeriskt styrda (exkl. för skärning av cylindriska kugghjul samt hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner och driftmaskiner) antal, styck

84614039 Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner (exkl. numeriskt styrda samt för skärning av cylindriska kugghjul och hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner samt driftmaskiner) antal, styck

84614071 Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul av metall, med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm, numeriskt styrda antal, styck

84614079 Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul av metall, med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm (exkl. numeriskt styrda) antal, styck

84614090 Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul av metall (exkl. med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm) antal, styck

84615011 Cirkelsågar för bearbetning av metall (exkl. handverktyg) antal, styck



84615019 Sågmaskiner för bearbetning av metall (exkl. cirkelsågar och handverktyg) antal, styck
84615090 Kapmaskiner för bearbetning av metall (exkl. handverktyg) antal, styck
84619000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall, metallkarbider eller annan kermet, i.a.n. antal, styck
84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda antal, styck
84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda antal, styck
84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som används vid tillverkning av halvledarkomponenter och 

maskiner för bearbetning av platta produkter)
antal, styck

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84622991 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för bearbetning av metall, hydrauliska (exkl. för bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda) antal, styck
84622998 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, icke-numeriskt styrda, icke-hydrauliska, för bearbetning av metall (exkl. sådana som används vid tillverkning av 

halvledarkomponenter och maskiner för bearbetning av platta produkter)
antal, styck

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och klippmaskiner) antal, styck
84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt kombinerade stans- och klippmaskiner) antal, styck
84623991 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall, hydrauliska (exkl. numeriskt styrda, för bearbetning av platta produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner) antal, styck

84623999 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall (exkl. hydrauliska, numeriskt styrda, för bearbetning av platta produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner) antal, styck

84624110 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda antal, styck
84624190 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och klippmaskiner, för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. för bearbetning av platta produkter) antal, styck
84624910 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt styrda) antal, styck
84624990 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och klippmaskiner, för bearbetning av metall (exkl. för bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda) antal, styck
84629120 Pressar, hydrauliska, för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner) antal, styck

84629180 Pressar, hydrauliska, för bearbetning av metall, (exkl. numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner) antal, styck

84629920 Pressar för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. hydrauliska, smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner) antal, styck

84629980 Pressar, för bearbetning av metall (exkl. hydrauliska,  numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner) antal, styck

84631010 Dragbänkar för metalltråd antal, styck
84631090 Dragbänkar för stänger, rör, profiler e.d., av metall (exkl. dragbänkar för metalltråd) antal, styck
84632000 Gängrullmaskiner för bearbetning av metall antal, styck
84633000 Trådbearbetningsmaskiner för bearbetning av metalltråd antal, styck
84639000 Verktygsmaskiner för icke-avverkande bearbetning av metall eller annan kermet (exkl. smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning och klippmaskiner, pressar, 

stansmaskiner, kombinerade stans- och klippmaskiner samt dragbänkar, gängrullmaskiner, trådbearbetningsmaskiner samt handverktyg)
antal, styck

84641000 Sågmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd (exkl. handverktyg 
samt maskiner för sågning av monokristallina halvledarämnen till skivor "wafers" eller plattor "wafers" till chips)

antal, styck

84642011 Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av optiskt glas antal, styck
84651010 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material, som kan utföra olika slags bearbetningar utan verktygsbyte mellan 

bearbetningarna, med manuell överföring av arbetsstycket mellan varje bearbetning
antal, styck

84651090 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material, som kan utföra olika slags bearbetningar utan verktygsbyte mellan 
bearbetningarna, med automatisk överföring av arbetsstycket mellan varje bearbetning

antal, styck

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning, klamring, limning eller annan sammansättning, för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda 
material, som i enlighet med ett bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar genom automatisk växling mellan olika verktyg som är placerade i ett magasin e.d.

antal, styck

84659110 Bandsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg) antal, styck
84659120 Cirkelsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg) antal, styck
84659190 Sågmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. bandsågar, cirkelsågar och handverktyg) antal, styck
84659200 Verktygsmaskiner för hyvling, fräsning eller gradning genom utskärning, för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg samt 

maskiner enligt nr 846510 och 8465 20)
antal, styck

84659300 Slip-, puts- eller polermaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg och fleroperationsmaskiner) antal, styck

84659400 Maskiner för bockning och sammansättning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg och fleroperationsmaskiner) antal, styck
84659500 Borrmaskiner och tapphålsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg samt maskiner enligt nr 8465 10 och 8465 

20)
antal, styck

84659600 Verktygsmaskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning för bearbetning av trä (exkl. fleroperationsmaskiner) antal, styck
84659900 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg, maskiner enligt nr 8465 10 och 8465 20 samt sågmaskiner, 

maskiner för hyvling, fräsning eller gradning genom utskärning, slip-, puts- eller polermaskiner, bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner, borrmaskiner och 
tapphålsmaskiner, maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning)

antal, styck

84672110 Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk motor som kan arbeta utan yttre kraftkälla antal, styck
84672191 Elektropneumatiska handborrmaskiner (exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla) antal, styck
84672199 Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla samt elektropneumatiska borrmaskiner) antal, styck
84672210 Handkedjesågar med inbyggd elektrisk motor antal, styck
84672230 Handcirkelsågar med inbyggd elektrisk motor antal, styck
84672290 Handsågar med inbyggd elektrisk motor (exkl. kedje- och cirkelsågar) antal, styck
84672920 Elektromekaniska handverktyg, med inbyggd elektrisk motor, som kan arbeta utan yttre kraftkälla (exkl. borrmaskiner och sågar) antal, styck
84672951 Handvinkelslipare med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla) antal, styck
84672953 Handbandputsmaskiner med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla) antal, styck
84672959 Slip- och putsmaskiner med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla samt vinkelslipare och bandputsmaskiner) antal, styck
84672970 Handhyvelmaskiner med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla) antal, styck
84672980 Häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor, för användning som handverktyg, med inbyggd elektrisk motor som arbetar med en yttre kraftkälla antal, styck
84672985 Elektromekaniska handverktyg, med inbyggd elektrisk motor, med yttre kraftkälla (exkl. borrmaskiner, sågar, slip-, puts- och hyvelmaskiner, häcksaxar och maskiner för trimning av 

gräsmattor)
antal, styck

84678100 Kedjesågar för användning som handverktyg, med icke-elektrisk motor antal, styck
84701000 Räknemaskiner, elektroniska, som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner i fickformat "<= 170 mm x 100 mm x 45 mm", med räknefunktion, för upptagning, 

återgivning och avläsning av data
antal, styck

84702100 Räknemaskiner, elektroniska, skrivande (exkl. som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner för databehandling enligt nr 8471) antal, styck
84702900 Räknemaskiner, elektroniska (exkl. som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla, skrivande samt maskiner för databehandling enligt nr 8471) antal, styck
84703000 Räknemaskiner (exkl. elektroniska) antal, styck
84705000 Kassakontrollapparater med inbyggt räkneverk antal, styck
84709000 Frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d. maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk (exkl. kassakontrollapparater och försäljningsautomater) antal, styck
84713000 Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av <= 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm (exkl. yttre enheter) antal, styck
84714100 Maskiner för automatisk databehandling med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett utorgan, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom samma hölje (exkl. bärbara, 

med en vikt av <= 10 kg och inte i form av system och kringutrustning)
antal, styck

84714900 Maskiner för automatisk databehandling, i form av system "med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett utorgan" (exkl. bärbara, med en vikt av <= 10 kg och kringutrustning) antal, styck

84715000 Bearbetningsenheter till maskiner för automatisk databehandling, även sådana som innehåller en eller två av följande enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och 
utorgan (exkl. maskiner för automatisk databehandling enligt nr 8471.41 eller 8471.49 och kringutrustning)

antal, styck

84716060 Tangentbord till maskiner för automatisk databehandling, även innehållande minnen inom samma hölje antal, styck
84716070 Inorgan och utorgan till maskiner för automatisk databehandling, även innehållande minnen inom samma hölje (exkl. tangentbord) antal, styck
84717020 Minnesenheter, centrala, digitala, till maskiner för automatisk databehandling antal, styck
84717030 Skivminnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala, optiska, inkl. magnetoptiska, t.ex. CD-ROM-läsare (exkl. centrala minnen) antal, styck
84717050 Hårddiskenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala, med fasta skivor (exkl. optiska eller magnetooptiska samt centrala minnesenheter) antal, styck
84717070 Skivminnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala (exkl. optiska eller magnetoptiska samt centrala minnesenheter och hårddiskenheter med fasta skivor) antal, styck

84717080 Minnesenheter för magnetband till maskiner för automatisk databehandling, digitala (exkl. centrala minnesenheter) antal, styck
84717098 Minnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala (exkl. skivminnesenheter, minnesenheter för magnetband, optiska, inkl. magnetoptiska enheter samt centrala 

minnesenheter)
antal, styck

84718000 Enheter till maskiner för automatisk databehandling (exkl. inorgan och utorgan samt minnesenheter) antal, styck
84719000 Magnetiska och optiska läsare samt maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, i.a.n. antal, styck



84721000 Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater (exkl. tryckpressar samt foto- och värmekopieringsapparater) antal, styck
84723000 Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, öppning, tillslutning eller försegling av post samt maskiner för anbringande eller makulering av frimärken antal, styck

84729010 Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt antal, styck
84762100 Försäljningsautomater för drycker med uppvärmnings- eller kylanordning antal, styck
84762900 Försäljningsautomater för drycker (exkl. med uppvärmnings- eller kylanordning) antal, styck
84768100 Försäljningsautomater för varor med uppvärmnings- eller kylanordning (exkl. för drycker) antal, styck
84768910 Växlingsautomater antal, styck
84768990 Försäljningsautomater för varor (exkl. med uppvärmnings- eller kylanordning samt försäljningsautomater för drycker samt växlingsmaskiner) antal, styck
84771000 Formsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast antal, styck
84772000 Strängsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast antal, styck
84773000 Formblåsningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast antal, styck
84774000 Vakuumgjutmaskiner och varmformningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast antal, styck
84775100 Maskiner och apparater för formning eller regummering av däck eller för formning av innerslangar av gummi eller plast antal, styck
84775910 Pressar för formning av varor av gummi eller plast (exkl. formsprutmaskiner, strängsprutmaskiner, formblåsningsmaskiner, vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 

samt maskiner och apparater för formning eller regummering av däck eller för formning av innerslangar)
antal, styck

84775980 Maskiner och apparater för gjutning eller annan formning av varor av gummi eller plast (exkl. kapslingsutrustning för montering av halvledarkomponenter, formsprutmaskiner, 
strängsprutmaskiner, formblåsningsmaskiner, vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner samt maskiner och apparater för formning eller regummering av däck eller för 
formning av innerslangar; andra pressar)

antal, styck

84778011 Maskiner för omvandling av reaktiva hartser antal, styck
84778019 Maskiner och apparater för tillverkning av skummaterial (exkl. för omvandling av reaktiva hartser) antal, styck
84778091 Fragmenteringsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast antal, styck
84778093 Blandare, knådare och omrörare för bearbetning av gummi eller plast antal, styck
84778095 Skärmaskiner och spaltmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material antal, styck
84794000 Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor (exkl. tvinnmaskiner som används i textilindustrin) antal, styck
84871010 Propellrar till fartyg och blad till sådana propellrar, av brons antal, styck
84871090 Propellrar till fartyg och blad till sådana propellrar (exkl. av brons) antal, styck
85011010 Synkronmotorer med en uteffekt av <= 18 W antal, styck
85011091 Universalmotorer med en uteffekt av <= 37,5 W antal, styck
85011093 Växelströmsmotorer med en uteffekt av <= 37,5 W (exkl. synkronmotorer med en uteffekt av <= 18 W) antal, styck
85011099 Likströmsmotorer med en uteffekt av <= 37,5 W antal, styck
85012000 Universalmotorer med en uteffekt av > 37,5 W antal, styck
85013100 Likströmsmotorer med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750 W samt likströmsgeneratorer med en uteffekt av <= 750 W antal, styck
85013200 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 750 W men <= 75 kW antal, styck
85013300 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 75 kW men <= 375 kW antal, styck
85013400 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 375 kW antal, styck
85014020 Växelströmsmotorer, 1-fas, med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750 W antal, styck
85014080 Växelströmsmotorer, 1-fas, med en uteffekt av > 750 W antal, styck
85015100 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750 W antal, styck
85015220 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 750 W men <= 7,5 kW antal, styck
85015230 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 7,5 kW men <= 37 kW antal, styck
85015290 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 37 kW men <= 75 kW antal, styck
85015350 Växelströmsmotorer, flerfas, för framdrivning av fordon "dragmotorer", med en uteffekt av > 75 kW antal, styck
85015381 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 75 kW men <= 375 kW (exkl. motorer för framdrivning av fordon "dragmotorer") antal, styck
85015394 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 375 kW men <= 750 kW (exkl. motorer, för framdrivning av fordon "dragmotorer") antal, styck
85015399 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 750 kW (exkl. motorer, för framdrivning av fordon "dragmotorer") antal, styck
85016120 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av <= 7,5 kVA antal, styck
85016180 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 7,5 kVA men <= 75 kVA antal, styck
85016200 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA antal, styck
85016300 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 375 kW men <= 750 kVA antal, styck
85016400 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 750 kVA antal, styck
85021120 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av <= 7,5 kVA antal, styck
85021180 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 7,5 kVA men <= 75 kVA antal, styck
85021200 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA antal, styck
85021320 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA antal, styck
85021340 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 750 kVA men <= 2 000 kVA antal, styck
85021380 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 2 000 kVA antal, styck
85022020 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en uteffekt av <= 7,5 kVA antal, styck
85022040 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en uteffekt av > 7,5 kVA men <= 375 kVA antal, styck
85022060 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA antal, styck
85022080 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en uteffekt av > 750 kVA antal, styck
85023100 Generatoraggregat avsedda för vindkraft antal, styck
85023920 Turbogeneratorer antal, styck
85023980 Generatoraggregat (exkl. med förbränningskolvmotor, avsedda för vindkraft och turbogeneratorer) antal, styck
85024000 Roterande omformare, elektriska antal, styck
85061011 Galvaniska element och batterier, av mangandioxid, alkaliska, i form av cylindriska celler (exkl. förbrukade) antal, styck
85061018 Galvaniska element och batterier, av mangandioxid, alkaliska (exkl. förbrukade eller i form av cylindriska celler) antal, styck
85061091 Galvaniska element och batterier, av mangandioxid, i form av cylindriska celler (exkl. förbrukade samt alkaliska) antal, styck
85061098 Galvaniska element och batterier, av mangandioxid (exkl. förbrukade eller i form av cylindriska celler) antal, styck
85063000 Galvaniska element och batterier, av kvicksilveroxid (exkl. förbrukade) antal, styck
85064000 Galvaniska element och batterier, av silveroxid (exkl. förbrukade) antal, styck
85065010 Galvaniska element och batterier, av litium, i form av cylindriska celler (exkl. förbrukade) antal, styck
85065030 Galvaniska element och batterier, av litium, i form av knappceller (exkl. förbrukade) antal, styck
85065090 Galvaniska element och batterier, av litium (exkl. förbrukade, i form av cylindriska celler och knappceller) antal, styck
85066000 Galvaniska element och batterier, av zink-luft (exkl. förbrukade) antal, styck
85068005 Torrelement av zink-kol med en spänning av >= 5,5 V men <= 6,5 V (exkl. förbrukade) antal, styck
85068080 Galvaniska element och batterier (exkl. förbrukade samt av mangandioxid, kvicksilveroxid, silveroxid, litium eller av zink-luft och torrelement av zink-kol med en spänning av >= 5,5 V 

men <= 6,5 V)
antal, styck

85071020 Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer, arbetande med flytande elektrolyt (exkl. förbrukade) antal, styck
85071080 Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer (exkl. förbrukade och arbetande med flytande elektrolyt) antal, styck
85072020 Blyackumulatorer, arbetande med flytande elektrolyt (exkl. förbrukade samt blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer) ce/el - antal celler
85072080 Blyackumulatorer (exkl. förbrukade, blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer samt arbetande med flytande elektroly) ce/el - antal celler
85073020 Nickel-kadmiumackumulatorer, hermetiskt tillslutna (exkl. begagnade) antal, styck
85073080 Nickel-kadmiumackumulatorer (exkl. förbrukade och hermetiskt tillslutna) ce/el - antal celler
85074000 Nickel-järnackumulatorer (exkl. begagnade) antal, styck
85075000 Nickelmetallhydridackumulatorer (exkl. begagnade) antal, styck
85076000 Litiumjonackumulatorer (exkl. begagnade) antal, styck
85078000 Elektriska ackumulatorer (exkl. begagnade samt bly-, nickel-kadmium-, nickel-järn-, nickelmetallhydrid- och litiumjonackumulatorer) antal, styck
85081100 Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, inbegripet torr- och våtdammsugare, med en effekt av <= 1 500 W och en kapacitet hos dammpåse eller annan behållare av <= 20 l antal, styck

85081900 Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, inbegripet torr- och våtdammsugare (exkl. med en effekt av <= 1 500 W och en kapacitet hos dammpåse eller annan behållare av <= 20 l) antal, styck

85086000 Dammsugare, inbegripet torr- och våtdammsugare (exkl. med inbyggd elektrisk motor) antal, styck
85094000 Maskiner för malning eller blandning av livsmedel samt frukt- eller köksväxtsaftpressar, för hushållsbruk med inbyggd elektrisk motor antal, styck
85101000 Rakapparater med inbyggd elektrisk motor antal, styck
85102000 Hårklippningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor antal, styck
85103000 Håborttagningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor antal, styck
85123010 Akustisk signalutrustning, elektrisk, "tjuvlarm" av sådana slag som används i motorfordon antal, styck
85141010 Bakugnar och ugnar för bakning av kex, elektriska, med motståndsuppvärmning, för industri- eller laboratoriebruk antal, styck



85141080 Motståndsvärmeugnar, för industri- eller laboratoriebruk (exkl. för tillverkning av halvledarkomponenter på halvledarplattor "wafers", torrugnar, bakugnar och ugnar för bakning av 
kex)

antal, styck

85142010 Ugnar som arbetar med induktion antal, styck
85142080 Ugnar som arbetar med dielektrisk förlust (exkl. för tillverkning av halvledarkomponenter på halvledarplattor "wafers") antal, styck
85143020 Ugnar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort antal, styck
85143080 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (exkl. motståndsvärmeugnar, induktionsugnar, dielektriska ugnar samt som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning 

av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)
antal, styck

85144000 Utrustning för värmebehandling av material med induktion eller dielektrisk förlust (exkl. ugnar) antal, styck
85158010 Maskiner och apparater, elektriska, för svetsning av metall eller för varmsprutning av metall eller hårdmetall (exkl. för motståndssvetsning och bågsvetsning, inkl. med plasmaljusbåge 

samt pistoler för metallsprutning)
antal, styck

85158090 Maskiner och apparater, elektriska, för svetsning av termoplastiska material (exkl. trådförbindare av det slag som används vid tillverkning av halvledarkomponenter) antal, styck
85161011 Genomströmningsvarmvattenberedare, elektriska antal, styck
85161080 Varmvattenberedare och doppvärmare, elektriska (exkl. genomströmningsvarmvattenberedare) antal, styck
85162100 Radiatorer som kan lagra värme, elektriska, för rumsuppvärmning antal, styck
85162910 Vätskefyllda radiatorer, elektriska, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken (exkl. radiatorer som kan lagra värme) antal, styck
85162950 Konvektionsapparater, elektriska, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken (exkl. radiatorer som kan lagra värme) antal, styck
85162991 Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken, med inbyggd fläkt (exkl. radiatorer som kan lagra värme, vätskefyllda radiatorer samt 

konvektionsapparater)
antal, styck

85162999 Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken (exkl. radiatorer som kan lagra värme, vätskefyllda radiatorer, konvektionsapparater samt med inbyggd 
fläkt)

antal, styck

85163100 Hårtorkar, elektriska antal, styck
85163300 Elektriska värmeapparater för torkning av händerna antal, styck
85164000 Elektriska stryk- och pressjärn antal, styck
85165000 Mikrovågsugnar antal, styck
85166010 Spisar, elektriska, omfattande minst en ugn och en häll, för hushållsbruk antal, styck
85166050 Kokplattor och hällar, elektriska, för hushållsbruk antal, styck
85166070 Grillar och rostar, elektriska, för hushållsbruk antal, styck
85166080 Ugnar för inbyggnad, elektriska, för hushållsbruk antal, styck
85166090 Ugnar, elektriska, för hushållsbruk (exkl. för rumsuppvärmning, mikrovågsugnar, spisar samt ugnar för inbyggnad) antal, styck
85167100 Kaffe- eller tebryggare, elektriska, för hushållsbruk antal, styck
85167200 Brödrostar, elektriska, för hushållsbruk antal, styck
85167920 Fritöser, elektriska, för hushållsbruk antal, styck
85167970 Elektriska värmeapparater, för hushållsbruk (exkl. för hårbehandling eller för torkning av händerna, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken, varmvattenberedare och 

doppvärmare, stryk- och pressjärn, mikrovågsugnar, ugnar, spisar och kokplattor "kompletta", grillar och rostar, kaffe- och tebryggare, brödrostar samt fritöser)
antal, styck

85171100 Telefonapparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar antal, styck
85171200 Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät, mobiltelefoner antal, styck
85176100 Basstationer och apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data antal, styck
85176910 Bildtelefoner antal, styck
85176930 Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi antal, styck
85184000 Tonfrekvensförstärkare, elektriska antal, styck
85185000 Ljudförstärkningsanläggningar, elektriska antal, styck
85192010 Grammofonautomater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel antal, styck
85192091 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med laseravläsningssystem (exkl. grammofonautomater 

som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel)
antal, styck

85192099 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, (exkl. grammofonautomater som drivs med mynt, 
sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel samt med laseravläsningssystem)

antal, styck

85193000 Skivspelare (exkl. laserskivspelare) antal, styck
85195000 Telefonsvarare antal, styck
85198100 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra 

betalningsmedel; skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)
antal, styck

85198900 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning (exkl. apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, skivspelare, telefonsvarare, magnetiska 
eller optiska medier eller halvledarmedier)

antal, styck

85211020 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner, arbetande med magnetband, med en bredd av <= 1,3 cm och som möjliggör upptagning eller 
återgivning vid en bandhastighet av <= 50 mm/sekund (exkl. videokameror)

antal, styck

85211095 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner, arbetande med magnetband (exkl. till magnetband med en bredd av <= 1,3 cm och som 
möjliggör upptagning eller återgivning vid en bandhastighet av <= 50 mm/sekund)

antal, styck

85219000 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner (exkl. arbetande med magnetband samt videokameror) antal, styck
85232100 Kort med inbyggd magnetremsa antal, styck
85232915 Magnetband och magnetskivor, oinspelade, för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen (exkl. produkter enligt kap. 37) antal, styck
85232919 Magnetband och magnetskivor (exkl. oinspelade) antal, styck
85234110 Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på <= 900 megabyte (exkl. raderbara) antal, styck
85234130 Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet av > 900 megabyte och <= 18 gigabyte (exkl. raderbara) antal, styck
85234910 Digital versatile discs DVD (exkl. oinspelade) antal, styck
85234920 Skivor för laseravläsningssystem (exkl. oinspelade och "Digital versatile discs DVD") antal, styck
85234990 Optiska medier (exkl. oinspelade och skivor för laseravläsningssystem) antal, styck
85235110 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic storage cards", oinspelade antal, styck
85235190 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic storage cards", inspelade antal, styck
85235200 Smartkort med en eller flera elektroniska integrerade kretsar antal, styck
85235910 Halvledarmedier, oinspelade, för inspelning av ljud eller andra fenomen (exkl. icke-flyktiga halvledarminnen och smartkort) antal, styck
85235990 Halvledarmedier (exkl. oinspelade, icke-flyktiga halvledarminnen och smartkort) antal, styck
85255000 Apparater för sändning av rundradio eller television antal, styck
85256000 Apparater för sändning av rundradio eller television, med inbyggd utrustning för mottagning antal, styck
85258011 Televisionskameror, med tre eller flera kamerarör antal, styck
85258019 Televisionskameror (exkl. med tre eller flera kamerarör samt videokameror) antal, styck
85258030 Digitala kameror antal, styck
85258091 Videokameror, endast i stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera (exkl. videokameror för stillbilder) antal, styck
85258099 Videokameror, i.a.n. (exkl. videokameror för stillbilder samt i stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera) antal, styck
85269120 Mottagare för radionavigering (exkl. radarapparater) antal, styck
85271200 Radiokassettbandspelare, i fickformat [dimension <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], med inbyggd förstärkare, utan inbyggd högtalare, som kan arbeta utan yttre kraftkälla antal, styck

85271300 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning (exkl. radiokassettbandspelare i fickformat) antal, styck

85271900 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni ellert radiotelegrafi (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud)

antal, styck

85272120 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi, med 
inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud, i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio Data Systems "RDS", med laseravläsningssystem

antal, styck

85272152 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi, med 
inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud, i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio Data Systems "RDS", av kassettyp med analogt och digitalt 
avläsningssystem

antal, styck

85272159 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi, med 
inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud, i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio Data Systems "RDS" (exkl. med laseravläsningssystem samt av 
kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem)

antal, styck

85272170 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi, med 
inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud, med laseravläsningssystem (exkl. apparater i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio Data Systems "RDS")

antal, styck

85272192 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi, med 
inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud, av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem (exkl. apparater i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från 
Radio Data Systems "RDS")

antal, styck



85272198 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi, med 
inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud (exkl. med laseravläsningssystem, av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem samt apparater i stånd att ta emot 
och avkoda digitala signaler från Radio Data Systems "RDS")

antal, styck

85272900 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi 
(exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud)

antal, styck

85279100 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som används i motorfordon) antal, styck

85279200 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur (exkl. av sådana slag som används i 
motorfordon)

antal, styck

85279900 Rundradiomottagare (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med ur samt av sådana slag som används i motorfordon) antal, styck
85284200 Katodstrålerörsmonitorer, av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl. med 

televisionsmottagare)
antal, styck

85284900 Katodstrålerörsmonitorer (exkl. av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 samt 
med televisionsmottagare)

antal, styck

85285210 Monitorer av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl. med inbyggd televisionsmottagare samt 
katodstrålerörsmonitorer)

antal, styck

85285291 Monitorer med en LCD-bildskärm "med flytande kristaller", avsedda för datoranvändning men av ett slag som inte huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling 
(exkl. med inbyggd televisionsmottagare)

antal, styck

85285299 Monitorer, avsedda för datoranvändning men av ett slag som inte huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling  (exkl. med inbyggd televisionsmottagare, 
katodstrålerörsmonitorer samt med LCD-bildskärm "med flytande kristaller")

antal, styck

85285900 Monitorer (exkl. med inbyggd televisionsmottagare, katodstrålerörsmonitorer samt som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk 
databehandling)

antal, styck

85286200 Projektorer av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl. med inbyggd 
televisionsmottagare)

antal, styck

85286920 Projektorer, för enfärgad mottagning (exkl. med inbyggd televisionsmottagare samt som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för 
automatisk databehandling)

antal, styck

85286980 Färgprojektorer (exkl. med inbyggd televisionsmottagare samt som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling) antal, styck

85287111 Videotuners i form av sammansatta elektroniska komponenter som skall monteras i en maskin för automatisk databehandling antal, styck
85287115 Videotuners med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem för uppkoppling till internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till 

televisionsmottagning "set-top boxes med kommunikationsfunktion", inkl. sådana som innehåller en anordning med inspelnings- eller återgivningsfunktion, förutsatt att de behåller 
den väsentliga egenskapen av "set-top box med kommunikationsfunktion"

antal, styck

85287119 Videotuners (exkl. i form av sammansatta elektroniska komponenter som skall monteras i en maskin för automatisk databehandling samt apparater med en mikroprocessorbaserad 
anordning med inbyggt modem för uppkoppling till Internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till televisionsmottagning "set-top boxes med 
kommunikationsfunktion")

antal, styck

85287191 Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem för uppkoppling till internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till 
televisionsmottagning "set-top boxes med kommunikationsfunktion", inkl. sådana som innehåller en anordning med inspelnings- eller återgivningsfunktion, förutsatt att de behåller 
den väsentliga egenskapen av "set-top box med kommunikationsfunktion" (exkl. videotuners)

antal, styck

85287199 Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler (exkl. utformade för att innehålla en 
videoskärm, videoturners samt "set-top box med kommunikationsfunktion")

antal, styck

85287210 Televisionsprojektorer, för färgtelevision antal, styck
85287220 Televisionsmottagare med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler, för färgtelevision antal, styck
85287230 Televisionsmottagare med inbyggt bildrör, för färgtelevision (exkl. apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler samt videomonitorer) antal, styck

85287240 Televisionsmottagare med en LCD-bildskärm med flytande kristaller, för färgtelevision (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler samt 
videomonitorer och televisionsprojektorer)

antal, styck

85287260 Televisionsmottagare med en plasmabildskärm "PDP", för färgtelevision (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler samt videomonitorer och 
televisionsprojektorer)

antal, styck

85287280 Televisionsmottagare för färgtelevision (exkl. med inbyggt bildrör eller LCD eller plasmabildskärm eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler samt 
videomonitorer och televisionsprojektorer)

antal, styck

85287300 Televisionsmottagare för svartvit eller annan enfärgad mottagning, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller 
videosignaler

antal, styck

85311030 Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d., av sådana slag som används i byggnader antal, styck
85311095 Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. (exkl. för motorfordon och byggnader) antal, styck
85392290 Glödlampor med en effekt av <= 200 W och för en driftspänning av > 100 V (exkl. volframhalogenlampor, reflektorlampor samt lampor för ultraviolett eller infrarött ljus) antal, styck

85395000 Lysdiodlampor "LED-lampor" antal, styck
85406000 Katodstrålerör (exkl. bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för videomonitorer, rör till televisionskameror, bildomvandlarrör, bildförstärkarrör samt andra fotokatodrör, bildrör 

för data-grafik, färg, med en fosforiserande skärm med en punkttäthet om < 0.4 mm samt bildrör för data-grafik för svartvit eller annan enfärgad mottagning)
antal, styck

85437050 Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning antal, styck
85481010 Förbrukade galvaniska element och batterier antal, styck
86011000 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla antal, styck
86012000 Lok drivna med kraft från elektriska ackumulatorer antal, styck
86031000 Vagnar för järnvägar eller spårvägar, självgående, drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla (exkl. underhålls- och servicevagnar enligt nr 8604) antal, styck
86039000 Vagnar för järnvägar eller spårvägar, självgående (exkl. vagnar drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla samt underhålls- och servicevagnar enligt nr 8604) antal, styck

86040000 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

antal, styck

86050000 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar; resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar (exkl. självgående vagnar samt underhålls- och 
servicevagnar enligt nr 8604)

antal, styck

86061000 Tankvagnar o.d. för järnvägar eller spårvägar (exkl. självgående vagnar) antal, styck
86063000 Godsvagnar med anordning för automatisk lossning, för järnvägar eller spårvägar (exkl. självgående vagnar samt tankvagnar o.d. enligt nr 8606.10, isolerade vagnar och kylvagnar 

enligt nr 8606.20)
antal, styck

86069110 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, täckta och slutna, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" (exkl. självgående vagnar samt tankvagnar o.d. 
enligt nr 8606.10, isolerade vagnar och kylvagnar enligt nr 8606.20 samt vagnar för automatisk lossning)

antal, styck

86069180 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, täckta och slutna (exkl. självgående vagnar samt godsvagnar speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom", 
tankvagnar o.d. enligt nr 8606.10 samt vagnar för automatisk lossning)

antal, styck

86069200 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, öppna, med icke-borttagbara sidor med en höjd av > 60 cm (exkl. självgående vagnar samt vagnar för automatisk lossning) antal, styck
86069900 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar (exkl. självgående vagnar samt godsvagnar speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom", tankvagnar o.d. enligt 

nr 8606.10, isolerade vagnar och kylvagnar enligt nr 8606.20, andra täckta och slutna godsvagnar, vagnar för automatisk lossning samt öppna godsvagnar, med icke-borttagbara sidor 
med en höjd av > 60 cm)

antal, styck

86090010 Godsbehållare "containrar" med blyavskärmning för transport av radioaktivt material "Euratom" antal, styck
86090090 Godsbehållare "containrar", speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel (exkl. med blyavskärmning för transport av radioaktivt 

material "Euratom")
antal, styck

87011000 Traktorer som framförs av gående antal, styck
87012010 Dragfordon för påhängsvagnar, nya antal, styck
87012090 Dragfordon för påhängsvagnar, begagnade antal, styck
87013000 Bandtraktorer (exkl. bandtraktorer som framförs av gående) antal, styck
87019110 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt av <= 18 kW (exkl. traktorer som framförs av gående) antal, styck
87019190 Traktorer, med en motoreffekt av <= 18 kW (exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt jordbrukstraktorer 

och skogsbrukstraktorer, med hjul)
antal, styck

87019210 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en effekt av > 18 kW men <= 37 kW (exkl. traktorer som framförs av gående) antal, styck
87019290 Traktorer, med en motoreffekt av > 18 kW men <= 37 kW (exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt 

jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)
antal, styck

87019310 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt av > 37 kW men <= 75 kW (exkl. traktorer som framförs av gående) antal, styck
87019390 Traktorer, med en motoreffekt av > 37 kW men <= 75 kW (exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt 

jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)
antal, styck

87019410 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt av > 75 kW men <= 130 kW (exkl. traktorer som framförs av gående) antal, styck



87019490 Traktorer, med en motoreffekt av > 75 kW men <= 130 kW (exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt 
jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

antal, styck

87019510 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt av > 130 kW (exkl. traktorer som framförs av gående) antal, styck
87019590 Traktorer, med en motoreffekt av > 130 kW (exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt jordbrukstraktorer 

och skogsbrukstraktorer, med hjul)
antal, styck

87021011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym av > 
2 500 cm³, nya

antal, styck

87021019 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym av > 
2 500 cm³, begagnade

antal, styck

87021091 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym av 
<= 2 500 cm³, nya

antal, styck

87021099 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym av 
<= 2 500 cm³, begagnade

antal, styck

87022010 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och elmotor som 
framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av > 2 500 cm³

antal, styck

87022090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och elmotor som 
framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av <= 2 500 cm³

antal, styck

87023010 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram– och återgående kolvar och elmotor som 
framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av > 2 800 cm³

antal, styck

87023090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram– och återgående kolvar och elmotor som 
framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av <= 2 800 cm³

antal, styck

87024000 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart elmotor för framdrivning antal, styck
87029011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av > 2 800 cm³, nya (exkl. med elmotor för 

framdrivning)
antal, styck

87029019 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av > 2 800 cm³, begagnade (exkl. med elmotor för 
framdrivning)

antal, styck

87029031 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av <= 2 800 cm³, nya (exkl. med elmotor för 
framdrivning)

antal, styck

87029039 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av <= 2 800 cm³, begagnade (exkl. med elmotor för 
framdrivning)

antal, styck

87029090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren (exkl. med förbränningskolvmotor eller elmotor för framdrivning) antal, styck
87031011 Fordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" eller med gnisttändning (exkl. motorfordon för 

transport av >= 10 personer inkl. föraren)
antal, styck

87031018 Fordon speciellt konstruerade för färd på snö (exkl. med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" eller med gnisttändning); fordon för 
golfbanor och liknande fordon (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

antal, styck

87032110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av <= 1 000 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö 
och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87032190 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av <= 1 000 cm³, begagnade (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd 
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87032210 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.000 cm³ men <= 1.500 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade 
för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87032290 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.000 cm³ men <= 1.500 cm³, begagnade (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt 
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87032311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. motorfordon för 
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

antal, styck

87032319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 3 000 cm³, nya (exkl. husbilar och för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt 
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87032390 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 3 000 cm³, begagnade (exkl. husbilar och för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon 
speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87032410 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och 
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 3.000 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och 
andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87032490 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och 
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 3.000 cm³, begagnade (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö 
och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87033110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- 
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av <= 1.500 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö 
och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87033190 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- 
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av <= 1.500 cm³, begagnade (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd 
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87033211 Husbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³, nya (exkl. 
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

antal, styck

87033219 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning 
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon 
speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87033290 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning 
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³, begagnade (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon 
speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87033311 Husbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 2.500 cm³, nya (exkl. motorfordon för 
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

antal, styck

87033319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning 
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt 
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87033390 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning 
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 2.500 cm³, begagnade (exkl. husbilar och för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt 
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87034010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar och elmotor som framdrivningsmotorer, nya (exkl. sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10 personer inkl. 
föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87034090 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar och elmotor som framdrivningsmotorer, begagnade  (exkl. sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10 
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87035000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med kompressionständning 
"diesel- och semidieselmotor" och elmotor som framdrivningsmotorer (exkl. sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10 personer 
inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87036010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar och elmotor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren, 
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87036090 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- 
och återgående kolvar och elmotor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla, begagnade (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. 
föraren, fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck



87037000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- 
och semidieselmotor" och elmotor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt 
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87038010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart elmotor för framdrivning, nya (exkl. för 
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren, fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87038090 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart elmotor för framdrivning, begagnade (exkl. för 
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren, fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87039000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar (exkl. med förbränningskolvsmotor, elektrisk motor, för 
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

antal, styck

87041010 Dumprar, konstruerade för användning i terräng, med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" eller med gnisttändning antal, styck

87041090 Dumprar, konstruerade för användning i terräng (exkl. med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" eller med gnisttändning) antal, styck

87042110 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom", med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en 
totalvikt av <= 5 ton

antal, styck

87042131 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av > 2.500 
cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt bilar speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt 
material "Euratom")

antal, styck

87042139 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av > 2.500 
cm³, begagnade (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt 
material "Euratom")

antal, styck

87042191 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av <= 
2.500 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt 
material "Euratom")

antal, styck

87042199 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av <= 
2.500 cm³, begagnade (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av 
högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87042210 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, speciellt konstruerade 
för transport av högradioaktivt material "Euratom"

antal, styck

87042291 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, nya (exkl. dumprar, 
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87042299 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, begagnade (exkl. 
dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87042310 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 20 ton, speciellt konstruerade för transport 
av högradioaktivt material "Euratom"

antal, styck

87042391 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 20 ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade 
för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87042399 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 20 ton, begagnade (exkl. dumprar, 
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87043110 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" antal, styck

87043131 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av > 2.800 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade 
för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87043139 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av > 2.800 cm³, begagnade (exkl. dumprar, 
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87043191 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av <= 2.800 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade 
för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87043199 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton med en cylindervolym av <= 2.800 cm³, begagnade (exkl. dumprar, 
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87043210 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" antal, styck

87043291 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon för 
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87043299 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, begagnade (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng, 
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87049000 Motorfordon för godsbefordran (exkl. med förbränningsmotor samt dumprar, konstruerade för användning i terräng och motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705) antal, styck

87051000 Kranbilar (exkl. bärgningsbilar) antal, styck
87052000 Bilar med djupborrningsutrustning antal, styck
87053000 Brandbilar antal, styck
87054000 Bilar med betongblandare antal, styck
87059030 Bilar med betongpumpar antal, styck
87059080 Motorfordon för speciella ändamål (exkl. konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran samt bilar med betongblandare, brandbilar, bilar med djupborrningsutrustning, 

kranbilar samt bilar med betongpumpar)
antal, styck

87060011 Underreden till motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren eller till motorfordon för godsbefordran, som har förbränningskolvmotor antingen med 
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av > 2.500 cm³ eller med gnisttändning med en cylindervolym av > 2.800 cm³

antal, styck

87060019 Underreden till motorfordon för personbefordran, med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av > 2.500 cm³ eller 
med gnisttändning med en cylindervolym av > 2.800 cm³, samt underreden försedda med motor till traktorer

antal, styck

87060091 Underreden till motorfordon för personbefordran, med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller 
med gnisttändning med en cylindervolym av <= 2.800 cm³

antal, styck

87060099 Underreden till motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren; till motorfordon för godsbefordran, till underreden med motor smat till motorfordon för speciella ändamål, 
med förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller med gnisttändning med en cylindervolym av <= 
2.800 cm³

antal, styck

87071010 Karosserier, inkl. förarhytter, till motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, för industriell sammansättning antal, styck
87071090 Karosserier, inkl. förarhytter, till motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, ej för industriell sammansättning antal, styck
87079010 Karosserier, inkl. förarhytter, för industriell sammansättning av: traktorer som framförs av gående, motorfordon för godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen med 

kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2.800 cm³ samt till motorfordon för 
speciella ändamål

antal, styck

87079090 Karosserier, inkl. förarhytter, till traktorer, till motorfordon för godsbefordran samt till motorfordon för speciella ändamål, ej för industriell sammansättning antal, styck
87082110 Säkerhetsbälten, för industriell sammansättning av: motorfordon för personbefordran; motorfordon för godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen med 

kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2.800 cm³; motorfordon för speciella 
ändamål

antal, styck

87082190 Säkerhetsbälten, ej för industriell sammansättning av motorfordon antal, styck
87089510 Krockkuddar med uppblåsningssystem samt delar till sådana, för industriell sammansättning av: traktorer som framförs av gående, bilar och andra motorfordon konstruerade 

huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en 
cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2.800 cm³; motorfordon för speciella ändamål  enligt nr 8705,  i.a.n.

antal, styck

87091110 Truckar och dragtruckar, för elektrisk drift, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" (exkl. truckar försedda med lyft- eller hanteringsutrustning) antal, styck

87091190 Truckar och dragtruckar, för elektrisk drift, av sådana slag som används för korta transporter av gods eller på järnvägsperronger (exkl. truckar försedda med lyft- eller 
hanteringsutrustning samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

antal, styck

87091910 Truckar och dragtruckar, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" (exkl. truckar försedda med lyft- eller hanteringsutrustning samt för elektrisk drift) antal, styck



87091990 Truckar och dragtruckar, av sådana slag som används för korta transporter av gods eller på järnvägsperronger (exkl. truckar försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, speciellt 
konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" samt truckar och dragtruckar för elektrisk drift)

antal, styck

87111000 Motorcyklar, inkl. mopeder, med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av <=  50 cm³ antal, styck
87112010 Skotrar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 50 cm³ men <= 250 cm³ antal, styck
87112092 Motorcyklar inkl. mopeder, med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 50 cm³ men <= 125 cm³ (exkl. skotrar) antal, styck

87112098 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 125 cm³ men <= 250 cm³ antal, styck
87113010 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 250 cm³ men <= 380 cm³ antal, styck
87113090 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 380 cm³ men <= 500 cm³ antal, styck
87114000 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 500 cm³ men <= 800 cm³ antal, styck
87115000 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 800 cm³ antal, styck
87116010 Pedalassisterade cyklar, trehjulingar och fyrhjulingar med en elektrisk hjälpmotor med en största kontinuerlig märkeffekt på <= 250 watt antal, styck
87116090 Motorcyklar, inkl. mopeder, samt cyklar, med elektrisk hjälpmotor för framdrivning (exkl. pedalassisterade cyklar, trehjulingar och fyrhjulingar, med en största kontinuerlig märkeffekt 

på <= 250 watt)
antal, styck

87119000 Motorcyklar, inkl. mopeder samt cyklar försedda med hjälpmotor, med sidvagn för motorcyklar (exkl. med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med 
en elektrisk hjälpmotor)

antal, styck

87120030 Tvåhjuliga cyklar, utan motor och med kullager antal, styck
87120070 Cyklar, utan motor (exkl. tvåhjuliga cyklar med kullager) antal, styck
87131000 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, utan mekanisk framdrivningsanordning antal, styck
87139000 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning (exkl. särskilt utformade motorfordon och cyklar) antal, styck

87149110 Ramar till cyklar antal, styck
87149130 Framgafflar till cyklar antal, styck
87149210 Fälgar till cyklar antal, styck
87149610 Pedaler till cyklar pa - antal par
87149910 Styren till cyklar antal, styck
87149930 Pakethållare till cyklar antal, styck
87150010 Barnvagnar antal, styck
87161092 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt av <= 1 600 kg antal, styck
87161098 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt av > 1 600 kg antal, styck
87162000 Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar avsedda för lantbruksändamål antal, styck
87163100 Släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran, försedda med tank (exkl. för järnvägar eller spårvägar) antal, styck
87163910 Släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" antal, styck
87163930 Påhängsvagnar för godsbefordran, nya (exkl. för järnvägar eller spårvägar, självlastande eller självlossande släpfordon, påhängsvagnar avsedda för lantbruksändamål, släpfordon och 

påhängsvagnar försedda med tank samt påhängsvagnar speciellt konstruerade för transport av radioaktiva material "Euratom")
antal, styck

87163950 Släpvagnar för godsbefordran, nya (exkl. självlastande eller självlossande släpfordon avsedda för lantbruksändamål, släpfordon försedda med tank samt släpvagnar konstruerade för 
transport av högradioaktivt material)

antal, styck

87163980 Släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran, begagnade (exkl. för järnvägar eller spårvägar, självlastande eller självlossande släpfordon, påhängsvagnar avsedda för 
lantbruksändamål, släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank samt påhängsvagnar speciellt konstruerade för transport av radioaktiva material "Euratom")

antal, styck

88010010 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och hängglidare, utan motor antal, styck
88010090 Luftfartyg, andra, utan motor (exkl. segel- och glidflygplan, flygdrakar samt ballonger och luftskepp) antal, styck
88021100 Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg antal, styck
88021200 Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg antal, styck
88022000 Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. helikoptrar och luftskepp) antal, styck
88023000 Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 2.000 kg men <= 15.000 kg (exkl. helikoptrar och luftskepp) antal, styck
88024000 Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 15.000 kg (exkl. helikoptrar och luftskepp) antal, styck
88026011 Telekommunikationssatelliter antal, styck
88026019 Rymdfarkoster (exkl. telekommunikationssatelliter) antal, styck
88026090 Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster antal, styck
89011010 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran, färjor, för öppen sjö antal, styck
89011090 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran, färjor (exkl. för öppen sjö) antal, styck
89012010 Tankfartyg, för öppen sjö antal, styck
89012090 Tankfartyg (exkl. för öppen sjö) ct/l - lastförmåga i 

ton
89013010 Kyl- och frysfartyg, för öppen sjö (exkl. tankfartyg) antal, styck
89013090 Kyl- och frysfartyg (exkl. för öppen sjö samt tankfartyg) ct/l - lastförmåga i 

ton
89019010 Fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran, för öppen sjö (exkl. kyl- och frysfartyg, tankfartyg, färjor samt fartyg som huvudsakligen är avsedda för 

personbefordran)
antal, styck

89019090 Fartyg för godsbefordran samt fartyg för både person- och godsbefordran, även maskindrivna (exkl. för öppen sjö, kyl- och frysfartyg, tankfartyg, färjor samt fartyg som huvudsakligen 
är avsedda för personbefordran)

ct/l - lastförmåga i 
ton

89020010 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter, för öppen sjö antal, styck
89020090 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter (exkl. för öppen sjö samt fartyg till sportsfiskeri) antal, styck
89031010 Båtar, uppblåsbara, för nöjes- eller sportbruk, med en vikt av <= 100 kg antal, styck
89031090 Båtar, uppblåsbara, för nöjes- eller sportbruk, med en vikt av > 100 kg antal, styck
89040010 Bogserbåtar antal, styck
89040091 Fartyg för påskjutning av andra fartyg, för öppen sjö antal, styck
89051010 Mudderverk, för öppen sjö antal, styck
89051090 Mudderverk (exkl. för öppen sjö) antal, styck
89052000 Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar antal, styck
89059010 Fyrskepp, flodsprutor, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift, samt flytdockor, för öppen sjö 

(exkl. mudderverk, flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar samt fiskefartyg och krigsfartyg)
antal, styck

89059090 Fyrskepp, flodsprutor, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift, samt flytdockor (exkl. för öppen 
sjö, mudderverk, flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar samt fiskefartyg och krigsfartyg)

antal, styck

89061000 Krigsfartyg av alla slag antal, styck
89069010 Fartyg, inkl. andra livbåtar än roddbåtar, för öppen sjö (exkl. krigsfartyg och andra fartyg enligt nr 8901 till 8905 samt fartyg avsedda att huggas upp) antal, styck
89069091 Fartyg, inbegripet livbåtar, med en vikt av <= 100 kg var (exkl. roddbåtar, andra fartyg enligt nr 8901-8905 samt fartyg avsedda att huggas upp) antal, styck
89069099 Fartyg, inkl. andra livbåtar än roddbåtar, med en vikt av > 100 kg (exkl. för öppen sjö, krigsfartyg och andra fartyg enligt nr 8901 till 8905 samt fartyg avsedda att huggas upp) antal, styck

89071000 Flottar, uppblåsbara antal, styck
89079000 Flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken (exkl. uppblåsbara flottar, fartyg enligt nr 8901 till 8906 samt annan flytande materiel avsedda att huggas upp) antal, styck

90021100 Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater antal, styck
90021900 Objektiv (exkl. för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater) antal, styck
90022000 Optiska filter utgörande delar eller tilllbehör till instrument eller apparater, monterade antal, styck
90041010 Solglasögon, optiskt bearbetade antal, styck
90041091 Solglasögon, med linser av plast (exkl. optiskt bearbetade) antal, styck
90041099 Solglasögon (exkl. med linser av plast samt optiskt bearbetade) antal, styck
90051000 Kikare, binokulära antal, styck
90063000 Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för 

jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik
antal, styck

90064000 Kameror för omedelbar bildframställning (exkl. stillbildskameror enligt nr 900610, 9006.20 eller 9006.30) antal, styck
90065100 Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av <= 35 mm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning samt stillbildskameror enligt nr 900610, 9006.20 eller 9006.30) antal, styck

90065200 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av < 35 mm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning, spegelreflexkameror samt stillbildskameror enligt nr 900610 eller 9006.30) antal, styck

90065900 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller till bladfilm (exkl. stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk 
eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik samt kameror för omedelbar bildframställning)

antal, styck

90066100 Blixtljusapparater med gasurladdningslampa "elektronblixt" antal, styck



90066900 Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografisk bruk (exkl. blixtljusapparater med gasurladdningslampa, elektronblixt) antal, styck
90071000 Kinokameror antal, styck
90072000 Kinoprojektorer antal, styck
90085000 Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater (exkl. kinematografiska och delar och tillbehör) antal, styck
90111000 Stereoskopiska mikroskop antal, styck
90112010 Fotomikrografiska mikroskop, optiska, med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor "wafers" eller nät (exkl. stereoskopiska mikroskop) antal, styck

90112090 Mikroskop, optiska, för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion (exkl. med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor 
"wafers" eller nät och stereoskopiska mikroskop)

antal, styck

90118000 Mikroskop, optiska (exkl. för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion, stereoskopiska mikroskop) antal, styck
90142020 Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (exkl. kompasser och apparater för radionavigering) antal, styck
90160010 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter antal, styck
90171010 Plottrar som ritbord och ritapparater, även automatiska antal, styck
90171090 Ritbord och ritapparater, även automatiska (exkl. plottrar) antal, styck
90172005 Plottrar som rit- eller ritsinstrument antal, styck
90172039 Ritsinstrument (exkl. plottrar och bildgeneratorutrustning för framställning av arbetsmasker eller modermasker ur fotoresistöverdragna substrat) antal, styck
90172090 Räkneinstrument, inkl. räknestickor, räkneskivor o.d. (exkl. räknemaskiner) antal, styck
90173000 Mikrometrar, skjutmått och tolkar (exkl. tolkar utan ställbar mätanordning enl. nr. 9031) antal, styck
90212110 Tänder, konstgjorda, av plast 100 p/st - per 100 

styck
90212190 Tänder, konstgjorda (exkl. av plast) 100 p/st - per 100 

styck
90214000 Hörapparater för hörselskadade (exkl. delar och tillbehör till hörapparater) antal, styck
90215000 Hjärtstimulatorer "pacemakers" (exkl. delar och tillbehör till hjärtstimulatorer) antal, styck
90221200 Apparater för datortomografi antal, styck
90221300 Röntgenapparater för dentalt bruk antal, styck
90221400 Röntgenapparater för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk (exkl. apparater för dentalt bruk och för datortomografi) antal, styck
90221900 Röntgenapparater (exkl. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk) antal, styck
90222100 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gammastrålar, för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk antal, styck
90222900 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gammastrålar (exkl. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk) antal, styck
90223000 Röntgenrör antal, styck
90251120 Medicinska eller veterinära termometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument antal, styck
90251180 Termometrar och pyrometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument (exkl. medicinska eller veterinära termometrar) antal, styck
90251900 Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument (exkl. vätskefyllda termometrar för direktavläsning) antal, styck
90258020 Barometrar, inte kombinerade med andra instrument (exkl. för civila luftfartyg enligt nr 9025.80.15) antal, styck
90261021 Genomströmningsmätare för vätskor, elektroniska (exkl. förbruknings-, produktionsmätare och regulatorer) antal, styck
90261029 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå, elektroniska (exkl. genomströmnings-, förbruknings- och produktionsmätare samt regulatorer) antal, styck

90261081 Genomströmningsmätare för vätskor (exkl. elektroniska samt förbruknings-, produktionsmätare och regulatorer) antal, styck
90261089 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå (exkl. elektroniska samt genomströmnings-, förbruknings- och produktionsmätare och regulatorer) antal, styck

90262020 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers och vätskors tryck, elektroniska (exkl. regulatorer) antal, styck
90262040 Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp (exkl. elektroniska) antal, styck
90262080 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers och vätskors tryck (exkl. elektroniska och manometrar samt regulatorer) antal, styck
90271010 Gas- eller rökanalysapparater, elektroniska antal, styck
90271090 Gas- eller rökanalysapparater (exkl. elektroniska) antal, styck
90281000 Gasmätare, inkl. kalibreringsmätare antal, styck
90282000 Vätskemätare, inkl. kalibreringsmätare antal, styck
90283011 Elektricitetsmätare för växelström, för enfasström, inkl. kalibreringsmätare antal, styck
90283019 Elektricitetsmätare för växelström, för flerfasström, inkl. kalibreringsmätare antal, styck
90283090 Elektricitetsmätare, inkl. kalibreringsmätare (exkl. elektricitetsmätare för växelström) antal, styck
90314910 Profilprojektorer antal, styck
90321020 Termostater, elektroniska antal, styck
90321080 Termostater (exkl. elektroniska) antal, styck
90322000 Tryckregulatorer "pressostater" (exkl. kranar och ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.) antal, styck
91011100 Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, elektriskt drivna, med enbart mekanisk "analog" tidvisning, även med stoppursfunktion (exkl. ur 

med baksida av stål)
antal, styck

91011900 Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, elektriskt drivna, även med kombinerad mekanisk "analog" och elektronoptisk "digital" tidvisning, 
även med stoppursfunktion (exkl. ur med baksida av stål)

antal, styck

91012100 Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, med automatisk uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur med baksida av stål) antal, styck

91012900 Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, med manuell uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur med baksida av stål) antal, styck

91019100 Fickur o.d. ur, även med stoppursfunktion, med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, elektriskt drivna (exkl. ur med baksida av stål) antal, styck
91019900 Fickur och liknande ur av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, med manuell eller automatisk uppdragning (exkl. ur med baksida av stål) antal, styck
91021100 Armbandsur, elektriskt drivna, med enbart mekanisk "analog" tidvisning, även med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall) antal, styck

91021200 Armbandsur, elektriskt drivna, med enbart elektronoptisk "digital" tidvisning, även med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall) antal, styck

91021900 Armbandsur, elektriskt drivna, med kombinerad mekanisk "analog" och elektronoptisk "digital" tidvisning, även med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel metall eller av metall 
med plätering av ädel metall)

antal, styck

91022100 Armbandsur med automatisk uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall) antal, styck
91022900 Armbandsur med manuell uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall) antal, styck
91029100 Fickur o.d. ur, elektriskt drivna även med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall) antal, styck
91029900 Fickur och liknande ur, även med stoppursfunktion, med manuell eller automatisk uppdragning (exkl. av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall) antal, styck
91031000 Vägg- och bordsur med fickursverk, elektriskt drivna (exkl. armbandsur, fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller 9102 samt ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr 9104) antal, styck
91039000 Vägg- och bordsur med fickursverk (exkl. elektriskt drivna samt armbandsur, fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller 9102 och ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr 9104) antal, styck
91040000 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg antal, styck
91051100 Väckarur, elektriskt drivna antal, styck
91051900 Väckarur (exkl. elektriskt drivna) antal, styck
91052100 Väggur, elektriskt drivna antal, styck
91052900 Väggur (exkl. elektriskt drivna) antal, styck
91059100 Ur, elektriskt drivna (exkl. armbandsur, fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller 9102, ur med fickursverk enligt nr 9103, ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr 9104 samt väckarur och 

väggur)
antal, styck

91059900 Ur (exkl. elektriskt drivna samt armbandsur, fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller 9102, ur med fickursverk enligt nr 9103, ur till instrumentbrädor o.d. ur enligt nr 9104 samt väckarur och 
väggur)

antal, styck

91061000 Tidkontrollur; tidstämpelur antal, styck
91069000 Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (exkl. ur enligt nr 

9101-9105, tidkontrollur samt tidstämpelur)
antal, styck

91070000 Tidströmställare med urverk eller synkronmotor antal, styck
91081100 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna, med enbart mekanisk "analog" tidvisning, eller apterade för sådan tidvisning antal, styck
91081200 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna, med enbart elektronoptisk "digital" tidvisning antal, styck
91081900 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna, med kombinerad mekanisk "analog" och elektronoptisk "digital" tidvisning, även utan urtavla och visare antal, styck

91082000 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, med automatisk uppdragning antal, styck
91089000 Urverk, kompletta och sammansatta, för endast uppdragning för hand antal, styck
91091000 Urverk, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna (exkl. verk till fick- eller armbandsur) antal, styck
91099000 Urverk, kompletta och sammansatta (exkl. batteridrivna eller avsedda för nätanslutning samt verk till fick- eller armbandsur) antal, styck
91101110 Urverk, kompletta, inte sammansatta eller delvis sammansatta "urverkssatser" till fick- eller armbandsur, med balans och spiralfjäder antal, styck
91101190 Urverk, kompletta, inte sammansatta eller delvis sammansatta "urverkssatser" till fick- eller armbandsur (exkl. med balans och spiralfjäder) antal, styck



91111000 Boetter till armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall antal, styck
91112000 Boetter till armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102, av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade antal, styck
91118000 Boetter till armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102 (exkl. av ädel metall eller metall med plätering av ädel metall eller av oädel metall) antal, styck
91122000 Urfoder (exkl. för fickur, armbandsur och andra ur enligt nr 9101 eller 9102) antal, styck
92011010 Pianon, andra pianon än flyglar och tafflar, nya antal, styck
92011090 Pianon, andra pianon än flyglar och tafflar, begagnade antal, styck
92012000 Flyglar antal, styck
92071010 Orglar med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg antal, styck
92071030 Digitalpianon med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg antal, styck
92071050 Syntar med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg antal, styck
93011000 Artillerivapen t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare antal, styck
93012000 Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar antal, styck
93019000 Vapen för militärt bruk, inbegripet kulsprutepistoler (exkl. artillerivapen, utskjutningsramper för raketer, eldkastare, granatkastare, torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar, 

revolvrar och pistoler enligt nr 9302 samt hugg- och stickvapen enligt nr 9307)
antal, styck

93020000 Revolvrar och pistoler (exkl. vapen enligt nr 9303 eller 9304) antal, styck
93031000 Mynningsladdare antal, styck
93032010 Hagelgevär för sportskytte, jakt och målskjutning, enpipiga, med slätt lopp (exkl. mynningsladdare och fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär) antal, styck
93032095 Hagelgevär för sportskytte, jakt och målskjutning, med ett eller två släta lopp kombinerade med räfflat lopp, samt dubbelpipiga gevär med slätt lopp antal, styck
93033000 Kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, med ett eller flera räfflade lopp (exkl. luft- och fjäderdrivna gevär) antal, styck
93039000 Eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv laddning (exkl. mynningsladdare, hagelgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, revolvrar och pistoler 

enligt nr 9302 samt vapen för militärt bruk)
antal, styck

93040000 Fjäder- luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger (exkl. vapen enligt nr 9307) antal, styck
93062100 Hagelpatroner till gevär med slätt lopp 1 000 p/s - 1 000 

styck
94043000 Sovsäckar antal, styck
95043010 Spelapparater med bildskärm, för mynt, sedlar, polletter eller liknande artiklar antal, styck
95043020 Spelapparater utan bildskärm, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel (exkl. kägelresare för bowlinghallar) antal, styck
95061110 Längdskidor för skidåkning på snö pa - antal par
95061121 Monoskidor och snowboards antal, styck
95061129 Utförsåkningsskidor (exkl. monoskidor och snowboards) pa - antal par
95061180 Snöskidor (exkl. längdskidor och utförsåkningsskidor pa - antal par
95063100 Golfklubbor, kompletta antal, styck
95063200 Golfbollar antal, styck
95067010 Skridskor pa - antal par
95067030 Rullskridskor pa - antal par
96031000 Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material, med eller utan skaft antal, styck
96032100 Tandborstar inkl. borstar för lösgommar antal, styck
96032930 Hårborstar antal, styck
96033010 Konstnärspenslar och skrivpenslar antal, styck
96033090 Penslar för kosmetiskt ändamål antal, styck
96034010 Målarborstar och målarpenslar (exkl. konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för kosmetiskt ändamål) antal, styck
96034090 Målningsdynor och målningsrullar antal, styck
96039010 Mekaniska mattsopare utan motor antal, styck
96071100 Blixtlås med krampor av oädel metall m - meter
96071900 Blixtlås (exkl. med krampor av oädel metall) m - meter
96081010 Kulpennor med flytande bläck antal, styck
96081092 Kulpennor med utbytbar patron (exkl. med flytande bläck) antal, styck
96081099 Kulpennor (exkl. med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel metall samt kulpennor med flytande bläck samt med utbytbar patron) antal, styck
96082000 Pennor med filtspets eller annan porös spets antal, styck
96083000 Reservoarpennor och liknande pennor antal, styck
96084000 Stiftpennor antal, styck
96086000 Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhållare antal, styck
96131000 Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara antal, styck
96132000 Ficktändare för gas, påfyllningsbara antal, styck


	Blad1

