
Löpnr VaruGrnr VaruGrText

4 2504 Grafit

5 2505 Naturlig sand av alla slag

7 2507,2508 Lera (vanlig lera, kaolin, bentonit, andalusit m.m.)

9 2521 Kalksten, kalkstensmjöl

10 2522 Kalk

11 2523 Cement

12 252921,252922 Flusspat

13 260111,260112 Järnmalm

15 2603 Kopparmalm

16 2607 Blymalm

17 2610 Krommalm

18 2613 Molybdenmalm, även rostad

19 2708 Beck

21 27101999, 27102090 Naftenbasolja

23 280421 Argon

24 280430 Kväve och kvävgas

25 280440 Oxygen

26 280461,280469 Kisel

30 2808 Salpetersyra, blandningar av svavel- och 

salpetersyra

31 281111,281119,281122,28112905 Oorganiska syror och föreningar som svavel- och 

kiseldioxid, sulfamin- och fluorvätesyra m.m.

32 2815,2816,281830,2828,2829,2830,2831,2832,2833,2839 Hydroxider, peroxider, kloriter, klorater, sulfiter, 

sulfater, silikater och alunarter

33 281820 Aluminiumoxid

35 2819 Kromoxider och kromhydroxider

36 282520,282530,282540,282550,282560,282570,282580,282590 Diverse metalloxider och hydroxider (med nickel, 

koppar, molybden m.m.)

37 2826 Fluorider, syntetisk kryolit

38 2830 Sulfider

39 2839 Silikater (natriumsilikat m.m.)

40 2847 Väteperoxid

41 2849 Karbider (bor-, kalcium-, kiselkarbid m.m.)

44 290314 Koltetraklorid (avfettningsmedel)

45 291570 Palmitin- och stearinsyra samt salter (exempelvis 

zinkstearat) och estrar därav

46 3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,321519 Färger, lacker, kitt, sickativ m.m.



47 3403 Skäroljor, smörj- och formsläppmedel, medel mot 

korrosion m.m.

48 380130 Elektrodmassa

49 3816 Eldfast cement, murbruk, betong och liknande 

eldfasta beredningar

50 382410,382490 Hjälpmedel för gjuterier, beredda bindemedel 

exempelvis harts för gjutformar eller gjutkärnor

51 382471 Bergsalt

58 7106 Silver

59 7201 Tackjärn

60 720211 Ferromangan innehållande > 2 viktprocent kol

61 720219 Ferromangan innehållande <= 2 viktprocent kol

73 7203 Järnsvamp

74 720410,720421,720429,720430,720441,720449 Skrot och avfall av järn eller stål

75 7205 Granulat och pulver av järn eller stål

76 7206 Järn eller olegerat stål i form av göt eller i andra 

obearbetade former (handelstålsgöt)

77 72071210 Halvfärdiga produkter, handelstålsämnen, av järn 

eller olegerat stål

80 7208,7209,7210 Plåt av järn eller olegerat stål (elektroplåt m.m.)

82 7213 Stång av järn eller olegerat stål (valstråd), 

armeringsjärn

84 721420,721430,721491,721499 Stång av järn eller olegerat stål, varmbearbetad

85 721610,721621,721622,721631,721632,721633,721640,721650 Profiler av järn eller olegerat stål

86 7217 Tråd av järn eller olegerat stål

87 721810 Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade 

former

88 721891 Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med  annat 

än kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna
89 72189911,72189919,72189920,72189980 Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med 

kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna 

samt halvfärdiga produkter av rostfritt stål med 

runt eller månghörnigt tvärsnitt samt smidda 

halvfärdiga produkter av rostfritt stål

90 7219 Plåt av rostfritt stål

91 722011,722012 Varmvalsade platta produkter av rostfritt stål, 

bredd < 600 mm

92 7221 Stång av rostfritt stål (valstråd)

93 722211,722219 Stång av rostfritt stål, varmbearbetad



94 7224 Göt och ämnen av legerat stål (annat än rostfritt), 

plattstål

96 7225 Plåt av legerat stål (annat än rostfritt)

97 722691 Varmvalsade platta produkter av legerat stål 

(annat än rostfritt, snabbstål och kisellegeratstål) 

med en bredd < 600 mm

98 7227 Valstråd av legerat stål (annat än rostfritt)

99 72281020,72281050,72282010,72282091,72283020,72283041,7228304

9,72283061,72283069,72283070,72283089

Stång av legerat stål (annat än rostfritt), 

varmbearbetad

101 7403 Koppar och kopparlegeringar i obearbetade former 

(koppargranulat m.m.)

102 7404 Skrot av koppar och kopparlegeringar

105 7409 Plåt och band av koppar eller kopparlegering

107 7502 Nickel och nickellegeringar (hastelloy) i 

obearbetade former

108 7504 Pellets, pulver och fjäll av nickel

109 7601 Aluminium och aluminiumlegeringar i obearbetade 

former

111 7606 Plåt och band av aluminium/aluminiumlegering

113 7802 Skrot och avfall av bly

114 7901 Zink och zinklegeringar i obearbetade former

116 8002 Skrot och avfall av tenn

118 810210,810294,810295,810296,810299 Molybden och varor därav

119 810411,810419,810430,810490 Magnesium och varor därav

120 810520,810590 Kobolt och varor därav (koboltskärsten m.m.)

121 8111 Mangan och varor därav

122 811212,811219,811221,811229,811251,811259,811292,811299 Krom, hafnium, beryllium m.m. och varor därav

123 820720 Dragskivor och matriser för dragning eller 

strängpressning av metall

124 820730 Verktyg för pressning eller stansning för 

metallbearbetning, utbytbara

126 8480 Gjutmodeller och formar

127 8545 Kol- och grafitelektroder, värmemotstånd, 

kolborstar m.m.

129 01022910,01022921,01022929,01022941,01022949 Kalv

130 010221,01022951,01022959,01022961,01022969,01022991,01022999,

01023100,01023910,01023990,01029020,0102 9091,01029099

Nötkreatur och andra oxdjur (ej kalv)

131 103 Svin

132 104 Får och getter



133 105 Fjäderfän

134 010613,01061490,010619,010633 Andra levande djur som ren, hare, kaniner m.m.

135 0201,0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt, kylt 

eller fryst

136 203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

137 204 Kött av lamm, får och get, färskt, kylt eller fryst

138 205 Kött av häst, åsna eller mula, färskt, kylt eller fryst

139 206 Andra delar än kött av nötkreatur, andra oxdjur, 

svin, får m.m. (exempelvis lever och tunga)

140 207 Kött och delar av fjäderfän, färskt, kylt eller fryst

141 208 Kött och delar av ren, kanin, hare, färskt, kylt eller 

fryst

142 210 Kött, saltat, torkat eller rökt (bacon, rökt skinka, 

bogfläsk m.m.)

146 404 Vassle och vasslepulver

147 405 Smör, mjölkfett, mjölkolja m.m.

148 040721,04072910 Ägg med skal, färska

149 408 Ägg utan skal, äggula, äggpulver m.m.

150 701 Potatis, färsk eller kyld

157 100620,100630,100640 Ris

160 1104 Flingor, groddar och pärlgryn av spannmål 

(vetegroddar, havregryn m.m.)

161 1105 Mjöl, flingor, pulver, korn av potatis och potatisfiber

162 150110,150120,1502 Ister och talg av svin, nötkreatur, får eller getter

163 1517 Margarin

164 170230,170240,170250,170260,17029030,17029050,17029080,170290

95

Socker (druv-, frukt-, invertsocker, sirap, glukos, 

maltodextrin m.m.)

165 190540 Ströbröd

166 2104 Soppor och buljonger, även beredningar

167 220190 Vatten

169 283410 Nitriter (natriumnitriter m.m.)

171 2936 Provitaminer och vitaminer (askorbinsyra m.m.)

173 391710 Konsttarmar

174 3301,3302 Eteriska oljor, extrakter och aromämnen

175 504 Tarmar, blåsor och magar av djur

176 05119910,05119985 Animaliska produkter (slaktbiprodukter m.m.)

186 2712 Vaselin, paraffin och mineralvaxer

188 2809 Fosforsyra, polyfosforsyror och fosforpentoxid

189 2814 Ammoniak



190 281830 Aluminiumhydroxid

192 2823 Titanoxider, titanvitt

193 2828 Hypokloriter (natrium-, kalciumhypoklorit m.m.), 

kloriter och hypobromiter

194 2833 Sulfater

195 2835 Fosfater (trinatriumfosfat, natriumpolyfosfat, 

natriumpyrofosfat m.m.)

217 3507 Enzymer och enzympreparat

226 150710 Sojabönolja, rå

227 150790 Sojabönolja, raffinerad

234 2519,2526 Magnesit, magnesiumoxid, talk och steatit

237 2526 Talk och steatit

239 28112200,28112905 Kisel- och svaveldioxid

240 2817 Zinkoxid (zinkvitt) och zinkperoxid

259 350520,3506 Lim och klister

270 3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat

275 0801,0802 Mandel och nötter

277 1504 Fetter och oljor av fisk

278 1506 Andra animaliska fetter och oljor

281 150810 Jordnötsolja, rå

282 150890 Jordnötsolja, raffinerad

283 150990 Olivolja

284 151110 Palmolja, rå

285 151190 Palmolja, raffinerad

286 151211,151221 Solros-, safflor-, bomullsfröolja, rå

287 151219,151229 Solros-, safflor-, bomullsfröolja, raffinerad

288 151311,151321 Kokos-, palmkärn-, babassuolja, rå

289 151319,151329 Kokos-, palmkärn-, babassuolja, raffinerad

290 151411, 151491 Raps-, rybs-, senapsolja, rå

291 151419, 151499 Raps-, rybs-, senapsolja, raffinerad

292 151521 Majsolja, rå

293 151529 Majsolja, raffinerad

294 151530,151550,151590,1516 Övriga vegetabiliska fetter och oljor inklusive 

hydrerade eller omförestrade fetter och oljor

301 1001 Vete samt blandsäd av vete och råg

302 1002 Råg

303 1003 Korn

304 1005 Majs

305 100610 Ris, obehandlat



307 1107 Malt och maltmjöl

308 121020 Humle

309 1701 Socker (rå-, bit-, strösocker, sirap m.m.)

311 1703 Sockerrörs- och sockerbetsmelass

313 190190 Maltextrakt

314 2009 Frukt- och bärsafter och juicekoncentrat

315 210111,210112,210130 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe och 

kaffepulver

316 2102 Jäst och bakpulver

318 220110 Mineralvatten, kolsyrat och steril vatten

321 2512 Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (kiselgur m.m.)

322 281121 Koldioxid (kolsyra)

324 3205 Färgämnen för färgning av konfektyrer, likörer 

m.m.

327 5911 Produkter av textilmaterial för tekniskt bruk

328 030211,030212,030219,030221,030222,030223,030229,030231,030232

,030233,030239,030240,030250,030261,030262,030263,030264,03026

5,030266,030269

Fisk, färsk obehandlad (ej filead, hackad eller 

malen)

330 30290 Rom, lever och mjölke

331 0303,0304,0305 Fisk, filead, hackad, malen, fryst, torkad, saltad 

eller rökt

332 03061110,03061190,03061205,03061210,03061290,03061405,0306141

0,03061430,03061490,03061510,03061590,03061610,03061691,03061

699,03061710,03061791,03061792,03061793,03061794,03061799,030

61905,03061910,03061930

Kräftdjur, frysta

333 030621,03062291,03062299,03062430,03062480,03062590,03062631,

03062639,03062690

Kräftdjur, färska, kylda, torkade eller saltade

335 402 Mjölk och grädde, koncentrerat (pulver m.m.)

337 1604 Fisk, beredd eller konserverad, kaviar

338 1605 Kräftdjur, beredda eller konserverade

339 2103 Såser (exempelvis sojasås), senapspulver, senap, 

majonnäs, ketchup m.m.

340 2209 Ättika

342 121291 Sockerbetor

345 230320 Betmassa, bagass m.m.

346 406 Ost och ostmassa (även riven, pulveriserad och 

smält)

347 409 Naturlig honung

349 81040 Bär, färska, vilda (lingon, blåbär, tranbär m.m.)



350 0811,0812,0813 Frukt, bär och nötter, behandlade (frysta, torkade 

eller tillfälligt konserverade)

351 813 Frukt och bär, torkade

353 1108,1109,350510 Stärkelse (även dextrin och annan modifierad 

stärkelse)

354 170211,170219 Socker (mjölksocker, sirap och andra lösningar av 

mjölksocker)

355 1704 Sockerkonfektyrer, ej med kakao (lakritsvaror, 

mandelmassa m.m.)

356 1803,1804,1805,1806 Choklad och andra beredningar med kakao (smör, 

pulver, massa m.m.)

357 190531,190532 Bakverk som kex, våfflor och rån

358 200791,200799 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader och mos

361 3503 Gelatin

362 442190 Diverse varor av trä (träplugg, rundstav m.m.)

363 508 Skal av blöt-, kräftdjur m.m.

364 51191 Fiskbiprodukter (fiskrester m.m.)

366 90111 Kaffe, orostat, koffeinhaltigt

367 1004 Havre

369 1008 Bovete, hirs och kanariefrö

370 1103 Krossgryn samt grovt mjöl, inklusive fingryn av 

spannmål (risgryn m.m.)

372 121410 Mjöl och pellets av lucern

373 121490 Kålrötter, foderbetor och liknande djurfoder, även i 

form av pellets

374 1302 Växtsafter, växtextrakter, pektinämnen och 

konsistensgivare

375 15010011,15010019 Ister

376 230110 Mjöl och pellets av kött

377 230120 Mjöl och pellets av fisk, kräft- eller blötdjur

378 2302 Kli, fodermjöl, foderpellets, spannmålsavfall m.m.

379 230310 Restprodukter från stärkelseframställning 

(majsstärkelse m.m.)

380 2304,2305,2306 Restprodukter från utvinning av vegetabiliska fetter 

eller oljor (oljekakor m.m.), även malda eller i form 

av pellets

381 2308 Vegetabiliska ämnen och rester för djurutfordring 

(fruktavfall, skal av köksväxter, bet- och 

morotsblast m.m.)



382 230990 Foder till uppfödning

385 3504 Peptoner, peptonderivat och andra proteinämnen

386 80620 Russin och korinter

387 190120 Bakmixer och degar

390 90112 Kaffe, orostat, koffeinfritt

392 152110 Vegetabiliska vaxer (kandelillavax, karnaubavax 

m.m.)

393 170220 Socker (lönnsocker samt sirap och andra lösningar 

av lönnsocker)

394 282710 Ammoniumklorid (salmiak)

395 350510 Dextrin och annan modifierad stärkelse

397 403 Mejeriprodukter (gräddfil, yoghurt, crème fraiche, 

kärnmjölk m.m.)

398 071021,071022,071029,071030,071040,071080,071090,0712 Grönsaker och rotfrukter, kokta, frysta eller 

torkade

399 712 Grönsaker och rotfrukter, torkade

400 071310,071320,071331,071332,071333,071339,071340,071350,071390 Ärter, bönor och linser, torkade

401 1106 Mjöl/pulver av torkade baljväxtfrön eller av frukt, 

bär och nötter (exempelvis bananmjöl, 

bananpulver)

402 1109 Vetegluten, även torkat

404 2001,2002,2003,2004,20052010,200520,200540,200551,200559,20056

0,200570,200580,200591,200599

Grönsaker och rotfrukter, inklusive svamp, 

beredda eller konserverade (tomatpuré, pickels 

m.m.)

405 210120 Extrakter och essenser av te

406 2923 Kolin och salter därav, lecitiner

407 2925 Föreningar med karboximidfunktion (sackarin, 

imider, iminer m.m.)

408 350110 Kasein

409 350190 Kaseinater

412 28112905 Svaveldioxid

416 2831 Hydrosulfiter

417 2832 Sulfiter

420 290315 Lösningsmedel (etylendiklorid)

421 290511 Metanol

422 291229 Härdare (cykliska aldehyder)

424 291733 Dinonyl- och didecylortoftalater

425 292249 Komplexbildare som EDTA, DTPA, NTA



426 293361 Melamin

427 3809 Appreturmedel (preparat för påskyndande av 

färgning eller för fixering av färgämnen)

429 380290 Aktiverad bentonit

430 4802 Papper och papp för grafiskt ändamål, obelagt och 

obestruket

431 4803 Papper för hushålls- eller sanitärtändamål, även 

papper och duk av cellulosafibrer (cellulosavadd)
432 4804 Kraftpapper och papp, obelagt och obestruket 

(kraftliner m.m.)

434 480810 Papper och papp, vågade, inklusive wellpapp, 

även perforerade

435 4810 Papper och papp, belagda eller bestrukna med 

kaolin eller andra oorganiska ämnen (LWC-papper 

m.m.)

436 4811 Papper, papp och cellulosavadd,  belagda, 

bestrukna, impregnerade eller tryckta i rullar eller 

ark

442 310530 Diammoniumfosfat

448 7607 Folier av aluminium

449 844190 Delar till maskiner och apparater för bearbetning 

av pappermassa, papper eller papp (exempelvis 

stansverktyg)

450 844230,844240 Maskiner och redskap för typgjutning, typsättning 

m.m.

451 844250 Tryckplåtar, typer, klichéer, cylindrar och andra 

tryckformar

455 240110,240120 Råtobak

457 290532 Propylenglykol

459 481310,481320 Cigarettpapper, i häften eller i rullar med bredd av 

högst 5 cm

464 4403;1 Massaved

468 4701 Massa, mekanisk av ved, inte kemiskt behandlad 

(slipmassa)

469 4703 Massa, kemisk, av ved (soda- och sulfatmassa)

470 4704 Sulfitmassa

471 4705 Massa, halvkemisk, av ved

472 4707 Avfall och förbrukade varor av papper eller papp



473 4104,4105,4106,4107,4112,4113,4114,411510 Läder, sämskläder, konstläder, läderavklipp, wet-

blue, bearbetade hudar och skinn

474 4302 Pälsskinn, beredda (garvade)

478 5106,5107,5108,5109 Garn av ull eller fina djurhår (kard- eller kamgarn)

479 5111,5112,5113 Kard- eller kamgarnsvävnader av ull

480 4101 Hudar och skinn av nötkreatur m.m., obearbetade

481 5203 Bomull, kardad eller kammad

482 5208,5209,5210,5211,5212 Vävnader av bomull

483 4201,4202 Sadelmakeriarbeten och varor som väskor, 

portmonnäer, etuier m.m.

484 3201,3202,3203,3204,3205,3206 Garv- och färgämnen

487 5609 Varor av garn eller av remsor (skosnören m.m.)

489 640610,640690 Ej särredovisade delar och tillbehör (hela överdelar 

till skor och delar till dessa, inläggssulor m.m.)

490 8308 Metallvaror (spännen, snörhålsringar, hakar, 

hyskor, nitar m.m.)

491 5407,5408 Vävnader av garn

492 5506,5507 Syntet-, regenatstapelfibrer, beredda för spinning

495 5509,5510 Garn av konst-, syntet- eller regenatstapelfibrer

496 5512,5513,5514,5515,5516 Vävnader av syntet- eller regenatstapelfibrer

497 5804,5806,5807,5808,5809,5810 Textilvaror (band, etiketter, märken, spetsar, 

broderier m.m.)

498 5806,5807 Band, etiketter och märken m.m. av textilmaterial

499 5810 Broderier

500 5901,5902,5903,5907,5911 Textilvaror för tekniskt bruk (kordväv, filt, viror, 

bondad duk, textilvävnader m.m.)

501 6002 Dukvaror av trikå

502 321590 Bläck, tusch och liknande färger

508 9607 Blixtlås och delar till blixtlås

509 510121,510129,510130,5105 Ull

510 5102 Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

511 5105 Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller 

kammade

512 5201 Bomull, okardad och okammad

513 530130 Blånor och avfall av lin

514 5306,5307 Garn av lin eller jute m.m.

515 5204,5401,5508 Sytråd



517 540211,540219,540220,540231,540232,540233,540234,540239,540244

,540245,540246,540247,540248,540249,540251,540252,540259,54031

0,540310,540331,540232,540233,540239

Garn (enkelt) av syntet- eller regenatfilament

518 540261,540262,540269,540341,540242,540349 Garn (flertrådigt) av syntet- eller regenatfilament

519 5404,5405 Monofilamentgarn

520 5503,5504 Syntet- och regenatstapelfibrer

521 5406 Garn av konstfilament

523 5604,5605,5606 Tråd och rep, överspunnet garn (chenillegarn 

m.m.)

524 560490 Högstyrkegarn av polyestrar, nylon eller andra 

polyamider, impregnerat eller överdraget

525 5606 Överspunnet garn (chenillegarn m.m.)

526 6117 Tillbehör till kläder (sjalar, scarfar, halsdukar m.m.)

528 291532 Vinylacetat (raisional)

530 3919,3920,3921 Plastvaror (plattor, tejp, folier, remsor m.m.)

533 6701 Dun och fjädrar

535 401 Mjölk och grädde, inte koncentrerat och inte försatt 

med socker

586 150790,150890,150990,15100090,151190,151219,151229,151319,1513

29,151419,151519,151530,151550,151590,1516

Vegetabiliska fetter och oljor, raffinerade

587 1904 Spannmålsprodukter (majsflingor m.m.)

589 1205,1206,120740,120750,120791,12079991 Frön (raps-, solros-, sesam-, senapsfrön m.m.)

591 71010 Potatis, kokt och fryst

596 812 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade

597 814 Skal av citrusfrukter eller meloner

599 283531 Natriumtrifosfater (konserverings- och 

emulgeringsmedel)

600 291631 Bensoesyra samt salter av bensoesyra 

(natriumbensoat, parabener m.m.)

602 2006 Frukt, bär, nötter m.m., glaserade eller kanderade

604 2008 Frukt, bär, nötter m.m., beredda eller 

konserverade (exempelvis bananpulver, jordnötter, 

jordnötssmör)

605 3806,3807 Kolofonium, hartssyror, beck (resinater, 

tallhartssyra, mäldlim, sulfatbeck, tallbeck m.m.)

606 3901,3902,3903,3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913

,3914

Basplaster (polymerer av eten, propen, styren, 

vinylklorid, polyetrar, polyamider, polyacetaler 

m.m.)

608 2704 Koks, av stenkol, brunkol eller torv



609 291814,291815 Citronsyra samt salter därav (citrater)

616 2829 Klorater (natriumklorat m.m.) och perklorater 

(bromater, jodater)

617 210610 Proteinkoncentrat

618 291812 Vinsyra

619 4908 Dekalkomanier/avtrycksbilder

620 4809 Karbon-, kopierings- eller övertryckningspapper

632 4403;2 Sågtimmer

636 4408 Enkelfanér

637 4410 Spånskivor och liknande skivor

639 4411 Träfiberskivor

641 440310 Virke, behandlat (målat, betsat, impregnerat, sågat 

till block m.m.)

642 4412 Kryssfanér (plywood), fanerade skivor och 

liknande trälaminat

643 270791 Kreosotoljor (impregneringsmedel)

644 3214 Kitt, ympvax och andra tätnings- och 

utfyllningsmedel, spackelfärger, 

ytbeläggningspreparat m.m.

646 3908 Polyamider, i obearbetad form

648 6806 Mineralull (slaggull, stenull m.m.) och isolering

649 6809 Varor av gips (plattor, skivor m.m.)

653 441810,441820,441840,441850,441860,441890 Byggnadssnickerier av trä (fönster, dörrar, karmar, 

räcken, trösklar, sammansatt parkettstav m.m.)

654 3918 Plastvaror (golvbeläggningsmaterial, vägg- eller 

takbeklädnad)

655 392510,392520,39259010,39259080 Byggvaror av plast (fönster, dörrar, karmar, räcken 

m.m.)

656 3922 Sanitetsartiklar av plast

658 7005 Flyt- och annat planglas, ytslipat eller ytpolerat 

men ej ytterligare bearbetat

662 7610 Byggnadsvaror av aluminium

663 7604 Stång och profiler av aluminium eller 

alumininiumlegering

667 25030090,2802 Svavel (exklusive råsvavel och oraffinerat svavel)

668 2509 Krita

669 2706 Koltjära

670 270710,290220 Bensen



671 2803 Kol (kimrök och andra former av kol)

672 2821 Järnoxider och järnhydroxider, jordpigment

673 291412 Butanon (etylmetylketon)

677 3901 Etenplaster (polyeten)

678 3902 Propenplaster (PP)

679 3904 Vinylkloridplaster (PVC)

680 3906 Akrylpolymerer, i obearbetad form, 

flockningsmedel, förtjockare

681 3907 Polyetrar, epoxihartser, alkydhartser och andra 

polyestrar

682 3909 Karbamid-, melamin-, amino- och fenoplaster, 

polyuretaner

683 3910 Silikoner, i obearbetad form 

(skumdämpningsmedel)

685 3917 Rör och slangar av plast

686 400110,400121,400122,400129 Naturgummi i obearbetad form (gummilatex m.m.)

687 4002 Syntetgummi (latex av styren-, butyl- och 

nitrilgummi m.m.)

688 4003,4005,400690,4007,4008,4009,4010,4016,4017 Diverse gummivaror (stänger, rör, packningar, 

tätningslister, dukar, ringar, band m.m.)

689 4004 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat 

gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller 

granulerat

691 4005 Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, 

obearbetat eller i form av plattor, duk eller remsor

692 400610 Slitbanor, ovulkade för regummering av däck

693 400690 Stänger, rör, strängar och andra former av ovulkat 

gummi

694 4007,4008,4009,4016 Mjukgummivaror (remsor, stänger, strängar, tråd, 

rör, lister, ringar, golvbeläggningsmaterial m.m.)

697 4016 Varor av mjukgummi (delar och tillbehör för 

motorfordon, golvbeläggningsmaterial m.m.)

701 7310,7312,7313,7314,731520,731581,731582,731589,731590,7316,732

4,7325,7326,7413,7419,7508,7614,7615,761691,761699,7806,7907,800

7,8306,8307,8309,8310,8311

Gjutna eller smidda varor, tillsatsmaterial för 

lödning och svetsning, kablar, bälgar, kedjor, 

kättingar, konsoler och andra metallvaror som ej 

tidigare är omfattade

702 7317,7318,7320,7415,761610 Spikar, skruvar, muttrar, dubbar, bultar, kilar, 

spiralfjädrar och liknande artiklar



704 7608 Rör och rördelar av aluminium

705 761691,761699 Diverse varor av aluminium (gjutgods, duk, galler, 

nät m.m.)

706 8516 Radiatorer, varmvattenberedare, värmemotstånd 

m.m.

707 8708 Delar och tillbehör till motorfordon

710 290549 Polyoler

711 27079980,2907 Fenoler, fenolalkoholer

712 291411 Aceton

713 3903 Styrenplaster

714 3905 Polymerer av vinylacetat, polyvinylalkohol

715 3915 Avklipp och skrot av plast

716 3916 Tråd, stavar och stänger av plast

717 3404 Vaxer, konstgjorda och beredda

720 8201,8202,8203,8204,8205,8206,820713,820719,820720,820730.82074

0,820750,820760,820770,820780,  

82079010,82079030,82079071,82079078,82079099,8208,8209,8211,82

12,8213,8214,8215

Verktyg, redskap och delar till dessa (fräsar, 

borrar, skärstål, vändskär, knivblad, skedar, gafflar 

m.m.)

721 4821 Etiketter

722 2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2613,2614,2615

,2616,2617

Manganmalm, kopparmalm, aluminiummalm, 

blymalm, molybdenmalm m.m., även anrikad

769 3926 Diverse varor av plast (stång, kulor, etiketter, 

beslag m.m.)

771 8484 Packningar

773 6810 Varor av cement, betong eller sten

774 7411,7412 Rör och rördelar av koppar eller kopparlegering

775 292241,292242 Aminosyror (lysin, glutaminsyra, glutamat m.m.)

776 292243,292249,292250 Aminosyror (glysin, treonin m.m.)

777 280410,280421,280429,280430,280440 Väte, ädelgaser (argon, helium m.m.), nitrogen och 

oxygen

779 995243 Pressning av pulver till kompaktstål samt andra 

former av bearbetning såsom klippning, stansning 

m.m.

780 85481021,85481029,85481091,85481099 Avfall och skrot av blyackumulatorer (även 

förbrukade blyackumulatorer)

781 6307 Ostdukar m.m.

782 9403 Möbler (ej sittmöbler) och delar till dessa

783 4415 Förpackningar av trä (lådor, askar, tunnor, pallar, 

kabeltrummor m.m.)



786 993161 Lejd sågning och annan bearbetning av virke

790 993161 Lejd impregnering av virke

791 720221,720229,720230,720241,720249,720250,720260,720270,720280

,720291,720292,720293,720299

Ferrolegeringar (exklusive ferromangan)

793 3803 Tallolja (tallsyra)

794 99543 Underentreprenadarbeten (var vänlig specificera): ..........................................................

796 721691 Profiler av järn eller olegerat stål

803 7110 Ädla metaller såsom platina, palladium, rodium 

och iridium

805 810320,810390 Tantal och varor därav

806 810820,810890 Titan och varor därav

809 8501,850211,850212,850213,850220,850239,850240,8503 Elektriska motorer, generatorer och aggregat samt 

delar till dessa

810 940410,940421,940429 Resårbottnar, madrasser och dynor

813 990161 Skogsvårds-, avverkningsarbeten m.m.

816 382460 Sorbitol

822 290544 D-glucitol (sorbitol)

823 991181 Köpt redaktionellt material

825 7326 Varor av järn- eller stål, smidda eller svarvade

826 8403 Värmepannor och delar till sådana

829 251710,251720,251741,251749 Småsten, makadam, grus och krossad sten

830 6907,6908 Kakel, klinkers m.m.

831 732211,732219 Luftfördelare, radiatorer och delar till sådana

832 38249055 Blandningar av fettsyraestrar (emulgatorer för 

fetter)

834 1208 Mjöl av oljeväxtfrön (raps-, sojamjöl m.m.)

835 4906 Ritningar m.m.

836 7321 Kaminer, spisar, grillar m.m.

837 7324 Sanitetsgods, diskbänkar och delar till dessa, av 

järn eller stål

838 7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare, 

av aluminium

841 995256 Andra ytbehandlingar av metall

842 6203 Arbets-, skyddskläder m.m.

847 90251180,902519,902580,902590 Termometrar (ej medicinska), pyrometrar m.m. 

samt delar till dessa

854 38249045 Slembekämpningsmedel, pannstensförhindrande 

medel och liknande preparat

855 320420 Optiska vitmedel



917 2619 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från 

järn- och ståltillverkning

919 8454,8455 Götkokiller, gjutskänkar, metallvalsverk, valsar 

m.m. och delar till dessa

922 1201 Sojabönor, även sönderdelade

923 2840 Borater (borax, perborater m.m.)

924 291524 Ättiksyraanhydrid

928 291811,291812,291813,291814,291815,291816 Karboxylsyror samt deras salter och estrar (vin-, 

citron-, äppel-, mjölksyror m.m.)

929 291020 Metyloxiran (propylenoxid)

932 1601 Korv och liknande produkter

933 160220,160231,160232,160239,160241,160242,160249,160250,160290

,0210

Kött och fågel, beredda (skinka, bacon, bogfläsk 

m.m.)

935 19059060,19059090 Bakverk som pizza-, pajbottnar m.m.

938 5607 Tågvirke och linor

943 8305 Mekanismer och beslag till pärmar m.m.

944 4812,4821,4822,482320,482340,482370,482390 Diverse varor av papper eller papp som filterblock, 

etiketter, bobiner och spolar

945 995139B Legoarbete, textilier

946 291590 Monokarboxylsyror

948 3804 Avfallslut (sulfitlut m.m.)

949 2208 Alkoholdrycker med en alkoholhalt av < 80 

volymprocent

952 2716 Elenergi (även fjärrvärme)

953 9606 Knappar och delar till knappar

954 253090 Diverse mineraliska ämnen (olivinsand m.m.)

955 281610 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid

957 291010 Oxiran (etylenoxid)

958 2917 Polykarboxylsyror samt deras salter och estrar 

(oxalsyra, adipinsyra, maleinsyra, ftalsyra m.m.)
961 2927 Diazoföreningar, azo- och azoxiföreningar

967 3809,38249010,38249015,38249020,38249025,38249030,38249035,38

249040,38249045,38249050,38249055,38249061,38249062,38249064,

38249065,38249070,38249075,38249080,38249085,38249087,3824909

7

Våtstyrkemedel, slembekämpningsmedel, 

pannstensförhindrande medel, dispergeringsmedel 

m.m.

968 3923 Plastvaror för transport eller förpackning (proppar, 

kapsyler, lock, askar, lådor, säckar, påsar m.m.)

969 481910 Kartonger, askar och lådor av wellpapp

970 840991,840999 Delar till förbränningskolvmotorer



973 993139A Lönsömnad av gardiner m.m.

977 993133 Lejd blekning, tryckning, färgning eller annan 

textilberedning

981 1603 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur m.m.

982 2204,2205,2206 Viner, även dessertviner m.m.

984 2912 Härdare, aldehyder

985 291816 Glukonsyra, glukonater

986 293229 Laktoner

987 30029050 Kulturer av mikroorganismer (för beredning av 

exempelvis yoghurt)

988 391310 Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra 

(propylenglykolalginat m.m.)

990 3914 Jonbytare på basis av polymerer i obearbetad form

997 9951012 Frysning och lagring av fjäderfäkött

1000 1301 Gummi arabicum, konsistensgivare

1003 482370 Formpressade artiklar, av pappersmassa

1004 38249097 Blandade kemiska naturprodukter

1006 7407,7408 Stång, profiler och tråd av koppar

1007 7405,7406 Kopparförlegeringar och pulver av koppar

1012 3402,3405 Rengörings-, puts- och polermedel m.m.

1013 290512 Propanol

1015 252910 Fältspat

1016 281210,282720,282731,282732,282735,282739,282741,282749 Klorider och kloridoxider

1017 3102 Kvävegödselmedel (ammonium-, natriumnitrat, 

karbamid, urea, ammoniumsulfat, dubbelsalter 

m.m.)

1018 3207 Emalj, frittor m.m.

1020 381119 Preparat för motverkande av knackning, för bensin

1021 993172A Pappersarbeten mot lön (exempelvis arkning)

1024 7003 Plan- och profilglas, ej bearbetat

1025 7002 Glas i form av kulor, stavar, stänger eller rör, i 

övrigt obearbetat

1026 7004 Planglas, draget eller blåst

1027 7007 Säkerhetsglas

1028 6804,6805 Slipstenar, slipskivor, slipmedel, slipband m.m.

1029 848050 Gjutformar för glas

1032 2919 Estrar av fosforsyra och deras salter

1033 3815 Katalysatorer

1038 271112,271113 Propan och butan



1039 842240 Maskiner och apparater för förpackning eller 

inslagning av varor

1040 8439 Delar till maskiner och apparater för tillverkning av 

massa

1041 2516 Granit, porfyr, diabas, basalt, sand- eller 

byggnadssten

1042 3601,3602,3603 Krut och andra sprängämnen, stubin, tändhattar, 

sprängkapslar och andra tändmedel

1043 3603 Stubin, tändhattar m.m.

1044 3801 Konstgjord grafit, preparat på basis av grafit

1045 382440 Tillsatsmedel för cement, murbruk och betong

1046 382450 Murbruk och färdigbetong

1047 2713 Petroleumbitumen (asfalt och beck)

1049 441840 Formar, formluckor m.m. av trä för betonggjutning

1050 6801 Specialsten (gat-, kant- och trottoarsten)

1051 6904,6905,6906 Tegel, takpannor, ledningsrör, rännor, 

skorstenpipor m.m. av keramiskt material

1052 841340 Betongpumpar

1054 8477 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi 

eller plast eller för tillverkning av varor av dessa 

material

1056 8483 Transmissionsaxlar inklusive kam- och vevaxlar, 

glidlager, kugg- och friktionstransmissioner, växlar, 

kugghjul, axelkopplingar m.m. och delar till dessa

1058 101 Hästar för slakt

1059 4822 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar

1063 3807 Trätjära, vegetabiliskt beck (tallbeck, sulfatbeck 

m.m.)

1066 5516 Vävnader av regenatstapelfibrer

1067 5811 Textilvaror som längdvara

1068 993139B Diverse textilietillverkning mot lön

1070 350211 Äggvitepulver

1071 3203,3204,3205,3206 Färgämnen, pulver och pigment

1072 380992 Produkter som används inom pappersindustrin 

(våtstärkande medel, retentionsmedel m.m.)

1077 852910 Antenner

1080 48189090 Cellulosavadd, duk av cellulosafibrer m.m.

1084 2510 Kalciumfosfater och fosfatkrita



1085 7325 Gjutna varor av järn eller stål (maskingjutgods 

m.m.)

1087 2916 Monokarboxylsyror, omättade samt deras salter 

och estrar (akrylsyra, sorbater, bensoesyra, 

bensoater m.m.)

1089 7806 Varor av bly

1091 845490 Delar till maskiner som används inom metallurgin 

eller i metallgjuterier

1094 291819 Mandel- och äppelsyra

1097 9032 Instrument och apparater för automatisk reglering, 

även delar och tillbehör till dessa (termostater, 

tryckregulatorer m.m.)

1099 854411,854419,854420,854442,854449,854460,854470 Tråd och kabel för elektriskt bruk, kontakter och 

elektriska ledare

1100 060210,060220,060230,060240,06029010,06029020,06029030,060290

45,06029049,06029050,06029070,06029091,06029099

Lökar, stamknölar och andra levande växter 

(exklusive skogsträd)

1101 994332 Montering och installation av plastvaror

1102 292429 Aspartam

1104 7603 Pulver och fjäll av aluminium

1105 2514 Skiffer

1107 9922223 Reparation och underhåll av konstruktioner i plast

1108 560121,560122,560129 Vadd av textilmaterial och varor därav

1110 290516 Oktanol (antiskummedel m.m.)

1111 850520,850590 Elektromagnetiska kopplingar, bromsar och delar 

till dessa

1112 7410 Folier av koppar

1114 2911,2912 Härdare, aldehyder och acetaler

1115 252010 Gipssten och anhydrit

1116 9008 Stillbildsprojektorer samt delar och tillbehör

1117 291531 Etylacetat

1118 9932222 Lejd tillverkning av förpackningar av plast

1119 7320 Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål

1120 900220 Optiska filter utgörande delar eller tillbehör till 

instrument eller apparater

1121 8506,8507 Elektriska ackumulatorer, galvaniska element och 

batterier samt delar till dessa

1122 650610 Skyddshjälmar

1123 854140 Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 

halvledarelement (solceller m.m.)



1169 8542 Elektroniska mikrokretsar (hybridkretsar m.m.) och 

delar till dessa

1220 291550 Propionsyra och propionater

1221 4409 Virke, bearbetat (lister, ramar, ej sammansatt 

parkettstav m.m.)

1223 350220 Mjölkalbumin

1224 8518 Förstärkare, mikrofoner, stativ, högtalare m.m.

1225 6805 Slipmedel

1226 810720,810790 Kadmium och varor därav

1227 280450,280461,280469,280470,280480,280490 Andra ickemetaller (exklusive oxygen och 

nitrogen)

1228 140420 Bomullslinters

1229 4806 Pergamentpapper, smörpapper m.m.

1230 27101951,27101955,27101961,27101963,27101965,27101969 Diesel, eldningsolja

1231 841360 Roterande förträngningspumpar för exempelvis 

spolarvätska

1232 841861,841869 Värmepumpar och kyl- eller frysutrustning

1233 281119 Syror, oorganiska (sulfaminsyra m.m.)

1235 290531 Etylenglykol

1236 820713,820719 Verktyg för berg- eller jordborrning (borrkronor, 

bergborrar m.m.)

1238 27101971,27101975,27101981,27101983,27101985,27101987,2710199

1,27101993,27101999

Smörjoljor, motoroljor, kompressoljor, turbinoljor 

m.m.

1240 8482 Kullager, nål- och rullager samt delar till dessa

1241 8474 Maskiner och apparater för krossning, malning 

eller tvättning av mineraliska ämnen

1242 851590 Delar till elektriska maskiner och apparater för 

lödning eller svetsning

1243 291413 Metylisobutylketon

1244 841459,8415 Ventilationsaggregat, fläktar m.m.

1245 710310 Olivin, pyrit m.m.

1284 4503 Kork

1285 8309 Diverse metallvaror (kapsyler, proppar, lock m.m.)

1287 25030010 Råsvavel och oraffinerat svavel

1288 2528 Borater, naturliga och koncentrat av sådana

1289 2606 Bauxit och aluminiummalm

1292 253020 Kieserit

1293 281640 Bariumoxid, bariumhydroxid och bariumperoxid



1295 2901 Kolväten, acykliska (eten, propen, buten, butadien, 

acetylen m.m.)

1297 2904 Derivat av kolväten (nitroderivat av toluen m.m.)

1298 2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och etrar 

(etylen-, propylenoxid m.m.)

1300 2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler m.m.

1301 2914 Ketoner och kinoner (aceton, etylmetylketon, 

antrakinon m.m.)

1302 2915 Monokarboxylsyror, mättade samt deras salter och 

estrar (ättiksyra, myrsyra, acetater, stearater m.m.)

1304 2905 Alkoholer, acykliska (metanoler, oktanoler, 

propanoler, glykoler, glycerol m.m.)

1305 290545 Glycerol (glycerin)

1306 291821 Salicylsyra och dess salter

1307 2926 Föreningar med nitrilfunktion (akrylnitril, 

dicyandiamid m.m.)

1308 292910 Isocyanater

1309 293331 Pyridin och salter av pyridin

1310 2921 Aminer

1311 292211,292212,292213,292214,292219,292221,292229,292231,292239

,292243,292244,292249,292250

Aminoföreningar med syrefunktion 

(komplexbildare som EDTA, DTPA, NTA m.m.)

1312 3104 Kaliumklorid, kaliumsulfat och kaligödselmedel

1313 3823 Fettsyror, tekniska (tallfettsyra, fettalkoholer, 

stearin m.m.)

1314 3401,3402 Ytaktiva ämnen och preparat (tensider, 

skumdämpningsmedel, fuktvatten m.m.)

1315 3812 Mjukningsmedel, vulkningsacceleratorer, 

antioxidanter och andra stabiliseringsmedel för 

gummi och plast

1316 380210 Aktiverat kol

1317 27101211,27101215,27101221 Nafta (petroleumnafta m.m.)

1318 4702 Massa, kemisk, av ved (dissolvingmassa)

1319 2705 Kolgas, vattengas, generatorgas m.m.

1320 283421 Kaliumnitrat

1321 2836 Karbonater (kalium-, kalcium-, natriumkarbonat 

m.m.)

1322 290321 Vinylklorid (monokloreten)

1323 8481 Ventiler, kranar och delar till dessa



1325 72202021,72202029,72202041,72202049,72202081,72202089 Kallvalsade platta produkter av rostfritt stål

1326 722090 Valsade platta produkter av rostfritt stål, bredd < 

600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare 

bearbetade

1327 722220 Stång av rostfritt stål, tillformad eller 

färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare 

bearbetad

1328 72221111,72221119,72221181,72221189,72221910,72221990 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen 

eller varmsträngpressad, pläterad men inte vidare 

bearbetad

1329 722230 Stång av rostfritt stål, behandlad i kallt tillstånd

1330 810920,810990 Zirkonium och varor därav

1331 840140 Delar till kärnreaktorer

1332 2703 Torv, inklusive torvströ, även agglomererad

1333 3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (fix, 

framkallningsvätska, hydrokinon m.m.)

1334 4801 Tidningspapper i rullar eller ark

1335 291732 Dioktylortoftalater

1336 2709 Råolja

1337 27101211 Nafta (insatsvara till petroleumraffinaderier)

1338 27101925 Fotogen

1339 27101931 Gasolja (inklusive vakuumgasolja)

1340 27101911 Övriga bensinkomponenter (MTBE, ETBE, 

reformat, CCS, alkylat m.m.)

1341 27101951 Återstoder (residues)

1343 381121,381129 Tillsatsmedel för smörjolja

1344 2824 Blyoxider, mönja

1345 284130,284150 Kromater

1346 3814 Lösnings- och spädningsmedel

1347 381190 Preparat för motverkande av oxidation, korrosion 

eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat

1348 3211 Sickativ, beredda

1349 3808 Bekämpnings-, desinfektionsmedel och biocider

1350 3911 Hartser (petroleumhartser m.m.), polysulfider och 

andra genom kemisk syntes framställda polymerer

1351 293212 Furfural



1352 7105 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädel- 

och halvädelstenar (diamanter m.m.)

1354 2810 Borsyra, boroxid

1355 253010 Vermikulit, perlit

1356 4817 Kuvert, kortbrev, brevpapper m.m.

1357 3212 Brons- och färgfolier m.m.

1360 7229 Tråd av legerat stål (häfttråd m.m.)

1361 9950812 Krossning, siktning, sortering av sten, 

diamantborrning m.m.

1365 3703 Fotografiskt papper

1366 2823,320611,320619 Titanoxid, titanvitt och andra färgämnen på denna 

basis

1367 995181 Köpta tryck- och binderitjänster, reprotjänster m.m.

1368 29339980 Föreningar, heterocykliska, med enbart nitrogen 

som heteroatomer (exempelvis bensotriazoler)

1404 991181 Inköpta manus

1405 2850 Hydrider, nitrider, azider (blyazid m.m.), silicider 

och borider

1406 8113 Kermeter och varor därav

1408 3214,321511,321519 Kitt och tryckfärger

1409 270799 Högaromatisk olja

1410 271111 Naturgas

1455 290323 Tetrakloreten (perkloretylen)

1456 1520 Glycerol, rå

1457 847490 Delar till maskiner för bearbetning av mineraliska 

produkter

1506 79070010 Rör och rördelar av zink

1508 1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, 

behandlade genom exempelvis kokning eller 

faktisering

1510 4901,4902 Diverse färdiga tryckalster (reklamblad, 

annonsbilagor, TV-magasin, tryckta böcker, 

tidningar, broschyrer m.m.)

1511 2813 Sulfider av ickemetaller (koldisulfid, fosforsulfid 

m.m.)

1513 4706 Massa av fibrer (bomullslinters m.m.)

1514 1505 Lanolin

1515 152190 Animaliska vaxer (bivax, valrav m.m.)

1516 2801 Klor, fluor, brom och jod



1517 291511 Myrsyra

1518 2935 Sulfonamider

1519 291513,291531,291639 Estrar av myrsyra, ättiksyra och bensoesyra 

(bensyl, citronellyl, geranyl, mentyl m.m.)

1524 2906 Alkoholer, cykliska (mentol, inositoler, terpineoler, 

bensylalkohol m.m.)

1526 3101,3102 Gödselmedel

1527 21069020 Alkoholfria beredningar för framställning av drycker

1528 21069030,21069051,21069055,21069059 Livsmedelskoncentrat, sockerlösningar för 

framställning av lemonad, Coca-Cola och andra 

drycker

1532 293319 Föreningar, heterocykliska, med enbart nitrogen 

som heteroatomer med en icke kondenserad 

pyrazolring, även hydrogenerad (exempelvis 

microtose)

1533 293339 Pyridinkarboxylsyror

1534 293379 Laktamer (N-Metylpyrrolidon m.m.)

1535 293211 Tetrahydrofuran

1536 2931 Metallorganiska och organiska föreningar av 

ickemetaller (vinylmagnesiumklorid m.m.)

1537 2920 Estrar av oorganiska syror och deras salter 

(dimetylsulfat m.m.)

1538 270730 Xylen (xylol)

1557 290312 Diklormetan (metylenklorid)

1558 290331,290339 Fluorderivat, bromderivat eller jodderivat av 

acykliska kolväten

1560 3821 Närsubstrat, beredda, för odling av 

mikroorganismer

1561 3822 Reagens

1562 4901 Färdiga böcker, broschyrer m.m.

1563 292419 Acykliska amider (acetamid m.m.)

1569 732310 Stålull

1615 994332 Montering och service av instrument för styrning av 

industriella processer

1666 282760 Jodider och jodidoxider

1667 282510 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter 

av dessa ämnen

1668 7223 Tråd av rostfritt stål



1669 7408 Tråd av koppar, mässing, brons och övriga 

kopparlegeringar

1670 7419 Gjutna eller smidda varor av koppar eller 

kopparlegering

1671 80070030 Tennfolie

1672 841410,841420,841430,841440,841480,841490 Kompressorer, vakuum- och luftpumpar samt 

delar till dessa

1673 841899 Delar till kylskåp, frysar och annan kyl- eller 

frysutrustning (fryssystem, evaporatorer m.m.)

1674 842290 Delar till diskmaskiner och motsvarande maskiner 

eller apparater

1675 845090,845190 Delar till tvätt-, press- och torkmaskiner m.m.

1677 8504 Elektriska transformatorer, statiska omformare och 

delar till dessa

1679 850990 Delar till elektromekaniska hushållsapparater med 

inbyggd elektrisk motor (till dammsugare m.m.)

1681 8535,8536,8537,8538 Eldistributions-, kontroll- och skyddsapparater 

samt delar till dessa (strömställare, omkopplare, 

reläer, brytare, smältsäkringar, stickproppar, uttag 

och andra kontaktdon, styrskåp, manövercentraler 

m.m.)

1682 8540 Elektronrör (magnetroner m.m.)

1717 290542 Pentaerytritol

1720 9952223 Plastlegoarbeten (delar och halvfabrikat av plast)

1722 995256 Metallegoarbeten (delar och halvfabrikat som är 

metallbelagda eller på annat sätt ytbehandlade, 

slipade, svetsade, svarvade, målade eller lackade)

1724 994332 Montering och installation av elektriska 

hushållsmaskiner och apparater

1726 8205 Handverktyg (exempelvis borrar) och pedaldrivna 

verktyg

1727 4807 Papper och papp, sammansatta, bestående av 

skikt förenade med bindemedel, även armerade 

invändigt

1728 4017 Hårdgummi (exempelvis ebonit) i alla former 

inklusive avfall och skrot



1735 293369 Föreningar, heterocykliska, med enbart nitrogen 

som heteroatom (atrazin, metenamin m.m.)

1736 293371 6-Hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

1737 4405 Träull och trämjöl

1738 140490 Andra vegetabiliska produkter

1739 282751 Natrium- och kaliumbromider

1741 843290,843390,843691,843699 Delar (ej särredovisade) till maskiner och redskap 

för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

1742 8507 Elektriska ackumulatorer och delar till sådana, 

startbatterier

1743 995255 Metallegoarbeten (delar och halvfabrikat formade, 

pressade m.m.)

1744 841350 Kolv- och membranpumpar (hydrauliska enheter, 

doseringspumpar)

1745 940510,940520,940530,940540,940550,940560 Belysningsartiklar

1746 840731,840732,840733,840734,840820 Förbränningskolvmotorer för fordon

1790 2618 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och 

ståltillverkning

1841 9952319 Legoarbete, dekorering av glasvaror

1845 9305,9306 Delar och tillbehör till vapen och ammunition

1846 9306 Ammunition samt delar till sådana artiklar

1847 9013 Kikarsikten för montering och liknande optiska 

apparater och instrument samt delar till dessa, 

periskop m.m.

1849 4205 Varor av läder eller konstläder

1850 8804 Fallskärm

1853 848060 Gjutformar för mineraliska ämnen (exempelvis 

betong)

1893 7314 Duk, galler och nät av ståltråd

1894 7401,7402,7403,7405,7406,7407,7408,7409,7410,7411,7412 Koppar, mässing och andra legeringar samt därav 

stång, profiler, tråd, plåt, band, folier, rör, rördelar, 

pulver, fjäll m.m.

1895 8301,8302 Beslag, lås, länkrullar, gångjärn, dörrstängare 

m.m.

1896 8311 Tillsatsmaterial för lödning och svetsning 

(svetselektroder m.m.)

1899 7208,7209,7210,7211,7212,7219,7220,7225,7226 Plåt och band av järn eller stål



1901 7601,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609 Aluminium och legeringar samt därav stång, 

profiler, tråd, plåt, band, folier, rör, rördelar, pulver, 

fjäll m.m.

1902 7901,7903,7904,7905 Zink och legeringar samt därav stång, profiler, 

tråd, plåt, band, folier m.m.

1903 7501,7502,7504,7505,7506,7507 Nickel och legeringar samt därav stång, profiler, 

tråd, plåt, band, folier, rör, rördelar (kopplingar 

m.m.), pulver, fjäll m.m.

1906 270740 Naftalen (naftalin)

1907 7201,7202,7205 Tackjärn, ferrolegeringar och granulat

1908 7006,7007,7008,7009 Plan- och profilglas, format och bearbetat, 

säkerhetsglas

1909 271119 Bränngas

1912 8420 Kalandrar och andra valsmaskiner samt valsar och 

andra delar till sådana maskiner

1955 8413 Vätskepumpar (bränslepumpar m.m.) och delar till 

dessa

1956 8416 Brännare samt delar till dessa

1957 841950 Värmeväxlare

1958 902610,902620 Instrument för nivå- och tryckmätning (manometrar 

m.m.)

1960 8404 Hjälpapparater till ånggeneratorer eller 

värmepannor (economisers, överhettare, 

sotningsapparater m.m.)

1961 3805 Terpentinoljor, lösningsmedel för lacker, färg m.m.

2007 2511 Naturlig bariumsulfat (tungspat) och 

bariumkarbonat (witherit)

2008 3213 Konstnärs-, brytnings-, hobbyfärger m.m.

2009 681510 Varor av grafit eller annat kol, inklusive kolfibrer

2010 7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar m.m., av järn 

eller stål

2058 7106,7107,7108,7109,7110,7111 Guld, silver och platina (obearbetat, halvfabrikat 

eller pulver)

2059 7206,7207,7218,7224 Göt och ämnen av järn eller stål, halvfärdiga 

produkter (grovt tillformade smidesstycken m.m.)
2063 2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller 

(gadolinium m.m.)

2064 2806,2807 Salt- och svavelsyra

2065 2837 Cyanider (silver-, kalium-, kopparcyanid m.m.)



2066 9012,9014,901510,901520,901540,901580,901590,9016,901710,90172

0,901730,901790,9024,90251180,902519,902580,902590,9026,9027,90

28,9029,9030,903120,903141,903149,903180,903190,9032,9033

Instrument och apparater för mätning, provning 

eller kontroll (termostater, tryckregulatorer, 

manometrar, radarapparater m.m.)

2068 4407 Virke, sågat eller kluvet

2070 3305 Hårvårdsmedel

2120 2820 Manganoxider

2122 260120 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga 

järnsulfider

2171 730810, 730820, 730830, 730840, 73089059,73089098, 7610 Byggnadsmetallvaror och delar till dessa 

(metallstommar m.m.)

2172 290129 Acetylen

2173 5906 Gummitextilvävnader

2174 293321 Hydantoin

2175 291829 4-Hydroxibensoesyra samt salter och estrar därav

2176 2929 Föreningar med kvävefunktion (isocyanater m.m.)

2179 3005 Vadd, plåster m.m.

2180 2930 Svavelorganiska föreningar (ditiokarbonater, 

tiokarbamater, mentionin m.m.)

2181 7801,7804 Bly och legeringar samt därav stång, profiler, tråd, 

plåt, band, folier, rör, rördelar, pulver, fjäll m.m.

2182 731520,731581,731582,731589,731590 Kättingar och kedjor samt delar till dessa

2183 843142,843143,843149 Delar till maskiner för brytning av mineral, malm 

m.m.

2184 8425 Lyftanordningar, domkrafter, vinschar m.m.

2185 4010 Drivremmar och transportband av mjukgummi

2222 8466 Delar och tillbehör till trä-, metallbearbetnings- och 

andra verktygsmaskiner samt verktygshållare

2223 2513 Pimpsten, smärgel och andra naturliga slipmedel

2225 382430 Metallkarbider, osintrade, blandade med varandra 

eller med metalliska bindemedel

2226 810110,810194,810196,810199,810210,810294,810295,810296,810299

,810320,810390,810411,810419,810430,810490,810520,810590,8106,8

10720,810790,810820,810890,810920,810990,811010,811090,8111,81

1212,811219,811221,811229,811251,811259,811292,811299,8113

Andra oädla metaller och varor av dessa (volfram, 

magnesium, kobolt, tantal, titan, mangan, krom, 

kadmium, kermeter m.m.)

2228 8608 Järnvägs- och spårvägsmateriel

2229 7202 Ferrolegeringar (ferrokrom, molybden m.m.)

2273 4417 Verktyg och redskap av trä och delar till dessa



2274 7325,7326 Andra varor av järn eller stål (gjutna, smidda, 

svarvade m.m.)

2275 3916,3917,3919,3920,3921,3924,3926 Diverse plastvaror och plastdetaljer (tråd, stavar, 

rör, slangar, plattor, duk, film, tejp, folier m.m.)

2276 7018 Glaspärlor (reflexpärlor m.m.)

2277 901811,901812,901813,901814,901819,901820 Instrument för medicinskt och kirurgiskt bruk

2324 8467 Handverktyg, pneumatiska eller liknande och delar 

till dessa

2325 841221,841229,841239,841280,841290 Tryckluftsmotorer (pneumatiska cylindrar m.m.), 

hydrauliska motorer (hydraulcylindrar m.m.) och 

delar till dessa

2326 8537 Programmerbara styrsystem, styrskåp, 

manövertavlor, manövercentraler m.m. samt delar 

till dessa

2426 8511 Elektrisk tändnings- och startutrustning (tändstift, 

tändspolar, tändgeneratorer, startmotorer m.m.)
2428 3303,3304,3305,3306 Parfymer och toalettartiklar (smink, 

hårvårdsmedel, tandrengöringsmedel m.m.)

2432 847990 Delar till industrirobotar

2434 871690 Delar till släpfordon, påhängsvagnar (underreden, 

axlar, karosserier, hjul, kopplingsanordningar, 

bromsar m.m.) samt delar till dessa

2435 994332 Montering och installation av verktygsmaskiner

2436 8508 Elektromekaniska handverktyg med inbyggd 

elektrisk motor och delar till sådana

2438 994332 Montering och installation av maskiner inom 

metallurgin eller i metallgjuteri

2439 844090,844240,844391 Delar (ej särredovisade) till tryckpressar och andra 

maskiner samt apparater för grafiskt ändamål

2440 842191 Delar (ej särredovisade) till centrifuger

2442 994332 Montering och installation av specialmaskiner

2443 847790 Delar till maskiner och apparater för bearbetning 

eller tillverkning av varor av gummi eller plast 

(formverktyg m.m.)

2444 994332 Montering och installation av maskiner för 

cementindustrin



2445 994332 Montering och installation av maskiner för 

tillverkning och efterbehandling av papper och 

papp

2446 842091,842099 Valsar och andra delar till kalandrar och andra 

valsmaskiner

2447 8402 Delar (ej särredovisade) till ångpannor och andra 

ånggeneratorer (mantlar, bottnar, hopmonterade 

rör, luckor till vattenrör, ångdomar, mekaniska 

eldstäder, manhålsluckor och smältpluggar)

2448 8406,8410 Delar (ej särredovisade) till ång- och vattenturbiner 

(statorblad, rotorer, rotorblad, löphjul, turbinhus, 

ledskenor, ledapparater, skovlar, blad och 

regulatorer)

2449 841199 Delar (ej särredovisade) till gasturbinmotorer 

(rotorer, brännkammare, bränsleregulatorer, 

bränslemunstycken, ledapparat, löphjul, skovlar, 

blad och ledskenekransar)

2450 843991,843999 Delar (ej särredovisade) till maskiner och 

apparater för tillverkning och efterbehandling av 

massa, papper och papp

2451 842123 Olje- och bränslefilter

2452 854430 Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser

2453 840910 Delar (ej särredovisade) till 

förbränningskolvmotorer (cylindrar, cylinderblock, 

kolv, kolvringar, vevstake, insugnings- och 

utblåsningsventiler, vatten- och oljekylare, 

förgasare, bränsle- och oljetankar, 

förbränningskammare m.m.)

2454 994332 Montering och installation av maskiner och 

apparater i textil- och läderindustrin

2455 4205 Varor av läder eller konstläder för maskiner eller 

apparater eller för annat tekniskt ändamål

2456 8452 Symaskiner och delar till sådana

2457 845390 Delar till maskiner och apparater för bearbetning 

av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning av 

varor därav

2458 8448 Hjälpmaskiner (exempelvis skaftmaskiner), 

apparater, delar och tillbehör (ej särredovisade) till 

spinn-, trikåmaskiner, vävstolar m.m.



2459 994332 Montering och installation av maskiner för 

livsmedels-, dryckes- och tobaksvarubearbetning
2460 843890 Delar till maskiner och apparater för tillverkning av 

matvaror eller drycker

2461 841990 Delar till maskiner och apparater för beredning av 

varma drycker, för matlagning eller uppvärmning 

av mat

2462 848299 Delar (ej särredovisade) till kul- och rullager (kulor 

av stål, koppar, brons, plast, nålar eller rullar, kul- 

och rullagerringar, kul- och rullhållare, spännhylsor 

m.m.)

2463 848390 Delar (ej särredovisade) till transmissionsaxlar, 

kamaxlar, vevaxlar, vevar, lagerhus, glidlager, 

kugg- och friktionstransmissioner, växellådor m.m.

2464 851690 Delar till varmvattenberedare, radiatorer, 

mikrovågsugnar och andra ugnar, spisar m.m.

2465 851090 Delar till rakapparater, hårklippningsmaskiner och 

hårborttagningsmaskiner med inbyggd elektrisk 

motor

2466 732190 Delar till kaminer, spisar, grillar, ej elektriska

2467 7309,7311 Expansionskärl, behållare, tankar m.m.

2468 841690 Delar (ej särredovisade) till brännare m.m.

2469 841790 Delar (ej särredovisade) till icke elektriska industri- 

och laboratorieugnar exempelvis ugnsväggar, 

ugnsdörrar, dragluckor och observationsfönster

2470 8514 Delar (ej särredovisade) till elektriska ugnar för 

industri- eller labratoriebruk (exempelvis 

ugnsluckor, inspektionsluckor, ugnsväggar,  

ugnskåpor, elektrodhållare och metallelektroder)
2471 843110,843120,843131,843139,843141 Delar och tillbehör till truckar, hissar, elevatorer, 

lyftkranar även griptänger, skovlar m.m.

2472 994332 Montering och installation av maskiner för allmänt 

ändamål

2473 841590 Delar (ej särredovisade) till 

luftkonditioneringsapparater

2474 2903 Halogenderivat av kolväten (klormetan, 

brommetan m.m.)



2475 994332 Montering och installation av turbiner

2477 3604 Signal- och regnraketer, pyrotekniska artiklar

2478 8710 Delar till stridsvagnar och andra motordrivna 

pansrade stridsfordon

2479 993254 Löntillverkning av vapen och ammunition samt 

delar och tillbehör därtill

2480 8462 Verktygsmaskiner, inklusive pressar

2481 8539 Glödlampor m.m.

2482 8423 Vågar, inklusive räkne- och kontrollvågar, vikter av 

alla slag för vågar samt delar till dessa

2483 3402 Rengöringsmedel m.m.

2484 9106 Tidkontrollur, timers m.m.

2485 090412,090422,090520,090620,090720,090812,090822,090832,090922

,090932,090962,091012,09102090,09109190,09109939,09109999

Kryddor, krossade eller malda

2486 090411,09042010,09042030,0905,090611,090619,0907,090810,090820

,090830,090910,090920,090930,090940,090950,091010,09102010,091

030,09109110,09109910,09109931,09109933,09109950,09109960,091

09991

Kryddor, inte krossade eller malda

2489 842810 Hissar

2538 8526 Radarutrustning

2589 847950 Industrirobotar

2590 842131,842139,842199 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av 

luft och gaser och delar till sådana (exempelvis 

monoliter)

2641 2815 Natriumhydroxid (kaustik soda), kaliumhydroxid

2642 282720 Kalciumklorid

2693 94019030,94019080 Armstöd, ryggar, sitsar och andra delar till 

sittmöbler

2694 940390 Övriga delar till möbler

2695 995161 Sågning och annan bearbetning av virke

2696 8310 Skyltar, plåtar m.m.

2747 7602 Skrot och avfall av aluminium

2798 293040 Metionin

2799 905 Vanilj

2800 6814 Bearbetad glimmer och varor av glimmer

2801 7801 Bly och blylegeringar i obearbetade former

2802 8001 Tenn och tennlegeringar i obearbetade former

2803 710221 Industridiamanter, obearbetade eller enkelt 

sågade, kluvna eller avjämnade



2853 840810 Diesel- eller semidieselmotorer

2854 4003 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av 

plattor, duk eller remsor

2856 9932219 Lönebearbetning av gummivaror (packningar, rör, 

ringar m.m.)

2857 6303 Gardiner, rullgardiner, draperier m.m.

2858 8427 Gaffeltruckar och andra truckar med lyft- eller 

annan hanteringsutrustning

2861 8707 Karosserier (inklusive förarhytter) till motorfordon

2862 8467 Handverktyg med inbyggd motor, även delar till 

dessa

2863 854720 Elektriska isolatorer, av plast

2864 900110 Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar

2865 1101,1102 Finmalet mjöl (vete, råg m.m.)

2866 2941 Antibiotika (natamycin/delvocid)

2868 2806,2809,2815,281830,2828 Diverse baskemikalier (saltsyra, forforsyra, 

hydroxider, kloriter m.m.)

2870 842490 Delar till mekaniska apparater för utsprutning, 

spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver
2871 3813 Preparat och laddningar till 

brandsläckningsapparater samt 

brandsläckningsbomber

2872 870829 Delar och tillbehör till karosserier och förarhytter 

(durkar, väggar, dörrar och delar till dörrar, 

motorhuvar, inramade fönster, instrumentbräden, 

stötfångare, sammansatta karosseridelar m.m.)

2875 3810 Betmedel för metaller, flussmedel och andra 

preparat

2876 870870 Hjul samt delar och tillbehör till dessa

2877 851210,851230,851240,851290 Elektrisk belysnings- och signalutrustning och 

delar till dessa

2928 8527 Radioapparater

2929 870893 Kopplingar och delar till dessa

2931 870830 Bromsar och servobromsar samt delar till dessa

2932 870850 Drivaxlar och delar till dessa

2933 870880 Stötdämpare

2934 994332 Montering och installation av metallkonstruktioner 

m.m.



2935 851920,851930,85198111,85198115,85198121,85198125,85198131,85

198135,85198145,85198151,85198155,85198161,85198165,85198175,

85198181,85198185,85198195,851989

Bandspelare m.m.

2936 940120 Säten till motorfordon och delar till dessa

2937 27101911,27101915 Mellanoljor

2938 843490 Delar till homogenisatorer

2939 871491,871492,871493,871494,871495,871496,871499 Delar och tillbehör till cyklar (ej särredovisade), 

ramar, gafflar, hjulfälgar, ekrar, nav, kedjekransar, 

bromsar, sadlar, pedaler, vevpartier, styren, 

pakethållare och kedjeväxlare

2940 993261 Löntillverkning av elektronikkomponenter

2941 841111,841112,841121,841122 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra 

gasturbinmotorer

2942 841191 Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer

2943 8803 Delar till flygplan, satelliter, bärraketer m.m.

2944 994332 Montering och installation av utrustning till flygplan

2946 491110,491199 Tryckalster, affärskataloger m.m.

2947 9603 Borstar, penslar m.m.

2948 8471 Datorer, datorenheter och tillbehör till dessa

2949 853120,853180,853190 Elektriska signalapparater och delar till dessa 

(exklusive tjuv- och brandlarm)

2950 3818 Kemiska grundämnen, dopade för användning 

inom elektroniken

2951 4202 Artiklar av läder/textil som väskor, fodral, etuier för 

instrument, verktyg m.m.

2952 420330 Bälten och axelremmar

2954 847989 Maskiner och mekaniska apparater (exempelvis 

maskiner för tvättning)

2955 6306 Segel och kapell

2956 840721,840810 Förbränningskolvmotorer och dieselmotorer till 

fartyg och båtar

2957 848710 Propellrar och skovelhjul

2958 852550,8525660,85258011,85258019 Apparater för sändning av rundradio eller television 

m.m.

2959 994332 Montering och installation av utrustning till fartyg

2960 994332 Montering och installation av utrustning till 

fritidsbåtar

2961 3407 Modelleringspastor (dentalvax) och 

avtrycksmassor för dentalt bruk



2962 2843 Amalgamer av ädla metaller, guldföreningar m.m.

2963 902121,902129 Tänder, konstgjorda och andra tandprotesartiklar

2964 843420 Maskiner och apparater för mejerihantering

2965 902230 Röntgenrör

2966 99332501 Löntillverkning av medicinsk utrustning och 

instrument

2967 841920,901831,901832,901839,901841,901849,901850,901890,9019,9

02110,902131,902139,90219090    

Ej särredovisade delar och tillbehör till medicinsk 

utrustning (ortopediska komponenter, 

andningsskyddstillbehör m.m.)

3012 6813 Bromsbelägg och bromsklossar, omonterade

3013 8530 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller 

trafikövervakningsutrustning samt delar till sådan 

utrustning

3014 8603 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar

3015 8607 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller 

spårvägsmateriel

3016 994332 Montering och installation av utrustning till 

rälsfordon

3018 7014,7015 Optiska element av glas, ämnen till linser, 

glasögon m.m., som ej är optiskt bearbetade, 

urglas

3020 9002 Linser, prismor, speglar, objektiv och filter 

utgörande delar eller tillbehör till instrument eller 

apparater

3021 9003 Bågar och infattningar för glasögon

3022 900669,900691,900699 Delar och tillbehör till blixtljusapparater, 

blixtlampor, stilbildskameror m.m.

3023 510310,5104 Kamavfall eller rivet avfall av ull samt fina eller 

grova djurhår

3024 5309,5310,5311 Vävnader av lin, jute eller vegetabiliska textilfibrer

3025 842833 Transportörer

3026 854690,854790 Elektriska isolatorer och isolerdetaljer

3027 7011 Glashöljen och glasrör

3077 841810,841821,841829,841830,841840 Kyl- och frysskåp

3078 5910 Drivremmar och transportband av textilmaterial

3079 5703 Bilmattor av textil

3081 0904,0905,0906,0907,0908,0909,0910 Kryddor (inklusive vanilj)



3083 871411,871419 Delar och tillbehör till motorcyklar, ej särredovisade 

(bromsar, sadlar, stötdämpare, stöd, ljuddämpare 

och delar till dessa, bränsletankar, kopplingsvajrar, 

bromsvajrar, gasvajrar m.m.)

3084 9402 Delar till möbler för medicinskt bruk

3085 28530010,28530050,28530090 Oorganiska föreningar såsom destillerat vatten, 

cyanklorid m.m.

3086 995267 Ytbehandling av glasögonglas

3087 854310,854320,85437010,85437030,85437060,85437090,854390 Elektriska maskiner och apparater med 

självständiga arbetsuppgifter och delar till dessa 

(acceleratorer, signalgeneratorer m.m.)

3088 870830,870840,870850,870870,870880,870891,870893,870894,870898

,870899

Övriga ej redovisade delar och tillbehör till 

motorfordon (bromsar och servobromsar, axlar, 

hjul, stötdämpare, kopplingar m.m.) och delar till 

dessa

3089 871420 Delar och tillbehör till rullstolar och rollatorer

3128 9612 Färgband

3129 8471,847330 Datorer, datorenheter och tillbehör till dessa, 

sammansatta elektroniska komponenter

3130 847310,847321,847329,847340 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för 

kontorsbruk (ej datorer), sammansatta 

elektroniska komponenter

3131 2807 Svavelsyra, oleum

3132 282520 Litiumhydroxid

3133 90015020 Glasögonlinser, icke synkorrigerande (exklusive av 

glas)

3134 841861,841950 Kylaggregat och värmeväxlare

3135 8425,8426,8427,842810,842820,842832,842833,842839,842840,84286

0,842890

Lyftdon, lyftutrustningar, kranar och hissar

3136 9932711 Lejd tillverkning av elmotorer, generatorer och 

transformatorer och delar till dessa

3185 1211 Växter och växtdelar som används främst för 

framställning av parfymeringsmedel, för 

farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, 

svampbekämpning, färska eller torkade, även 

skurna, krossade eller pulveriserade

3237 9931011 Lejd styckning, paketering, frysning och lagring av 

kött



3239 51110 Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

3240 9923316 Reparation samt renovering av luftfartyg, 

luftfartygsmotorer och komponenter

3242 871680 Ej självgående fordon

3243 482040 Blankettsatser, fraktsedlar m.m.

3244 995332 Legotillverkade ritningsunderlag av styrsystem för 

kontinuerliga industriella processer

3245 9931012 Fjäderfäslakt, beredning, plockning och 

hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött mot lön

3246 5801 Luggvävnader

3297 810110 Pulver av volfram, lyspulver

3298 940591 Diverse delar och tillbehör av glas till 

belysningsartiklar, ljusskyltar m.m. (prismor, kupor, 

skärmar, avskärmare m.m.)

3299 940592 Diverse delar och tillbehör av plast till 

belysningsartiklar, ljusskyltar m.m.

3300 940599 Diverse delar och tillbehör av annat material än 

glas och plast till belysningsartiklar

3301 994332 Montering och installation av belysningsarmatur

3348 854620 Elektriska isolatorer av keramiskt material

3349 851711,851712,851718,851761,851762,85176910,85176920,85176931,

85176990,851770

Elektriska apparater för telefoni och delar till dessa

3450 8903 Båtar och båtskrov

3452 993161 Lejd hyvling av virke

3453 9950113A Legoarbete, odling av köksväxter på friland

3454 8906 Livbåtar

3455 994332 Montering och installation av instrument och 

apparater för mätning, kontroll, provning m.m.

3458 841810,841821,841829,841830,841840,842211,845011,845012,845019

,845121

Vitvaror

3459 6807 Varor av asfalt eller liknande material (tak- och 

väggbeklädnad m.m.)

3460 995 Legobearbetning (beskriv bearbetningen): ..........................................................

3461 995 Annan bearbetning (beskriv bearbetningen): ..........................................................

3462 993 Annan lejd bearbetning av (ange vara): ..........................................................

3463 994332 Montering av bussar

3464 7014 Strålkastarglas

3465 5205,5206,5207 Garn av bomull

3466 99313A Lejd färgning eller annan beredning av garner



3467 99313A Lejd tillverkning av vävnader

3468 480240 Tapetråpapper

3469 99314 Lönsömnad av kläder

3520 9931511 Lejd garvning och annan läderbearbetning

3523 3811 Tillsatsmedel för smörjoljor, preparat för 

motverkande av knackning, oxidation, korrosion 

eller hartsbildning m.m.

3524 291615 Oljesyra, linolsyra samt salter och estrar av dessa 

syror

3526 994332 Montering och installation av betongvaror

3527 994332 Montering och installation av elektriska motorer, 

generatorer och transformatorer

3528 9107 Tidströmställare

3529 993273 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel mot lön

3530 4803,4805,4806,4807,4809,4810,4811 Papper och papp, exklusive tryck- och kraftpapper

3532 994332 Montering och installation av elektriska styrsystem 

och kontrollpaneler

3534 995071 Krossning av järnmalm och slagg

3535 281290 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

3536 994332 Montering och installation av kontorsmaskiner

3537 7319 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, skjortnålar 

m.m.

3538 6215 Slipsar och liknande artiklar (exklusive varor av 

trikå)

3539 711711 Manschettknappar och bröstknappar, av oädel 

metall

3540 6001 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg och 

frotté, av trikå

3542 3701,3702,3707 Fotovaror (plåtar, film, papper, fix, 

framkallningsvätska m.m.)

3543 2902 Kolväten, cykliska

3544 252930 Leucit, nefelin

3545 38249010,38249015,38249020,38249025,38249030,38249035,3824904

0,38249045,38249050,38249055,38249061,38249062,38249064,38249

065,38249070,38249075,38249080,38249085,38249087,38249097

Diverse kemiska produkter (vulkmedel, 

mikrokristallin cellulosa m.m.)

3546 293331,293361,293371,293379,293399 Pyridin, melamin, laktamer och andra 

heterocykliska föreningar



3547 2903,2904 Derivat av kolväten (vinyl-, metylenklorid, fluor-, 

brom-, jodderivat m.m.)

3548 852380 Disketter, CD- eller DVD-skivor med datorprogram

3549 8303 Säkerhetsskåp (kassaskåp m.m.)

3550 99531 Tapetserararbeten, målning och lackering av 

möbler

3553 99331 Löntillverkning av kontorsmöbler

3554 2822 Koboltoxider och kobolthydroxider

3555 282732 Aluminiumklorid

3556 292213 Trietanolamin

3557 49111090 Reklamtryckalster m.m. (exklusive affärskataloger)

3558 995161 Bearbetning av virke (impregnering, målning m.m.)

3559 994332 Montering av möbler

3562 84439191 Delar till tryckpressar för användning vid tryckning

3566 2928 Derivat, organiska av hydrazin eller hydroxylamin

3567 281810 Korund, konstgjord, även inte kemiskt definierad

3569 3105 Gödselmedel, mineraliska eller kemiska, som 

innehåller två eller tre av grundämnena kväve, 

fosfor och kalium (exempelvis monokaliumfosfat)
3570 842230 Maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, 

kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, 

askar, lådor, påsar, säckar eller andra 

förpackningar, apparater för inpressning av kolsyra 

i drycker

3571 8532 Elektriska kondensatorer och delar till dessa

3572 8533 Elektriska motstånd inklusive reostater och 

potentiometrar samt delar till dessa (exklusive 

värmemotstånd)

3573 8541 Dioder, transistorer och liknande 

halvledarkomponenter eller halvledarelement, 

ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 

halvledarelement (inklusive fotoelektromotoriska 

celler), sammanfogade till moduler eller monterade 

i paneler och lysdioder

3576 8534,8542 Tryckta kretsar och elektroniska mikrokretsar 

(hybridkretsar, flerlagerkort, mönsterkort, kretskort, 

smartcards m.m.)

3578 293721 Kortison, hydrokortison, prednison



3584 741811,74181990,741820 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar av koppar 

samt delar till dessa

3585 282759 Bromider och bromidoxider (exklusive bromider av 

natrium och kalium)

3586 284170 Molybdater

3589 284210 Dubbelsilikater och komplexa silikater av 

oorganiska syror eller peroxosyror, inbegripet 

aluminiumsilikater

3590 3304 Preparat för skönhetsvård, make-up eller hudvård 

(exklusive medikamenter) inklusive 

solskyddsmedel, preparat för manikyr och pedikyr

3591 8609 Godsbehållare (containrar), inklusive sådana för 

transport av vätskor, speciellt konstruerade och 

utrustade för befordran med ett eller flera slag av 

transportmedel

3592 9114 Urdelar

3593 2715 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, 

naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära 

eller mineraltjärbeck

3594 3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska 

(exklusive varor i tablettform eller liknande)

3595 520299 Avfall av bomull (exklusive garnavfall) och 

bomullsgarn samt rivet avfall och riven lump av 

bomull

3596 7020 Varor av glas

3598 2620 Aska och återstoder innehållande arsenik, metaller 

eller metallföreningar

3599 27101190 Lättoljor och produkter erhållna ur petroleum eller 

ur bituminösa mineral (exklusive för annan kemisk 

omvandling, specialbensin, motorbensin och 

jetbensin)

3600 27101985 Teknisk vit olja och flytande paraffin

3601 284190 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror 

(exklusive aluminater, kromater, dikromater, 

manganiter, manganater, permanganater, 

molybdater och volframater)



3603 4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra 

förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller 

duk av cellulosafibrer, kortregisterlådor, brevkorgar 

m.m. som används på kontor och i butiker, av 

papper eller papp

3604 841320 Handpumpar (exklusive handpumpar enligt 

841311 eller 841319)

3606 291521 Ättiksyra

3611 7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller 

stansade hål eller tillverkad genom 

sammanfogning, profiler framställda genom 

svetsning, av järn eller stål

3612 250860 Mullit

3625 3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora 

legeringar i alla former, metaldehyd, 

hexametylentetramin och liknande ämnen i form 

av tabletter, stänger eller liknande, för bränslebruk, 

bränslen på basis av alkohol och liknande beredda 

bränslen i fast form

3630 842410 Brandsläckningsapparater, även laddade 

(exklusive brandsläckningsbomber och laddningar 

till brandsläckningsapparater och 

brandsläckningspumpar)

3631 9923313 Reparation och underhåll av instrument och 

apparater som mäter, kontrollerar, provar 

navigerar m.m.

3635 847529 Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning 

av glas i varmt tillstånd

3640 841090 Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul 

inklusive regulatorer till hydrauliska turbiner

3641 9301 Vapen för militärt bruk (exklusive revolvrar, pistoler 

enligt 9302 samt vapen enligt 9307)

3645 841989 Maskiner och apparater, även med elektrisk 

uppvärmning, för behandling av material genom 

förfarande som inbegriper temperaturändring, 

såsom uppvärmning, kokning, rostning, 

sterilisering, pastörisering, ångbehandling, 

indunstning, förångning m.m.



3647 9952895 Legotillverkning av maskiner och apparater för 

tillverkning av massa

3648 993284 Löntillverkning av verktygsmaskiner och delar

3650 840890 Förbränningskolvmotorer med 

kompressionständning, diesel- eller 

semidieselmotorer (exklusive motorer för 

fartygsdrift och motorer av sådana slag som 

används för framdrivning av fordon)

3652 8513 Bärbara elektriska lampor och delar till dessa

3653 993267 Löntillverkning av optiska instrument och 

fotoutrustning

3655 842111 Mjölkseparatorer

3656 860210 Dieselelektriska lok

3657 995282 Legotillverkning av maskiner och apparater för 

påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering 

av flaskor, burkar m.m. samt packning eller 

inslagning av varor

3659 870891 Kylare till traktorer och motorfordon för person- 

och godsbefordran och motorfordon för speciella 

ändamål

3661 090210,090230 Löste, även aromatiserat

3663 9951013 Tillagning och andra beredningstjänster vid 

produktion av köttbullar m.m.

3664 6005 Dukvaror av varptrikå

3665 291461 Antrakinon

3666 2801,2805,2806,2807 Klor, flour, brom, natrium, kalcium, väteklorid och 

saltsyra

3667 2901,2902 Kolväten (eten, propen, buten, bensen, toulen 

m.m.)

3668 291821,291822 Salicylsyra och dess salter samt o-Acetylsalicylsyra 

och dess salter och estrar

3669 292423,292424,292429 Amider, cykliska (inklusive cykliska karbamater) 

och derivat av dessa amider, salter av sådana 

föreningar samt etinamat (exklusive ureiner och 

derivat av ureiner)

3670 293711 Somatotropin samt derivat och strukturella 

analoger av somatotropin, använda främst som 

hormoner



3671 293291,293299 Heterocykliska föreningar med enbart syre som 

heteroatom (isosafrol, piperonal m.m.)

3672 293329 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som 

heteroatom, med en icke-kondenserad 

imidazolring i sin struktur, även hydrogenerad 

(exklusive hydantoin och derivat av hydantoin)

3673 293352,293359 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som 

heteroatom, med en pyrimidinring eller en 

piperazinring i sin struktur, även hydrogenerade

3674 293391 Alprazolam, kamazepam, klordiazepoxid, 

klonazepam, klorazepat, delorazepam, diazepam, 

estazolam, etylloflazepat, fludiazepam, 

flunitrazepam, flurazepam, halazepam, lorazepam, 

lormetazepam, mazindol, medazepam, 

midazolam, nimetazepam, nitrazepam m.m.

3675 293410 Föreningar, heterocykliska, med en icke-

kondenserad tiazolring, även hydrogenerad, i sin 

struktur

3676 293491,293499 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror (exklusive 

föreningar med enbart syre eller kväve som 

heteroatom, föreningar med icke-kondenserad 

tiazolring m.m.)

3677 293729 Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturellt 

analoga ämnen av sådana hormoner som främst 

används som hormoner

3678 2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt 

reproducerade, samt salter, estrar och andra 

derivat av dessa (opium, efedrin, koffein, kokain 

m.m.)

3679 30019091 Heparin och salter av heparin

3680 300210 Immunsera och andra fraktioner av blod samt 

modifierade immunologiska produkter, även 

erhållna genom biotekniska processer 

(hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner)
3681 300220 Vacciner för människor

3682 3003,3004 Medikamenter för terapeutiskt eller profylaktiskt 

bruk innehållande penicillin, antibiotika, insulin, 

probiotika m.m.



3683 3306 Preparat för mun- eller tandhygien (inklusive 

paster och pulver för fästande av tandproteser)

3684 330790 Hårborttagningsmedel samt andra 

parfymeringsmedel, skönhetsmedel och 

kroppsvårdsmedel

3685 4014 Hygieniska och farmaceutiska artiklar av 

mjukgummi, även med delar av hårdgummi

3686 701010 Ampuller av glas

3687 701090 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor och andra 

behållare av glas, av sådana slag som används för 

transport eller förpackning av varor, samt 

konserveringsburkar av glas

3688 210610,21069020,21069030,21069051,21069055,21069059,21069092 Diverse livsmedelsberedningar (fyllningar i 

bakverk, glasspulver, glassmassa, 

emulgeringsmedel, lecitin m.m.)

3689 2202 Vatten, inklusive mineralvatten och kolsyrat vatten, 

med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 

samt andra alkoholfria drycker (exklusive frukt-, 

bär- och grönsakssaft)

3690 481920 Kartonger, askar och lådor, vikbara, av annat 

papper eller annan papp än wellpapp

3691 6003 Dukvaror av trikå med en bredd av <= 30 cm

3692 6004 Dukvaror av trikå med en bredd av > 30 cm

3693 6006 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm 

(exklusive dukvaror av trikå innehållande >= 5 

viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och 

luggvaror)

3694 6217 Konfektionerade tillbehör till kläder (exklusive varor 

av trikå samt sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, 

slöjor, slipsar m.m.)

3695 4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

3697 293723 Oestrogener och progestogener

3718 293219 Föreningar, heterocykliska med enbart syre som 

heteroatomer, med en icke-kondenserad furanring, 

även hydrogenerad

3719 570110 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina 

djurhår, knutna, även konfektionerade



3720 7302 Banbyggarmateriel av järn eller stål för järnvägar 

eller spårvägar (räler, moträler och kuggskenor 

m.m.)

3721 9608 Kulpennor, pennor med filtspets eller annan porös 

spets, reservoarpennor m.m.

3722 27101125 Specialdestillat (exklusive petroleumnafta) av 

petroleum eller bituminösa mineral

3723 293719 Polypeptidhormoner, proteinhormoner och 

glykoproteinhormoner, samt derivat och strukturellt 

analoga ämnen av sådana hormoner

3724 7017 Laboratorieartiklar samt hygieniska och 

farmaceutiska artiklar av glas, även graderade 

eller kalibrerade

3725 3819 Bromsvätskor, hydrauliska och andra beredda 

vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte 

innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur 

bituminösa mineral eller innehållande < 70 

viktprocent sådana oljor

3726 8456 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av 

alla slags material med laser eller annan ljus- eller 

fotonstråle, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk 

process, elektronstråle, jonstråle eller 

plasmaljusbåge

3727 290543 Mannitol

3728 290230 Toluen

3729 293722 Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner

3730 284510 Tungt vatten (deuteriumoxid, Euratom)

3731 293790 Hormoner, naturliga eller syntetiskt reproducerade, 

hormonderivat och strukturella analoger använda 

främst som hormoner (exklusive 

polypeptidhormoner, proteinhormoner, 

glykoproteinhormoner, binjurebarkhormoner, 

katekolaminhormoner, prostaglandiner m.m.)

3739 2940 Sockerarter, kemiskt rena (exklusive sackaros, 

laktos, maltos, glukos och fruktos) sockeracetaler 

och sockerestrar samt salter av sockeretrar, 

sockeracetaler eller sockerestrar (exklusive 

naturliga eller syntetiskt reproducerade 

provitaminer m.m.)



3740 2942 Föreningar, organiska

3747 30061010 Katgut, steril

3754 28444010 Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant 

uran, legeringar, dispersioner (inklusive kermeter) 

keramiska produkter samt blandningar eller 

föreningar av dessa produkter

3755 293311 Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon

3757 293430 Föreningar, heterocykliska, med ett 

fentiazinringsystem, även hydrogenerat, inte vidare 

kondenserade

3758 530210 Mjukhampa (Cannabis sativa L), oberedd eller 

rötad

3762 450410 Block, plattor, inkl. golvplattor, skivor, remsor, 

rondeller och massiva cylindrar, av presskork

3763 841460 Ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd 

fläkt, även försedda med filter, med en horisontell 

sidlängd av <= 120 cm

3764 4413 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade 

former

3765 6305 Säckar och påsar av sådana slag som används för 

förpackning av varor

3766 450490 Presskork, med eller utan bindemedel, och varor 

därav (exklusive skodon och delar till skodon, 

huvudbonader och delar till huvudbonader, 

leksaker, spel och sportartiklar samt delar därav, 

block, plattor, golvplattor, skivor, remsor, rondeller 

m.m.)

3769 480830 Kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat 

eller perforerat, i rullar

3770 995256 Allmänna metallegoarbeten såsom slipning, 

fräsning, borrning, svetsning, kapning, bockning 

m.m.

3771 994332 Montering av komponentblock på kretskort

3773 49070090 Stämpelpapper, checkblanketter, aktier, 

obligationer och liknande värdehandlingar

3774 630140 Res- och sängfiltar av syntetfibrer (exklusive res- 

och sängfiltar med elektrisk uppvärmning, 

sängöverkast, sängkläder m.m.)

3775 42032910 Arbetshandskar av läder eller konstläder



3777 6103,6104,6203,6204 Dräkter, kostymer, kavajer, klänningar, kjolar, 

byxor m.m.

3778 6405 Skodon

3779 9503 Leksaksfordon med hjul, dockor, byggsatser och 

byggleksaker, leksaksdjur, pussel, leksaker av 

plast m.m.

3780 710110,710121 Naturpärlor, bearbetade eller sorterade, men inte 

uppträdda, monterade eller infattade samt odlade 

naturpärlor, obearbetade eller sorterade

3781 710122,710239,710391,710399,710490 Ädelstenar och halvädelstenar, även syntetiska 

eller rekonstruerade, bearbetade eller sorterade 

men inte uppträdda

3782 710210,710231,710310 Ädelstenar och halvädelstenar, obearbetade eller 

osorterade, enkelt sågade eller grovt tillformade

3783 710420 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller 

rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, 

enkelt sågade eller grovt tillformade

3785 7113 Äkta smycken, guld- och silversmedsvaror och 

delar till sådana varor, av ädel metall eller av 

metall med plätering av ädel metall (exklusive 

antikviteter)

3786 7117 Smycken av oädel metall

3787 7323 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar och delar 

till sådana artiklar av järn eller stål

3788 8509 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd 

elektrisk motor och delar till sådana (exklusive 

dammsugare)

3789 4419,4420 Bords- och köksartiklar, skrin, askar, fodral, 

statyetter och andra prydnadsföremål av trä 

(exklusive möbler)

3790 9209 Delar och tillbehör till pianon, stränginstrument, 

andra musikinstrument m.m.

3791 9201 Pianon, cembalor och andra stränginstrument med 

klaviatur

3792 9202 Stränginstrument (exempelvis gitarrer, violiner och 

harpor)

3793 9206 Slaginstrument (exempelvis trummor, xylofoner, 

cymbaler, kastanjetter och maracas)



3794 9207 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller 

måste förstärkas på elektrisk väg (exempelvis 

orglar, gitarrer och dragspel)

3795 9602 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, 

bearbetade, och varor av dessa material

3796 842121 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av 

vatten

3797 3406 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus m.m.

3798 940430,940490 Sovsäckar, annan sängutrustning m.m.

3799 9506 Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, 

gymnastik, idrott m.m.

3800 9507 Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med 

rev

3801 502 Borst och andra hår av svin, hår av grävling och 

andra djurhår för borsttillverkning

3802 5908 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för 

lampor, kaminer, tändare, ljus m.m. (exklusive 

vaxade vekar, stubin och vekar av glasfiber)

3803 8715 Barnvagnar och delar till barnvagnar

3807 2852 Oorganiska och organiska föreningar av 

kvicksilver (exklusive amalgamer)

3808 271410 Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig 

bitumenhaltig sand

3809 2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt 

reproducerade, samt salter, etrar och andra derivat 

av glykosider

3810 9611 Datumstämplar, sigillstämplar, 

pagineringsstämplar och liknande handstämplar 

inklusive handverktyg för tryckning eller prägling av 

etiketter

3812 995205 Bearbetning av katalysatorer

3813 7114 Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana 

varor, av ädel metall eller av metall med plätering 

av ädel metall (exklusive smycken, ur och urtavlor, 

musikinstrument, vapen m.m.)

3814 994332 Montering och installation av hus



3815 4015 Kläder och tillbehör till kläder, inbegripet handskar, 

halvhandskar och vantar, för alla ändamål, av 

mjukgummi (exklusive hårdgummi, skodon och 

huvudbonader samt delar av huvudbonader)

3816 482030 Samlingspärmar andra än bokomslag, samt 

mappar, av papper eller papp

3817 920590 Blåsinstrument så som klarinetter, säckpipor, 

dragspel, munspel, piporglar samt orgelharmonier 

(exklusive bläckblåsinstrument)

3820 711299 Avfall och skrot av silver

3821 2525 Glimmer (även kluven), glimmeravfall

3822 85489090 Elektriska delar till maskiner och apparater

3823 993181 Löntryckning av böcker och övriga trycksaker

3824 4402 Träkol, inklusive kol av nötter eller nötskal, även 

agglomererat (exklusive träkol doserat eller 

paketerat som medikamenter, träkol blandat med 

rökelse, aktiverat träkol samt träkol för teckning)
3825 2502 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade

3826 994332 Montering av diverse andra delar och tillbehör till 

motorfordon

3827 994332 Montering och installation av förstärkta kassaskåp

3829 87012010 Dragfordon för påhängsvagnar, nya

3830 6808 Plattor, skivor, block och liknande varor av 

vegetabiliska fibrer, halm eller av spån, flis eller 

annat avfall av trä, agglomererade med cement, 

gips eller annat mineraliskt bindemedel (exklusive 

varor av asbestcement, cellulosacement)

3834 5909 Brandslangar och liknande slangar av 

textilmaterial, även med invändig beläggning, 

armering eller tillbehör av annat material

3836 854710 Isolerdetaljer för elektriskt bruk, av keramiskt 

material

3837 250610 Kvarts

3838 250620 Kvartsit

3839 251810 Obränd eller icke sintrad dolomit

3840 251820,251830 Bränd eller sintrad dolomit och stampmassa av 

dolomit



3841 270111,270112,270119 Stenkol, antracit, kokskol och liknande fasta 

bränslen av stenkol

3842 270120 Briketter framställda av stenkol

3843 94013010,94013090,940140,940151,940159,940161,940169,940171,94

0179,940180,94019030,94019080

Sittmöbler, även bäddbara, och delar till sittmöbler 

(exklusive möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt 

eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

3844 25010010,25010031,25010051,25010099 Salt och ren natriumklorid, ej bordsalt

3845 25010091 Salt

3846 30061010,300620,300630,300650, 300660 Röntgenkontrastmedel, utrustning för första 

förband m.m.

3847 4011,401211,401212,401213,401219,40129020,40129030,40129090,40

13

Däck (ej begagnade), innerslangar, fälgband m.m. 

av gummi

3848 701911,701912,701919,701931,701932,701939,701990 Glasfiber, inklusive glasull, även varor av glasfibrer 

(ej vävnader)

3849 7303 Rör och ihåliga profiler av gjutjärn

3850 7304,7305,7306 Rör och ihåliga profiler av järn (annat än gjutjärn)

3851 7307 Rördelar av järn eller stål (kopplingar, knärör m.m.)

3852 0702,0703,0704,0705,0706,0707,070920,070930,070940,070951,07095

910,07095930,07095950,07095990,07096010,  

07096091,07096095,07096099,070970,070991,07099310,07099390,07

099910,07099920,07099950,07099960,07099990

Grönsaker och rotfrukter (inklusive svamp), färska 

eller kylda

3853 708 Baljfrukter, färska eller kylda

3854 08031010,08039010,080410,08042010,080430,080440,080450,0805,08

0610,080720,0808,0809,0810

Frukt och bär, färska (ej meloner)

3855 080711,080719 Meloner, färska

3856 190211,190219,190240 Pastaprodukter (ej fyllda eller beredda) samt 

couscous

3857 190220,190230 Pastaprodukter, fyllda och beredda

3858 220710 Odenaturerad etylalkohol (etanol)

3859 220720 Denaturerad etylalkohol (etanol)

3860 440121,440122 Trä i form av flis eller spån

3861 440131 Träpellets

3862 5602,5603 Filt och bondad duk, impregnerad, överdragen, 

belagd eller laminerad

3863 6901,6902,6903 Diverse varor av keramiskt material såsom 

murstenar, plattor, block, hylsor, stänger m.m.

3864 6909,6910,6911,6912,6913,6914 Diverse varor av keramiskt material såsom 

diskhoar, sanitetsartiklar, wc-stolar m.m.



3865 721113,721114,721119 Varmvalsade platta produkter av järn eller olegerat 

stål, bredd < 600 mm

3866 721123,721190 Kallvalsade platta produkter av järn eller olegerat 

stål, bredd < 600 mm

3867 9307 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande 

vapen

3868 7213,7214,7215,7216,7221,7222,7227,7228 Stång och profiler av järn eller stål

3869 7217,7223,7229 Tråd av järn eller stål

3870 853110 Tjuv- och brandlarm

3871 70010010 Avfall och skrot av glas

3872 70010091,70010099 Glasmassa

3874 8534,8540,8541,8542 Elektroniska komponenter och delar till dessa 

(tryckta kretsar, elektronrör, dioder, transistorer, 

integrerade kretsar m.m.)

3875 85287113 Apparater med en mikroprocessorbaserad 

anordning med inbyggt modem för uppkoppling till 

Internet, med ett system för interaktivt 

informationsutbyte, med möjlighet till 

televisionsmottagning

3876 848790 Delar till maskiner och apparater, inte försedda 

med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, 

spolar, kontaktelement eller andra elektriska 

anordningar (exklusive av järn, gjutjärn eller stål)

3877 847920 Maskiner och apparater för utvinning eller 

beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter 

och feta oljor (exklusive centrifuger samt apparater 

för filtrering eller uppvärmning)

3878 847982 Maskiner och mekaniska apparater för blandning, 

knådning, krossning, malning, sållning, siktning, 

homogenisering, emulgering eller omrörning 

(exklusive industrirobotar)

3882 30729 Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och 

Placopecten, även utan skal, frysta, torkade, 

saltade eller i saltlake

3883 121220 Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller 

torkade, även malda

3884 19059045 Kex och småkakor, utan tillsats av sötningsmedel

3885 28121099 Klorider och kloridoxider (exklusive fosfor och 

disvaveldiklorid, svaveldiklorid, fosgen)



3886 28121095 Tionyldiklorid (tionylklorid)

3887 280610 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra)

3888 280920 Fosforsyra; polyfosforsyror, även kemiskt 

definierade

3889 291461 Antrakinon

3890 281512 Natriumhydroxid (kaustik soda), kaliumhydroxid

3894 15180091 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt 

fraktioner av sådana

3897 870130 Bandtraktorer (exklusive bandtraktorer som 

framförs av gående)

3898 6304 Inredningsartiklar i.a.n. (exkl. res- och sängfiltar; 

sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, 

kökshanddukar o.d.; gardiner, rullgardiner och 

draperier; gardinkappor och sängkappor; 

sängöverkast och lampskärmar samt sängkläder 

o.d. enligt nr 9404)

3899 842129 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av 

vätskor (exklusive maskiner och apparater för 

filtrering eller rening av vatten eller drycker m.m.)

3900 9023 Instrument, apparater och modeller avsedda för 

demonstrationsändamål, t.ex. vid undervisning 

eller på utställningar, olämpliga för annan 

användning (exkl. markträningsapparater för 

flygutbildning, artiklar avsedda för såväl förströelse 

som demonstrationsä

3901 12129970 Fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter, 

inklusive orostad cikoriarot

3902 871640 Släpfordon och påhängsvagnar (exklusive för 

godsbefordran, bostads- eller campingändamål 

samt självlastande eller självlossande släpfordon 

och påhängsvagnar för lantbruksändamål)

3903 8468 Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, 

även användbara för skärning samt maskiner och 

apparater för ythärdning med gas; delar till sådana 

(exkl. maskiner och apparater enligt nr 8515)

3904 90220 Te, grönt, löst liggande i förpackningar 

innehållande > 3 kg

3905 8042090 Fikon, torkade



3906 12129920 Sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även 

malda

3907 900190 Linser, prismor, speglar och andra optiska 

element, oavsett material, omonterade (exklusive 

sådana element av glas som inte är optiskt 

bearbetade, glasögon- och kontaktlinser)
3908 85299097 Delar som är lämpliga att användas uteslutande 

eller huvudsakligen till apparater för sändning 

(exklusive apparater för sändning av rundradio, 

television m.m.)

3909 262190 Slagg och aska, inbegripet aska av havstång 

(exklusive slagg, inbegripet granulerad, från järn- 

och ståltillverkning och aska och återstoder 

innehållande arsenik, metaller eller 

metallföreningar)

3910 994332 Montering och installation, upphängning av 

gardiner/gardinskenor

3911 271129 Kolväten i gasform (exklusive naturgas)

3912 382478 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" 

eller fluorkolväten "HFC", dock inte innehållande 

klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten 

"HCFC"

3913 99308920 Brytning av torv mot lön

3914 270750 Blandningar av aromatiska kolväten som ger >= 65 

volymprocent destillat

3915 560130 Textilfibrer med en längd av <= 5 mm

3916 9020 Andningsapparater och gasmasker (exklusive 

kompletta, enkla skyddsmasker som varken har 

mekaniska delar eller utbytbart filter etc.)

3918 5305 Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska 

textilfibrer, oberedda eller beredda men inte 

spunna

3919 85299020 Delar som är lämpliga att användas uteslutande 

eller huvudsakligen till apparater för sändning av 

rundradio eller television



3921 392190 Plattor, duk, film, band och remsor av plast, 

förstärkta, laminerade eller på liknande sätt 

kombinerade med annat material, obearbetade 

eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast 

nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form 

(exkl. av porös plast,

3923 850511 Permanentmagneter samt varor avsedda att 

tjänstgöra som permanentmagneter efter 

magnetisering, av metall (exklusive 

magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller 

permanentmagnetiska uppspänningsanordningar)

3927 681599 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen 

(exklusive innehållande magnesit, dolomit eller 

kromit samt varor av grafit eller annat kol)

3929 283429 Nitrater (exklusive kaliumnitrat och kvicksilvernitrat)

3938 701951 Vävnader av glasfibrer med en bredd av <= 30 cm 

(exklusive roving)

3943 284161 Kaliumpermanganat

3944 2913 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 

aldehyder

3948 284290 Salter av oorganiska syror eller peroxosyror 

(exklusive salter av metalloxosyror, 

metallperoxosyror m.m.)

3952 994332 Montering och installation av skyltar

3953 7503 Avfall och skrot av nickel (exkl. i form av göt o.d. 

obearbetade former, som är gjutna av omsmält 

nickelavfall och -skrot samt aska och restprodukter 

av nickel samt avfall och skrot av primärelement, 

primärbatterier och elektriska ackumulatorer)

3954 741999 Koppar, varor av, i.a.n.

3955 252020 Bränd gips, även färgad eller innehållande små 

mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel

3956 841370 Centrifugalpumpar (exkl. handpumpar, pumpar 

enligt nr 8413.11 eller 8413.19, bränsle-, 

smörjmedels- eller kylmedelspumpar för 

förbränningskolvmotorer samt betongpumpar)



3959 711590 Ädel metall, varor av, eller varor av metall med 

plätering av ädel metall, i.a.n.

3960 994332 Montering av instrument för styrning av industriella 

processer, tillverkade vid annat arbetsställe än det 

egna

3962 852869 Projektorer, utan inbyggd televisionsmottagare 

(exkl. av sådana slag som uteslutande eller 

huvudsakligen används i ett system för automatisk 

databehandling enligt nr 8471)

3963 852990 Delar lämpliga att användas uteslutande eller 

huvudsakligen till apparater för sändning och 

mottagning av rundradio eller television; 

televisionskameror; digitalkameror; videokameror; 

radarapparater, apparater för radionavigering och 

radiostyrning samt mo

3965 99416239 Montering och installation av övriga byggnads- och 

inredningssnickerier tillverkade vid det egna 

arbetsstället

3966 9011 Mikroskop, optiska, inkl. sådana för fotomikrografi, 

kinefotomikrografi eller mikroprojektion

3967 38249070 Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som 

används inom byggnadsindustrin

3968 701940 Vävda material av roving av glasfibrer

3969 850519 Permanentmagneter samt varor avsedda att 

tjänstgöra som permanentmagneter efter 

magnetisering (exkl. av metall)

3970 995244 Framställning av koppar (även halvfabrikat)

3971 995282 Legotillverkning av maskiner för lyft- och 

godshanteringsanordningar

3972 441872 Sammansatta golvskivor, av trä, flerskiktade (exkl. 

för mosaikgolv)

3973 441879 Sammansatta golvskivor, av trä (exkl. för 

mosaikgolv och flerskiktade)

3974 8521 Apparater för inspelning eller återgivning av 

videosignaler, även med inbyggd videotuner (exkl. 

videokameror)

3976 4905 Kartor av alla slag, inkl. atlaser, väggkartor, 

topografiska kartor och glober, tryckta



3977 852341 Optiska medier, för inspelning av ljud eller av 

andra fenomen, oinspelade (exkl. varor  för foto- 

eller kinobruk enligt kapitel 37)

3978 732290 Luftvärmare och varmluftsfördelare, inkl. apparater 

som även kan fördela sval eller konditionerad luft, 

inte försedda med elektrisk 

uppvärmningsanordning, men utrustade med 

motordriven fläkt eller blåsmaskin samt delar till 

sådana apparater, av järn eller

3979 293712 Insulin och salter av insulin, använda främst som 

hormoner

3980 5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

3981 8512 20 Belysningsutrustning och visuell signalutrustning, 

elektrisk av sådana slag som används till 

motorfordon (exkl. lampor enligt nr 8539)
3984 3705 Fotografiska plåtar och fotografisk film, 

exponerade och framkallade (exkl. fotografiska 

plåtar och fotografisk film, exponerade, men ej 

framkallade; fotografiskt papper, fotografisk papp 

och fotografisk textilvara, kinofilm och 

användarklara tryckplattor

3985 6302 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, 

kökshanddukar o.d. (exkl. skurtrasor, disktrasor 

och dammhanddukar)

3986 5110 Garn av grova djurhår eller tagel, inkl. överspunnet 

garn av tagel, även i detaljhandelsuppläggningar

3987 99233120 Reparation av maskiner

3988 99230200 Renovering/ombyggnad av rälsfordon och annan 

rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

3990 21069098 Livsmedelsberedningar, i.a.n., innehållande >= 1,5 

viktprocent mjölkfett, >= 5 viktprocent sackaros 

eller isoglukos, >= 5 viktprocent druvsocker eller 

>= 5 viktprocent stärkelse

3991 392530 Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, 

rullgardiner och liknande artiklar samt delar till 

sådana artiklar, av plast (exkl. beslag och tillbehör 

av plast)



3992 6507 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, 

hattstommar, hattställningar, mösskärmar och 

hakremmar för huvudbonader (exkl. pannband av 

trikå)

3993 99233110 Reparation av metallvaror

3994 870190 Traktorer (exkl. dragtruckar av sådana slag som 

används på järnvägsperronger samt traktorer som 

framförs av gående, dragfordon för 

påhängsvagnar och bandtraktorer)

3997 1204 Linfrön, även sönderdelade

3998 19059030 Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt 

och innehållande i torrt tillstånd av <= 5 viktprocent 

socker och av <= 5 viktprocent fett

3999 852851 Monitorer av sådana slag som uteslutande eller 

huvudsakligen används i ett system för automatisk 

databehandling enligt nr 8471 (exkl. 

katodstrålerörsmonitorer)

4000 99510390 Bearbetning av frukt, bär och grönsaker

4002 440320 Virke av barrträ, obearbetat eller 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

4015 6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller 

tillverkade av längdvara av spetsar, filt eller annan 

textilvara, även ofodrade eller ogarnerade, hårnät 

av alla slags material, även fodrade och garnerade 

(exkl. band eller remsor, begagnade 

huvudbonader, doc

4016 950440 Spelkort

4017 3826 Biodiesel och blandningar av dessa inte 

innehållande, eller innehållande < 70 viktprocent 

oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa 

mineral



4021 293410,293420 Föreningar, heterocykliska, med en icke-

kondenserad tiazolring, även hydrogenerad, i sin 

struktur; men även heterocykliska, med ett 

bensotiazolringsystem, även hydrogenerat, inte 

vidare kondenserade (exkl. oorganiska och 

organiska föreningar av kvicksi

4022 382474 Blandningar innehållande klorfluorkolväten 

"HCFC", även innehållande perfluorkarboner 

"PFC" eller fluorkolväten "HFC", dock inte 

innehållande klorfluorkarboner "CFC"

4023 27101225 Specialdestillat, av petroleum eller bituminösa 

mineral (exkl. petroleumnafta)

4024 27101929 Mellanoljor erhållna ur petroleum eller bituminösa 

mineral, i.a.n. (exkl. för kemisk omvandling och 

fotogen)

4025 29189990 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras 

anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror, 

halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 

sådana föreningar (exkl. endast med alkohol-, 

fenol-, aldehyd- eller ketonfunktioner samt 2,6-

dimetoxibensoe

4026 292421 Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana 

föreningar

4027 262110 Aska och återstoder från förbränning av 

kommunalt avfall

4028 842420 Sprutpistoler och liknande apparater (exkl. 

elektriska apparater för varmsprutning av metall 

eller hårdmetall enligt nr 8515 samt ångbläster- 

och sandblästerapparater samt liknande 

apparater)

4029 8465 Verktygsmaskiner, inkl. maskiner för spikning, 

klamring, limning eller annan sammansättning, för 

bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, 

hårdplast eller liknande hårda material (exkl. 

handverktyg)



4030 852859 Monitorer, utan inbyggd televisionsmottagare (exkl. 

katodstrålerörsmonitorer samt av sådana slag som 

uteslutande eller huvudsakligen används i ett 

system föt automatisk databehandling enligt nr 

8471)

4031 842122 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av 

drycker (exkl. för rening av vatten)

4032 28112910,28112930,28112990 Svaveltrioxid "svavelsyraanhydrid"; 

"diarseniktrioxid"; Kväveoxider, Syreföreningar

4033 291830 Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion 

men utan annan syrefunktion samt deras 

anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; 

halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av 

sådana föreningar

4034 26080000 Zinkmalm, även anrikad

4035 30029090 Toxiner och liknande produkter, t.ex. 

malariaparasiter (exkl. vacciner och kulturer av 

mikroorganismer)

4036 8003 Stång, profiler och tråd av tenn

4037 6802 Bearbetad monument- eller byggnadssten, utom 

skiffer, samt varor av sådan sten, andra än varor 

enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten, 

inkl. skiffer, även på underlag; konstfärgade korn, 

skärvor och pulver av naturlig sten, inkl. skiffer

4038 99428121a Montering och installation av fluidteknisk utrustning 

(ej pumpar, kompressorer och ventiler) tillverkade 

vid det egna arbetsstället

4039 851521 Maskiner och apparater, elektriska, för 

motståndssvetsning av metall, hel- eller 

halvautomatiska

4040 99527110 Annan bearbetning av elmotorer, generatorer och 

transformatorer

4041 847590 Delar till maskiner för sammansättning av 

elektriska eller elektroniska lampor, rör eller 

blixtlampor i glashöljen samt maskiner för 

tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt 

tillstånd



4042 99425110 Montering och installation på plats av 

metallkonstruktioner tillverkade vid det egna 

arbetsstället

4043 392590 Konstruktioner för användning till golv, väggar, tak 

och liknande av plast; takrännor och tillbehör till 

takrännor av plast; balkonger, räcken, staket, 

grindar och liknande av plast; hyllkonstruktioner av 

plast i stort format och i delar, avsedda för samm

4044 844399 Delar och tillbehör till skrivare, kopiatorer och 

telefaxaparater, i.a.n. (exkl. maskiner för 

preparering eller tillverkning av klichéer, 

tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra 

tryckformarenligt nr 8442)

4045 1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som 

används för utsäde (exkl. baljfrukter, sockermajs, 

kaffe, te, maté, kryddor, spannmål, oljehaltiga frön 

och frukter samt frön och frukter av sådana slag 

som används främst för framställning av 

parfymeringsmedel,

4046 701959 Vävnader av glasfibrer, med en bredd av > 30 cm 

(exkl. tuskaft, med en vikt av < 250 g/m², av vilka 

enkelgarnet har en längdvikt av <= 136 tex samt 

roving)

4047 84431920 Tryckpressar för tryckning av textilmaterial (exkl. 

offsetpressar, boktryckpressar "högtryckpressar", 

tryckpressar för flexografiskt tryck samt 

djuptryckpressar)

4048 5608 Nät, knutna av surrningsgarn eller tågvirke, som 

längdvara eller i avpassade stycken; avpassade 

fisknät och andra fiskredskap av nät samt andra 

konfektionerade varor av nät, av textilmaterial 

(exkl. hårnät, nät för sport och idrott, 

landningshåvar, fjäril

4049 85234925 Optiska skivor för laseravläsningssystem, för 

inspelning, även inspelade (exkl. för återgivning av 

ljud och bild samt varor  för foto- eller kinobruk 

enligt kapitel 37)



4050 853661 Glödlampshållare för en driftspänning av <= 1.000 

V

4051 85366990 Stickproppar och uttag för en driftspänning av <= 

1.000 V (exkl. för koaxialkablar och tryckta kretsar)

4052 99427110 Montering och installation av elektriska motorer, 

generatorer och transformatorer tillverkade vid det 

egna arbetsstället

4053 85234951 Digital versatile discs DVD, inspelad, för 

återgivning av ljud och bild eller endast bild (exkl. 

för återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder 

som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och 

som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av 

e

4054 711 Grönsaker tillfälligt konserverade, t.ex. med 

svaveldioxidgas eller i saltlake, 

svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 

lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i 

detta tillstånd

4055 9610 Skrivtavlor, även försedda med ram

Produktemballage och övrigt

3201 Trä

3202 Wellpapp

3203 Papper, papp, kartong (ej wellpapp)

3204 Plast

3205 Glas

3206 Aluminium

3207 Stål (inklusive bleckplåt)

3208 Annat material, nämligen......

4000 Direkta inköpskostnader utöver varans inköpspris

5000 (t ex tull, frakt och spedition)

6000 Lagerförändring (används endast i de fall 

lagerförändring ej är fördeladf på varunivå)



9000 Övrigt (Här ingår varor eller material som ej kunnat 

specificeras ovan.Värdet bör om möjligt ej utgöra 

mer än 10 % av nedanstående totalsumma) 

Summa råvaror och förnödenheter (Om ert företag 

ingår i undersökningen "Företagens ekonomi 

2014" ska summa råvaror och förnödenheter 

överensstämma med v3004 och v3005 i 

"Företagens ekonomi 2014")


