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01012100 Leveranser ton Hästar, renrasiga avelsdjur

01012910 Leveranser ton Hästar för slakt

01012990 Leveranser ton Hästar, levande (exkl. renrasiga avelsdjur och hästar för slakt)

01013000 Leveranser ton Åsnor, levande

01019000 Leveranser ton Mulor och mulåsnor, levande

01022110 Leveranser ton Renrasiga kvigor som inte har kalvat

01022130 Leveranser ton Renrasiga kor (exkl. kvigor som inte har kalvat)

01022190 Leveranser ton Renrasiga nötkreatur för avel (exkl. kvigor och kor)

01022905 Leveranser ton Nötkreatur, levande, av undersläktet Bibos eller Poephagus (exkl. renrasiga
avelsdjur)

01022910 Leveranser ton Levande nötkreatur, med en vikt av <= 80 kg (exkl. renrasiga avelsdjur)

01022921 Leveranser ton Levande nötkreatur, med en vikt av > 80 kg men <= 160 kg, för slakt (exkl.
renrasiga)

01022929 Leveranser ton Levande nötkreatur, med en vikt av > 80 kg men <= 160 kg (exkl. för slakt och
renrasiga avelsdjur)

01022941 Leveranser ton Nötkreatur för slakt, med en vikt av > 160 kg men <= 300 kg

01022949 Leveranser ton Levande nötkreatur, med en vikt av > 160 kg men <= 300 kg (exkl. för slakt och
renrasiga avelsdjur)

01022951 Leveranser ton Levande kvigor för slakt "hondjur som inte har kalvat", med en vikt av > 300 kg
(exkl. renrasiga avelsdjur)

01022959 Leveranser ton Levande kvigor "hondjur som inte har kalvat", med en vikt av > 300 kg (exkl. för
slakt och renrasiga avelsdjur)

01022961 Leveranser ton Levande kor för slakt, med en vikt av > 300 kg (exkl. kvigor som inte har kalvat
och renrasiga avelsdjur)

01022969 Leveranser ton Levande kor, med en vikt av > 300 kg (exkl. för slakt, kvigor som inte har kalvat
och renrasiga avelsdjur)

01022991 Leveranser ton Nötkreatur för slakt, med en vikt av > 300 kg (exkl. kvigor och kor)

01022999 Leveranser ton Levande nötkreatur, med en vikt av > 300 kg (exkl. för slakt, kvigor, kor och
renrasiga avelsdjur)

01023100 Leveranser ton Bufflar, renrasiga avelsdjur (exkl. nötkreatur)

01023910 Leveranser ton Bufflar, levande tamboskap (exkl. renrasiga avelsdjur)

01023990 Leveranser ton Levande bufflar (exkl. renrasiga avelsdjur och "tamboskap")

01029020 Leveranser ton Oxdjur, renrasiga avelsdjur (exkl. nötkreatur och bufflar)

01029091 Leveranser ton Tamboskap, levande (exkl. nötkreatur och bufflar och renrasiga avelsdjur)

01029099 Leveranser ton Oxdjur, levande (exkl. nötkreatur, bufflar, renrasiga avelsdjur och tamboskap)

01031000 Leveranser ton Svin, renrasiga avelsdjur

01039110 Leveranser ton Tama svin, levande, med en vikt av < 50 kg (exkl. renrasiga avelsdjur)

01039190 Leveranser ton Svin, levande, med en vikt av < 50 kg (exkl. tamsvin)

01039211 Leveranser ton Suggor som fått grisar minst en gång, levande, med en vikt av >= 160 kg (exkl.
renrasiga avelsdjur)

01039219 Leveranser ton Tama svin, levande, med en vikt av >= 50 kg (exkl. suggor som fått grisar
minst en gång och med en vikt av >= 160 kg samt renrasiga avelsdjur)

01039290 Leveranser ton Svin, levande, med en vikt av >= 50 kg (exkl. tamsvin)

01041010 Leveranser ton Får, renrasiga avelsdjur

01041030 Leveranser ton Lamm "upp till ett år gamla", levande (exkl. renrasiga avelsdjur)

01041080 Leveranser ton Får, levande (exkl. lamm "upp till ett år gamla" och renrasiga avelsdjur)

01042010 Leveranser ton Getter, renrasiga avelsdjur

01042090 Leveranser ton Getter, levande (exkl. renrasiga avelsdjur)
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01051111 Leveranser ton Kycklingar av honkön för avel och fortplantning, värphöns av arten "Gallus
domesticus", med en vikt av <= 185 g

01051119 Leveranser ton Kycklingar av honkön för avel och fortplantning, värphön av arten "Gallus
domesticus", med en vikt av <= 185 g (exkl. värphöns)

01051191 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", med en vikt av <= 185 g (exkl. avel och
fortplantning av kycklingar)

01051199 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", levande, med en vikt av <= 185 g (exkl.
kycklingar av honkön för avel och fortplantning)

01051200 Leveranser ton Tama kalkoner, levande, med en vikt av <= 185 g

01051300 Leveranser ton Tama ankor, levande, med en vikt av <= 185 g

01051400 Leveranser ton Tama gäss, levande, med en vikt av <= 185 g

01051500 Leveranser ton Tama pärlhöns, levande, med en vikt av <= 185 g

01059400 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", levande (exkl. pärlhöns), med en vikt
av > 185 g

01059910 Leveranser ton Tama ankor med en vikt av > 185 g, levande

01059920 Leveranser ton Tama gäss, levande, med en vikt av >185 g

01059930 Leveranser ton Tama kalkoner, levande, med en vikt av > 185 g

01059950 Leveranser ton Tama pärlhöns, levande, med en vikt av > 185 g

01061100 Leveranser ton Primater, levande

01061200 Leveranser ton Valar, delfiner och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och
dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och valrossar
"däggdjur av underordningen Pinnipedia" levande

01061300 Leveranser ton Kameler och andra kameldjur "Camelidae", levande

01061410 Leveranser ton Tamkaniner, levande

01061490 Leveranser ton Kaniner och harar (exkl. tamkaniner)

01061900 Leveranser ton Däggdjur, levande (exkl. primater, valar, delfiner och tumlare, manater och
dugonger, sälar, sjölejon och valrossar, kameler och andra kameldjur, kaniner
och harar, hästar, åsnor, mulor, mulåsnor, nötkreatur och andra oxdjur, svin,
får samt getter)

01062000 Leveranser ton Reptiler "inbegripet ormar, sköldpaddor, alligatorer, kajmaner, iguanor, gavialer
och ödlor", levande

01063100 Leveranser ton Rovfåglar, levande

01063200 Leveranser ton Papegojfåglar "inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor",
levande

01063300 Leveranser ton Strutsar och emuer "Dromaius novaehollandiae", levande

01063910 Leveranser ton Duvor, levande

01063980 Leveranser ton Fåglar, levande (exkl. rovfåglar, papegojor, parakiter, arapapegojor och
kakaduor, strutsar, emuer samt duvor)

01064100 Leveranser ton Bin, levande

01064900 Leveranser ton Insekter, levande (exkl. bin)

01069000 Leveranser ton Djur, levande (exkl. däggdjur, reptiler, fåglar, insekter, fisk, kräftdjur, blötdjur
och andra ryggradslösa vattendjur och kulturer av mikroorganismer etc.)

02011000 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

02012020 Leveranser ton Kvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, kompenserade, färskt
eller kylt

02012030 Leveranser ton Framkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, sammanhängande
eller avskilda, färskt eller kylt

02012050 Leveranser ton Bakkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, sammanhängande
eller avskilda, färskt eller kylt

02012090 Leveranser ton Styckat kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt (exkl. hela och
halva slaktkroppar, kompenserade kvartsparter, fram- och bakkvartsparter)

02013000 Leveranser ton Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, färskt eller kylt

02021000 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst
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02022010 Leveranser ton Kvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, kompenserade, fryst

02022030 Leveranser ton Framkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, sammanhängande
eller avskilda, fryst

02022050 Leveranser ton Bakkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, sammanhängande
eller avskilda, fryst

02022090 Leveranser ton Styckat kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst (exkl. hela och halva
slaktkroppar, kompenserade kvartsparter, fram- och bakkvartsparter)

02023010 Leveranser ton Framkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, fryst,
framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett
stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller
framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra,
bakkvartsparten, utan filén, i en bit

02023050 Leveranser ton Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämda "crop", "chuck and
blade" och "brisket" av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, fryst

02023090 Leveranser Anges ej Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, fryst (exkl. framkvartsparter av
nötkreatur, benfritt, fryst, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i
ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller
framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra,
bakkvartsparten, utan filén i en bit samt styckningsdelar av framkvartspart eller
sida benämda "crop", "chuck and blade" och "brisket")

02023090x Leveranser ton Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, fryst, andra slag (exkl. nämnda
varor i 020230)

02031110 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av tamsvin, färskt eller kylt

02031190 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av svin, färskt eller kylt (exkl. tamsvin)

02031211 Leveranser ton Skinka och delar därav, av tamsvin, med ben, färskt eller kylt

02031219 Leveranser ton Bog och delar därav, av tamsvin, med ben, färskt eller kylt

02031290 Leveranser ton Skinka, bog och delar därav, av svin, med ben, färskt eller kylt (exkl. tamsvin)

02031911 Leveranser ton Framändar och delar därav, av tamsvin, färskt eller kylt

02031913 Leveranser ton Rygg och delar därav, av tamsvin, färskt eller kylt

02031915 Leveranser ton Sida "randig" och delar därav, av tamsvin, färskt eller kylt

02031955 Leveranser ton Kött av tamsvin, benfritt, färskt eller kylt (exkl. bukfläsk och delar därav)

02031959 Leveranser ton Kött av tamsvin, med ben, färskt eller kylt (exkl. hela och halva slaktkroppar,
skinka, bog och delar därav, framändar, rygg och sida "randig" och delar därav)

02031990 Leveranser ton Kött av svin, färskt eller kylt (exkl. tamsvin samt hela och halva slaktkroppar,
skinka, bog och delar därav, med ben)

02032110 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av tamsvin, fryst

02032190 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av svin, fryst (exkl. tamsvin)

02032211 Leveranser ton Skinka och delar därav, av tamsvin, med ben, fryst

02032219 Leveranser ton Bog och delar därav, av tamsvin, med ben, fryst

02032290 Leveranser ton Skinka, bog och delar därav, av svin, med ben, fryst (exkl. tamsvin)

02032911 Leveranser ton Framändar och delar därav, av tamsvin, fryst

02032913 Leveranser ton Rygg och delar därav, av tamsvin, fryst

02032915 Leveranser ton Sida "randig" och delar därav, av tamsvin, fryst

02032955 Leveranser ton Kött av tamsvin, benfritt, fryst (exkl. sida "randig" och delar därav)

02032959 Leveranser ton Kött av tamsvin, med ben, fryst (exkl. hela och halva slaktkroppar, skinka, bog
och delar därav, och framändar, rygg, sida "randig" och delar därav)

02032990 Leveranser ton Kött av svin, fryst (exkl. tamsvin samt hela och halva slaktkroppar, och skinka
och bog och delar därav, med ben)

02041000 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av lamm, färskt eller kylt

02042100 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av får, färskt eller kylt (exkl. lamm)

02042210 Leveranser ton Korta framkvartsparter av får, färskt eller kylt

02042230 Leveranser ton Chines and/or best ends "enkel-dubbelrygg" "hela och halva ryggstycken
och/eller lårändar" av får, färska eller kylda
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02042250 Leveranser ton Chines and/or best ends "dubbelrygg" "hela eller halva bakstycken" av får,
färska eller kylda

02042290 Leveranser ton Styckningsdelar av får, med ben, färska eller kylda (exkl. hela och halva
slaktkroppar, korta framkvartsparter, chines and/or best ends
"enkel-dubbelrygg" "hela och halva ryggstycken och/eller lårändar", culotte
"hela och halva bakstycken")

02042300 Leveranser ton Kött av får, benfritt, färska eller kylda

02043000 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av lamm, frysta

02044100 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av får, frysta (exkl. lamm)

02044210 Leveranser ton Framkvartsparter av får, korta, frysta

02044230 Leveranser ton Chines and/or best ends "enkel-dubbelrygg" "hela och halva ryggstycken
och/eller lårändar" av får, frysta

02044250 Leveranser ton Culotte "hela och halva bakstycken" av får, frysta

02044290 Leveranser ton Styckningsdelar av får, med ben, frysta (exkl. hela och halva slaktkroppar, korta
framkvartsparter, chines and/or best ends "dubbelrygg" "hela och halva
ryggstycken och/eller lårändar", culotte "hela och halva bakstycken", med ben)

02044310 Leveranser ton Kött av lamm, benfritt, fryst

02044390 Leveranser ton Kött av får, benfritt, fryst (exkl. lamm)

02045011 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av get, färska eller kylda

02045013 Leveranser ton Framkvartsparter, korta av get, färska eller kylda

02045015 Leveranser ton Chines and/or best ends "enkel-dubbelrygg" "hela och halva ryggstycken
och/eller lårändar" av get, färska eller kylda

02045019 Leveranser ton Culotte "hela och halva bakstycken" av get, färska eller kylda

02045031 Leveranser ton Styckningsdelar av get, med ben, färska eller kylda (exkl. hela eller halva
slaktkroppar, korta framkvartsparter, chines and/or best ends
"enkel-dubbelrygg" "hela och halva ryggstycken och/eller lårändar", cxulotte
"hela och halva bakstycken")

02045039 Leveranser ton Styckningsdelar av get, benfritt, färska eller kylda

02045051 Leveranser ton Hela och halva slaktkroppar av get, frysta

02045053 Leveranser ton Framkvartsparter, korta av get, frysta

02045055 Leveranser ton Chines and/or best ends "enkel-dubbelrygg" "hela och halva ryggstycken
och/eller lårändar" av get, frysta

02045059 Leveranser ton Bakstycken, hela och halva av get, frysta

02045071 Leveranser ton Styckningsdelar av get, med ben, frysta (exkl. hela och halva slaktkroppar,
korta framkvartsparter, chines and/or best ends "enkel-dubbelrygg" "hela och
halva ryggstycken och/eller lårändar", hela och halva bakstycken)

02045079 Leveranser ton Styckningsdelar av get, benfritt, frysta

02050020 Leveranser Anges ej Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt eller kylt

02050020a Leveranser ton Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, grovstyckat, färskt eller kylt

02050020b Leveranser ton Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt eller kylt (exkl. grovstyckat)

02050080 Leveranser ton Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, fryst

02061010 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, för framställning av
farmaceutiska produkter, färska eller kylda

02061095 Leveranser ton Njurtapp och mellangärde, av nötkreatur och andra oxdjur, färska eller kylda
(exkl. för framställning av farmaceutiska produkter)

02061098 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av nötkreatur och andra oxdjur, färska eller kylda (exkl.
för framställning av farmaceutiska produkter, njurtapp och mellangärde)

02062100 Leveranser ton Ätbar tunga av nötkreatur och andra oxdjur, fryst

02062200 Leveranser ton Ätbar lever av nötkreatur och andra oxdjur, fryst

02062910 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av nötkreatur och andra oxdjur, för framställning av
farmaceutiska produkter, frysta (exkl. tunga och lever)

02062991 Leveranser ton Njurtapp och mellangärde, av nötkreatur och andra oxdjur, frysta (exkl. för
framställning av farmaceutiska produkter)
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02062999 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av nötkreatur och andra oxdjur, frysta (exkl. för
framställning av farmaceutiska produkter, tunga, lever, njurtapp och
mellangärde)

02063000 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av svin, färska eller kylda

02064100 Leveranser ton Ätbar lever av svin, fryst

02064900 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av svin, frysta (exkl. lever)

02068010 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av får, get, häst, åsna, mula och mulåsna för
framställning av farmaceutiska produkter, färska eller kylda

02068091 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av får, get, häst, åsna, mula och mulåsna, färska eller
kylda (exkl. för framställning av farmaceutiska produkter)

02068099 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av får och getter, färska eller kylda (exkl. för
framställning av farmaceutiska produkter)

02069010 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av får, get, häst, åsna, mula och mulåsna för
framställning av farmaceutiska produkter, frysta

02069091 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula och mulåsna, frysta (exkl. för
framställning av farmaceutiska produkter)

02069099 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av får och get, frysta (exkl. för framställning av
farmaceutiska produkter)

02071110 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", ostyckade, plockade och utan tarmar, med
huvud och fötter, så kallade 83%-kycklingar, färska eller kylda (exkl. pärlhöns)

02071130 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", ostyckade, plockade och urtagna, utan
huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås, så kallade
70%-kycklingar, färska eller kylda (exkl. pärlhöns)

02071190 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", ostyckade, plockade och urtagna, utan
huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås, så kallade
65%-kycklingar, eller i annan form, färska eller kylda (exkl. pärlhöns)

02071210 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", ostyckade, plockade och urtagna, utan
huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås, så kallade
70%-kycklingar, frysta (exkl. pärlhöns)

02071290 Leveranser ton Höns av arten "Gallus domesticus", ostyckade, plockade och urtagna, utan
huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås, så kallade
65%-kycklingar, eller i annan form, frysta (exkl. pärlhöns)

02071310 Leveranser ton Styckningsdelar av höns av arten "Gallus domesticus", benfria, färska eller
kylda (exkl. av pärlhöns)

02071320 Leveranser ton Halvor och kvarter av höns av arten "Gallus domesticus", med ben, färska eller
kylda (exkl. av pärlhöns)

02071330 Leveranser ton Vingar, med eller utan vingspetsar av höns av arten "Gallus domesticus", med
ben, hela färska eller kylda (exkl. av pärlhöns)

02071340 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av höns av arten
"Gallus domesticus", med ben, färska eller kylda (exkl. av pärlhöns)

02071350 Leveranser ton Bröst och delar därav av höns av arten "Gallus domesticus", med ben, färska
eller kylda (exkl. av pärlhöns)

02071360 Leveranser ton Klubbor och delar därav av höns av arten "Gallus domesticus", med ben,
färska eller kylda (exkl. av pärlhöns)

02071370 Leveranser ton Styckningsdelar av höns av arten "Gallus domesticus", med ben, färska eller
kylda (exkl. av pärlhöns samt halvor, kvarter, hela vingar, ryggben, hals,
ryggben med hals, gump, vingspetsar samt bröst, klubbor och delar därav)

02071391 Leveranser ton Lever av höns av arten "Gallus domesticus", ätbar, färska eller kylda (exkl. av
pärlhöns)

02071399 Leveranser ton Slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus", färska eller kylda (exkl.
av pärlhöns samt fjäderfälever)

02071410 Leveranser ton Styckningsdelar av höns av arten "Gallus domesticus", benfria, frysta (exkl. av
pärlhöns)

02071420 Leveranser ton Halvor och kvarter av höns av arten "Gallus domesticus", med ben, frysta (exkl.
av pärlhöns)

02071430 Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar av höns av arten "Gallus domesticus",
med ben, frysta (exkl. av pärlhöns)

02071440 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av höns av arten
"Gallus domesticus", med ben, frysta (exkl. av pärlhöns)

02071450 Leveranser ton Bröst och delar därav av höns av arten "Gallus domesticus", med ben, frysta
(exkl. av pärlhöns)
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02071460 Leveranser ton Klubbor och delar därav av höns av arten "Gallus domesticus", med ben, frysta
(exkl. av pärlhöns)

02071470 Leveranser ton Styckningsdelar av höns av arten "Gallus domesticus", med ben, frysta (exkl.
av pärlhöns samt halvor, kvarter, hela vingar, ryggben, hals, ryggben med hals,
gump, vingspetsar samt bröst, klubbor och delar därav)

02071491 Leveranser ton Lever av höns av arten "Gallus domesticus", frysta (exkl. av pärlhöns)

02071499 Leveranser ton Slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus", frysta (exkl. av
pärlhöns samt lever)

02072410 Leveranser ton Tama kalkoner, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men
med hals, hjärta, lever och krås, så kallade 80%-kalkon, färska eller kylda

02072490 Leveranser ton Tama kalkoner, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter och
utan hals, hjärta, lever och krås, så kallade 73%-kalkoner, färska eller kylda

02072510 Leveranser ton Tama kalkoner, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men
med hals, hjärta, lever och krås, så kallade 80%-kalkon, frysta

02072590 Leveranser ton Tama kalkoner, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter och
utan hals, hjärta, lever och krås, så kallade 73%-kalkoner, eller i annan form,
frysta

02072610 Leveranser ton Styckningsdelar av tama kalkoner, benfria, färska eller kylda

02072620 Leveranser ton Halvor och kvarter av tama kalkoner, med ben, färska eller kylda

02072630 Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar av tama kalkoner, styckningsdelar med
ben, färska eller kylda

02072640 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av tama kalkoner,
med ben, ryggben, färska eller kylda

02072650 Leveranser ton Bröst och delar därav av tama kalkoner, med ben, färska eller kylda

02072660 Leveranser ton Underlår och delar därav av tama kalkoner, med ben, färska eller kylda

02072670 Leveranser ton Klubbor och delar därav av tama kalkoner, med ben, färska eller kylda (exkl.
underlår och delar därav)

02072680 Leveranser ton Styckningsdelar av tama kalkoner, med ben, färska eller kylda (exkl. halvor,
kvarter, hela vingar, ryggben, hals, ryggben med hals, gump, vingspetsar samt
bröst, klubbor och delar därav)

02072691 Leveranser ton Lever av tama kalkoner, ätbar, färska eller kylda

02072699 Leveranser ton Slaktbiprodukter av tama kalkoner, färska eller kylda (exkl. lever)

02072710 Leveranser ton Styckningsdelar av tama kalkoner, benfria, frysta

02072720 Leveranser ton Halvor och kvarter av tama kalkoner, med ben, frysta

02072730 Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar av tama kalkoner, med ben, frysta

02072740 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar tama kalkoner, med
ben, frysta

02072750 Leveranser ton Bröst och delar därav av tama kalkoner, med ben, frysta

02072760 Leveranser ton Underlår och delar därav av tama kalkoner, med ben, frysta

02072770 Leveranser ton Klubbor och delar därav av tama kalkoner, med ben, frysta (exkl. underlår och
delar därav)

02072780 Leveranser ton Styckningsdelar av tama kalkoner, med ben, frysta (exkl. halvor, kvarter, hela
vingar, ryggben, hals, ryggben med hals, gump, vingspetsar samt bröst,
klubbor och delar därav)

02072791 Leveranser ton Lever av tama kalkoner, ätbar, frysta

02072799 Leveranser ton Slaktbiprodukter av tama kalkoner, frysta (exkl. lever)

02074120 Leveranser ton Kött, av tama ankor, ostyckat, plockade, avblodade, utan tarmar, men inte
urtagna, med huvud och fötter "85%-ankor", färskt eller kylt

02074130 Leveranser ton Tama ankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men
med hals, hjärta, lever och krås "70%-ankor", färska eller kylda

02074180 Leveranser ton Tama ankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan
hals, hjärta, lever och krås "63%-ankor", eller i annan form, färska eller kylda

02074230 Leveranser ton Tama ankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men
med hals, hjärta, lever och krås "70%-ankor", frysta

02074280 Leveranser ton Tama ankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan
hals, hjärta, lever och krås "63%-ankor", eller i annan form, frysta
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02074300 Leveranser ton Ätbar fet lever, av tama ankor, färsk eller kyld

02074410 Leveranser ton Styckningsdelar, av tama ankor, benfria, färska eller kylda

02074421 Leveranser ton Halvor och kvarter, av tama ankor, färska eller kylda, med ben

02074431 Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar, av tama ankor, färska eller kylda

02074441 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, av tama ankor,
färska eller kylda

02074451 Leveranser ton Bröst och delar av bröst, med ben, av tama ankor, färska eller kylda

02074461 Leveranser ton Klubbor och delar av klubbor, av tama ankor, färska eller kylda

02074471 Leveranser ton Ankpaletat, med ben, färska eller kylda

02074481 Leveranser ton Styckningsdelar, av tama ankor, färska eller kylda, med ben, i.a.n.

02074491 Leveranser ton Lever, av tama ankor, färsk eller kyld (exkl. fet anklever)

02074499 Leveranser ton Slaktbiprodukter, av tama ankor, färska eller kylda (exkl. lever)

02074510 Leveranser ton Styckningsdelar, av tama ankor, benfria, frysta

02074521 Leveranser ton Halvor och kvarter, med ben, av tama ankor, frysta

02074531 Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar, av tama ankor, frysta

02074541 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, av tama ankor,
frysta

02074551 Leveranser ton Bröst och delar av bröst, med ben, av tama ankor, frysta

02074561 Leveranser ton Klubbor och delar av klubbor, av tama ankor, frysta

02074571 Leveranser ton Ankpaletat, med ben, frysta

02074581 Leveranser ton Styckningsdelar, av tama ankor, frysta, med ben, i.a.n.

02074593 Leveranser ton Anklever, fet, fryst

02074595 Leveranser ton Ätbar lever, av tama ankor, fryst (exkl. fet anklever)

02074599 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av tama ankor, frysta (exkl. lever)

02075110 Leveranser ton Tama gäss, ostyckade, plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och
fötter "82 %-gäss", färska eller kylda

02075190 Leveranser ton Tama gäss, ostyckade, plockade, urtagna, utan huvud och fötter, med eller
utan hjärta och krås "75 %-gäss", eller i annan form, färska eller kylda

02075210 Leveranser ton Tama gäss, ostyckade, plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och
fötter "82 %-gäss", frysta

02075290 Leveranser ton Tama gäss, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller
utan hjärta och krås "75%-gäss", eller i annan form, frysta

02075300 Leveranser ton Fet gåslever, av tama gäss, färsk eller kyld

02075410 Leveranser ton Styckningsdelar, av tama gäss, benfria, färska eller kylda

02075421 Leveranser ton Halvor och kvarter, av tama gäss, med ben, färska eller kylda

02075431 Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar, av tama gäss, färska eller kylda

02075441 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, av tama gäss,
färska eller kylda

02075451 Leveranser ton Bröst och delar av bröst, med ben, av tama gäss, färska eller kylda

02075461 Leveranser ton Klubbor och delar därav, av tama gäss, färska eller kylda

02075471 Leveranser ton Gåspaletat, med ben, färska eller kylda

02075481 Leveranser ton Styckningsdelar, av tama gäss, med ben, färska eller kylda, i.a.n.

02075491 Leveranser ton Lever, av tama gäss, färsk eller kyld (exkl. fet gåslever)

02075499 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av tama gäss, färska eller kylda (exkl. lever)

02075510 Leveranser ton Styckningsdelar, av tama gäss, benfria, frysta

02075521 Leveranser ton Halvor och kvarter, av tama gäss, med ben, frysta
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02075531 Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar, av tama gäss, frysta

02075541 Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, av tama gäss, frysta

02075551 Leveranser ton Bröst och delar av bröst, med ben, av tama gäss, frysta

02075561 Leveranser ton Klubbor och delar därav, av tama gäss, frysta

02075571 Leveranser ton Gåspaletat, med ben, frysta

02075581 Leveranser ton Styckningsdelar av tama gäss, med ben, frysta, i.a.n.

02075593 Leveranser ton Fet gåslever, fryst

02075595 Leveranser ton Lever, av tama gäss, fryst (exkl. fet gåslever)

02075599 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av tama gäss, frysta (exkl. lever)

02076005 Leveranser Anges ej Tama pärlhöns, ostyckade, färska, kylda eller frysta

02076005a Leveranser ton Tama pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda

02076005b Leveranser ton Tama pärlhöns, ostyckade, frysta

02076010 Leveranser Anges ej Styckningsdelar, av tama pärlhöns, benfria, färska, kylda eller frysta

02076010a Leveranser ton Styckningsdelar, av tama pärlhöns, benfria, färska eller kylda

02076010b Leveranser ton Styckningsdelar, av tama pärlhöns, benfria, frysta

02076021 Leveranser Anges ej Halvor och kvarter, av tama pärlhöns, med ben, färska, kylda eller frysta

02076021a Leveranser ton Halvor och kvarter, av tama pärlhöns, med ben, färska eller kylda

02076021b Leveranser ton Halvor och kvarter, av tama pärlhöns, med ben, frysta

02076031 Leveranser Anges ej Hela vingar, med eller utan vingspetsar av tama pärlhöns, färska, kylda eller
frysta

02076031a Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar av tama pärlhöns, färska eller kylda

02076031b Leveranser ton Hela vingar, med eller utan vingspetsar av tama pärlhöns, frysta

02076041 Leveranser Anges ej Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, av tama pärlhöns,
färska, kylda eller frysta

02076041a Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, av tama pärlhöns,
färska eller kylda

02076041b Leveranser ton Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, av tama pärlhöns,
frysta

02076051 Leveranser Anges ej Bröst och delar av bröst, med ben, av tama pärlhöns, färska, kylda eller frysta

02076051a Leveranser ton Bröst och delar av bröst, med ben, av tama pärlhöns, färska eller kylda

02076051b Leveranser ton Bröst och delar av bröst, med ben, av tama pärlhöns, frysta

02076061 Leveranser Anges ej Klubbor och delar av klubbor, av tama pärlhöns, färska, kylda eller frysta

02076061a Leveranser ton Klubbor och delar av klubbor, av tama pärlhöns, färska eller kylda

02076061b Leveranser ton Klubbor och delar av klubbor, av tama pärlhöns, frysta

02076081 Leveranser Anges ej Styckningsdelar, av tama pärlhöns, med ben, färska, kylda eller frysta, i.a.n.

02076081a Leveranser ton Styckningsdelar, av tama pärlhöns, med ben, färska eller kylda, i.a.n.

02076081b Leveranser ton Styckningsdelar, av tama pärlhöns, med ben, frysta, i.a.n.

02076091 Leveranser ton Lever, av tama pärlhöns, färsk, kyld eller fryst

02076099 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av tama pärlhöns, färska, kylda eller frysta (exkl. lever)

02081010 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter av tamkaniner, färska, kylda eller frysta

02081090 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter av vilda kaniner eller harar, färska, kylda eller
frysta

02083000 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av primater

02084010 Leveranser ton Valkött, färskt, kylt eller fryst

02084020 Leveranser ton Sälkött, färskt, kylt eller fryst
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02084080 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av valar, delfiner och tumlare "däggdjur av ordningen
Cetacea" och av manater och dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia" samt
av sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur av underordningen Pinnipedia",
färska, kylda eller frysta samt kött, av delfiner och tumlare och av manater och
dugonger samt av sjölejon och valrossar, färska, kylda eller frysta (exkl. valkött
och sälkött)

02085000 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av reptiler "inbegripet
ormar, sköldpaddor och krokodiler"

02086000 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter, av kameler och andra kameldjur "Camelidae",
färska, kylda eller frysta

02089010 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter av tama duvor, färska, kylda eller frysta

02089030 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter av vilt, färska, kylda eller frysta (exkl. kaniner,
harar och svin)

02089060 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter av ren, färska, kylda eller frysta

02089070 Leveranser ton Grodlår, färskt, kylt eller fryst

02089098 Leveranser ton Kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (exkl. nötkreatur och
oxdjur, svin, får, getter, hästar, åsnor, mulor, mulåsnor, fjäderfä, kaniner, harar,
primater, valar, delfiner och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater
och dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och valrossar
"däggdjur av underordningen Pinnipedia", kanin och hare, reptiler, kameler och
andra kameldjur samt tama duvor, vilt, ren, grodlår samt insekter)

02091011 Leveranser ton Underhudsfett av svin, inte innehållande magert kött, inte utsmälta eller på
annat sätt extraherade, färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake

02091019 Leveranser ton Underhudsfett av svin, inte innehållande magert kött, inte utsmälta eller på
annat sätt extraherade, torkat eller rökt

02091090 Leveranser ton Svinfett, inte innehållande magert kött, inte utsmälta eller på annat sätt
extraherade, färskt, kylt, fryst, saltat, i saltlake, torkat eller rökt (exkl.
underhudsfett av svin)

02099000 Leveranser ton Fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färskt, kylt, fryst,
saltat, i saltlake, torkat eller rökt

02101111 Leveranser ton Skinka och delar därav, av tamsvin, med ben, saltat eller i saltlake

02101119 Leveranser ton Bog och delar därav, av tamsvin, med ben, saltat eller i saltlake

02101131 Leveranser ton Skinka och delar därav, med ben, av tamsvin, torkat eller rökt

02101139 Leveranser ton Bog och delar därav, med ben, av tamsvin, torkat eller rökt

02101190 Leveranser ton Skinka och bog och delar därav, med ben, av vildsvin, saltat, i saltlake, torkat
eller rökt

02101211 Leveranser ton Sida "randig" och delar därav, av tamsvin, saltat eller i saltlake

02101219 Leveranser ton Sida "randig" och delar därav, av tamsvin, torkat eller rökt

02101290 Leveranser ton Sida "randig" och delar därav, av vildsvin, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

02101910 Leveranser ton Baconsidor och "spencers" av tamsvin, saltat eller i saltlake

02101920 Leveranser ton Trekvartssida eller mittbit av tamsvin, saltat eller i saltlake

02101930 Leveranser ton Framändar och delar därav, av tamsvin, saltat eller i saltlake

02101940 Leveranser ton Rygg och delar därav, av tamsvin, saltat eller i saltlake

02101950 Leveranser ton Kött av tamsvin, saltat eller i saltlake (exkl. skinka, bog och delar därav, sida
"randig"och delar därav, baconsidor eller "spencers, trekvartssida eller mittbit,
framändar, rygg och delar därav)

02101960 Leveranser ton Framändar och delar därav, av tamsvin, torkat eller rökt

02101970 Leveranser ton Rygg och delar därav, av tamsvin, torkat eller rökt

02101981 Leveranser ton Kött av tamsvin, benfritt, torkat eller rökt (exkl. sida "randig" och delar därav)

02101989 Leveranser ton Kött av tamsvin, med ben, torkat eller rökt ( exkl. skinka, bog och delar därav,
sida "randig" och delar därav, framändar, rygg och delar därav)

02101990 Leveranser ton Kött av svin, saltat, i saltlake, torkat eller rökt ( exkl. tamsvin samt skinka, bog
och delar därav med ben, sida "randig" och delar därav)

02102010 Leveranser ton Kött av nötkreatur och andra oxdjur, med ben, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

02102090 Leveranser ton Kött av nötkreatur och andra oxdjur, benfritt, saltat, i saltlake, torkat eller rökt
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02109100 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter av primater, saltade, i saltlake, torkade eller
rökta samt ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av primater

02109210 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter samt ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter,
av valar, delfiner och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och
dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia", saltade, i saltlake, torkade eller rökta

02109291 Leveranser ton Kött, av sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur av underordningen Pinnipedia",
saltade, i saltlake, torkade eller rökta

02109292 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, av sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur av
underordningen Pinnipedia", saltade, i saltlake, torkade eller rökta

02109299 Leveranser ton Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött, av sälar, sjölejon och valrossar
"däggdjur av underordningen Pinnipedia"

02109300 Leveranser ton Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta samt
ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av reptiler "inbegripet ormar,
sköldpaddor och alligatorer"

02109910 Leveranser ton Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

02109921 Leveranser ton Kött av får och getter, med ben, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

02109929 Leveranser ton Kött av får och getter, benfritt, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

02109931 Leveranser ton Kött av ren, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

02109939 Leveranser ton Kött, saltade, i saltlake, torkade eller rökta (exkl. kött av nötkreatur och andra
oxdjur och svin samt kött och ätbara slaktbiprodukter av primater, valar,
delfiner och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och dugonger
"däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur av
underordningen Pinnipedia", av reptiler, samt insekter, saltat, i saltlake eller
torkat kött av häst)

02109941 Leveranser ton Ätbar lever av tamsvin, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

02109949 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av tamsvin, saltade, i saltlake, torkade eller rökta (exkl.
lever)

02109951 Leveranser ton Njurtapp och mellangärde av nötkreatur och andra oxdjur, saltade, i saltlake,
torkade eller rökta

02109959 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, saltade, i saltlake,
torkade eller rökta (exkl. njurtapp och mellangärde)

02109971 Leveranser ton Ätbar fet gåslever eller anklever, saltad eller i saltlake

02109979 Leveranser ton Ätbar fjäderfälever, saltad, i saltlake, torkad eller rökt (exkl. fet gås- eller
anklever)

02109985 Leveranser ton Ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta (exkl. tamsvin,
nötkreatur och andra oxdjur, primater, valar, delfiner och tumlare "däggdjur av
ordningen Cetacea", manater och dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia",
sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur av underordningen Pinnipedia", reptiler
samt fjäderfälever)

02109990 Leveranser ton Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter, av kött (exkl. av primater, av valar,
delfiner och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och dugonger
"däggdjur av ordningen Sirenia", av sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur av
underordningen Pinnipedia", reptiler samt insekter)

03011100 Leveranser ton Sötvatten-akvariefisk, levande

03011900 Leveranser ton Akvariefisk, levande (exkl. sötvattenfisk)

03019110 Leveranser ton Öring av arterna "Oncorhynchus apache" och "Oncorhynchus chrysogaster",
levande

03019190 Leveranser ton Öring "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki",
"Oncorhynchus aguabonita och "Oncorhynchus gilae", levande

03019210 Leveranser ton Ål "Anguilla spp.", levande, med en längd av < 12 cm

03019230 Leveranser ton Ål "Anguilla spp.", levande, med en längd av => 12 cm men < 20 cm

03019290 Leveranser ton Ål "Anguilla spp.", levande, med en längd av => 20 cm

03019300 Leveranser ton Karp, levande"Cyprinus spp.", "Carassius spp.", "Ctenopharyngodon idellus",
"Hypophthalmichthys spp.", "Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", "Catla
catla", "Labeo spp.", "Osteochilus hasselti", "Leptobarbus hoeveni",
"Megalobrama spp."

03019410 Leveranser ton Blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus), levande

03019490 Leveranser ton Blåfenad tonfisk från Stilla havet (Thunnus orientalis), levande

03019500 Leveranser ton Levande sydlig tonfisk "Thunnus maccoyii"
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03019911 Leveranser ton Stillhavslax "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou ja Oncorhynchus rhodurus", atlantlax "Salmo salar" och donaulax av
arten "Hucho hucho", levande

03019917 Leveranser ton Sötvattenfisk, levande (exkl. akvariefisk, öring, ål, karp "Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus
hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", Stillahavslax
"Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
och Oncorhynchus rhodurus", atlantlax "Salmo salar" och donaulax "Hucho
hucho")

03019985 Leveranser ton Saltvattenfisk, levande (exkl. akvariefisk, öring "Salmo trutta", "Oncorhynchus
mykiss", "Oncorhynchus clarki", "Oncorhynchus aguabonita", "Oncorhynchus
gilae", "Oncorhynchus apache" och "Oncorhynchus chrysogaster", ål "Anguilla
spp.", blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet "Thunnus thynnus",
"Thunnus orientalis" och sydlig tonfisk "Thunnus maccoyii")

03021110 Leveranser ton Öring av arterna "Oncorhynchus apache" och "Oncorhynchus chrysogaster",
färsk eller kyld

03021120 Leveranser ton Öring av arten "Oncorhynchus mykiss", med huvud och gälar, rensad,
vägande > 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande > 1
kg per styck, färsk eller kyld

03021180 Leveranser ton Öring "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki",
"Oncorhynchus aguabonita och "Oncorhynchus gilae", färsk eller kyld (exkl. av
arten "Oncorhynchus mykiss", med huvud och gälar, rensad, vägande > 1,2 kg
per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande > 1 kg per styck)

03021300 Leveranser ton Stillahavslax "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha",
"Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha", "Oncorhynchus
kisutch", "Oncorhynchus masou" och "Oncorhynchus rhodurus", färsk eller
kyld

03021400 Leveranser ton Atlantlax "Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", färsk eller kyld

03021900 Leveranser ton Laxfisk "Salmonidae", färsk eller kyld (exkl. öring, stillhavslax, atlantlax och
donaulax)

03022110 Leveranser ton Liten helgeflundra "blåkveite" "Reinhardtius hippoglossoides", färsk eller kyld

03022130 Leveranser ton Atlanthelgeflundra "Hippoglossus hippoglossus", färsk eller kyld

03022190 Leveranser ton Stillahavshelgeflundra "Hippoglossus stenolepis", färsk eller kyld

03022200 Leveranser ton Rödspätta "Pleuronectes platessa", färsk eller kyld

03022300 Leveranser ton Tunga, arter av släktet "Solea", färsk eller kyld

03022400 Leveranser ton Piggvar "Psetta maxima", färsk eller kyld

03022910 Leveranser ton Glasvar, arter av släktet "Lepidorhombus", färsk eller kyld

03022980 Leveranser ton Plattfisk "Pleuronectidae", "Bothidae", "Cynoglossidae", "Soleidae",
"Scophthalmidae" och "Citharidae", färsk eller kyld (exkl. liten helgeflundra,
"blåkveite" "Reinhardtius hippoglossoides", atlanthelgeflundra "Hippoglossus
hippoglossus", stillahavshelgeflundra "Hippoglossus stenolepis", rödspätta
"Pleuronectes platessa", tunga "Solea spp.", piggvar "Psetta maxima" och
glasvar "Lepidorhombus spp.")

03023110 Leveranser ton Tonfisk, långfenad, "Thunnus alalunga", för industriell framställning eller
konservering, färsk eller kyld

03023190 Leveranser ton Tonfisk, långfenad, "Thunnus alalunga", färsk eller kyld (exkl. för industriell
framställning eller konservering)

03023210 Leveranser ton Tonfisk, gulfenad, "Thunnus albacares", färsk eller kyld, för industriell
framställning eller konservering

03023290 Leveranser ton Tonfisk, gulfenad, "Thunnus albacares", färsk eller kyld (exkl. för industriell
framställning eller konservering)

03023310 Leveranser ton Bonit "Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis", färsk eller kyld, för
industriell framställning eller konservering

03023390 Leveranser ton Bonit "Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis", färsk eller kyld (exkl. för
industriell framställning eller konservering)

03023410 Leveranser ton Storögd tonfisk "Thunnus obesus", färsk eller kyld, för industriell framställning
eller konservering

03023490 Leveranser ton Storögd tonfisk "Thunnus obesus", färsk eller kyld (exkl. tonfisk för industriell
framställning eller konservering)

03023511 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Atlanten "Thunnus thynnus", färsk eller kyld, för
industriell framställning eller konservering
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03023519 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Atlanten "Thunnus thynnus", färsk eller kyld (exkl. för
industriell framställning eller konservering)

03023591 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Stilla havet "Thunnus orientalis", färsk eller kyld, för
industriell framställning eller konservering

03023599 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Stilla havet "Thunnus orientalis", färsk eller kyld (exkl.,
för industriell framställning eller konservering)

03023610 Leveranser ton Sydlig tonfisk "Thunnus maccoyii", färsk eller kyld, för industriell framställning
eller konservering

03023690 Leveranser ton Sydlig tonfisk "Thunnus maccoyii", färsk eller kyld (exkl. tonfisk för industriell
framställning eller konservering)

03023920 Leveranser ton Tonfisk av släktet "Thunnus", färsk eller kyld, för industriell framställning eller
konservering (exkl. "Thunnus alalunga", "Thunnus albacares", bonit, "Thunnus
obesus", "Thunnus thynnus", "Thunnus orientalis" och "Thunnus maccoyii")

03023980 Leveranser ton Tonfisk av släktet "Thunnus", färsk eller kyld (exkl. för industriell framställning
eller konservering samt "Thunnus alalunga", "Thunnus albacares", bonit,
"Thunnus obesus", "Thunnus thynnus", "Thunnus orientalis" och "Thunnus
maccoyii")

03024100 Leveranser ton Sill och strömming "Clupea harengus" och "Clupea pallasii", färsk eller kyld

03024200 Leveranser ton Ansjovis "Engraulis spp.", färsk eller kyld

03024310 Leveranser ton Sardiner av arten "Sardina pilchardus", färska eller kylda

03024330 Leveranser ton Sardiner av släktet "Sardinops", sardineller av släktet "Sardinella spp.", färska
eller kylda

03024390 Leveranser ton Skarpsill "Sprattus sprattus", färsk eller kyld

03024400 Leveranser ton Makrill "Scomber scombrus", "Scomber australasicus" och "Scomber
japonicus", färsk eller kyld

03024510 Leveranser ton Taggmakrill "Trachurus trachurus", färsk eller kyld

03024530 Leveranser ton Chilensk taggmakrill "Trachurus murphyi", färsk eller kyld

03024590 Leveranser ton Taggmakrillar "Trachurus spp.", färska eller kylda (exkl. taggmakrill "Trachurus
trachurus" och chilensk taggmakrill "Trachurus murphyi")

03024600 Leveranser ton Cobia "Rachycentron canadum", färsk eller kyld

03024700 Leveranser ton Svärdfisk "Xiphias gladius", färsk eller kyld

03024911 Leveranser ton Kawakawa "Euthynnus affinis", färsk eller kyld, för industriell framställning eller
konservering

03024919 Leveranser ton Kawakawa "Euthynnus affinis", färsk eller kyld (exkl. för industriell framställning
eller konservering)

03024990 Leveranser ton Fisk, färsk eller kyld, dvärgmakrillar, "Rastrelliger spp.", kungsmakrillar
"Scomberomorus spp.", taggmakrillar "Caranx spp.", "Decapterus spp.", cobia
"Pampus spp.", stillahavsmakrillgädda "Cololabis Saira", lodda "Mallotus
villosus", boniter och pelamider "Sarda spp.", segelfiskar och spjutfiskar
"Istiophoridae" (exkl. fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304 samt ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91 - 0302 99)

03025110 Leveranser ton Torsk av arten "Gadus morhua", färsk eller kyld

03025190 Leveranser ton Torsk av arten "Gadus ogac" och "Gadus macrocephalus", färsk eller kyld

03025200 Leveranser ton Kolja "Melanogrammus aeglefinus", färsk eller kyld

03025300 Leveranser ton Gråsej "Pollachius virens", färsk eller kyld

03025411 Leveranser ton Kapkummel "Merluccius capensis" och djuphavskummel
"djuphavs-kapkummel" "Merluccius paradoxus", färsk eller kyld

03025415 Leveranser ton Sydkummel "Merluccius australis", färsk eller kyld

03025419 Leveranser ton Kummel av släktet "Merluccius", färsk eller kyld (exkl. kapkummel "Merluccius
capensis", djuphavskummel "djuphavs-kapkummel" "Merluccius paradoxus"
och sydkummel "Merluccius australis")

03025490 Leveranser ton Kummel av släktet "Urophycis", färsk eller kyld

03025500 Leveranser ton Alaskapollack "Theragra chalcogramma", färsk eller kyld

03025600 Leveranser ton Blåvitling "Micromesistius poutassou", "Micromesistius australis", färsk eller
kyld

03025910 Leveranser ton Fisk av arten "Boreogadus saida", färsk eller kyld
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03025920 Leveranser ton Vitling "Merlangus merlangus", färsk eller kyld

03025930 Leveranser ton Lyrtorsk "Pollachius pollachius", färsk eller kyld

03025940 Leveranser ton Långa "Molva spp.", färsk eller kyld

03025990 Leveranser ton Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, färsk eller kyld
(exkl. torsk, kolja, gråsej, kummel, alaskapollack, blåvitling, "Boreogadus
saida", vitling, lyrtorsk och långa)

03027100 Leveranser ton Tilapia "Oreochromis spp.", färsk eller kyld

03027200 Leveranser ton Havskatt "Pangasius spp.", "Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus spp.", färsk
eller kyld

03027300 Leveranser ton Karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", färsk eller kyld

03027400 Leveranser ton Ål, arter av släktet "Anguilla spp.", färsk eller kyld

03027900 Leveranser ton Nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp.", färsk eller kyld

03028115 Leveranser ton Pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus spp.", färsk eller kyld

03028130 Leveranser ton Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", färsk eller kyld

03028140 Leveranser ton Blåhaj "Prionace glauca", färsk eller kyld

03028180 Leveranser ton Haj, färsk eller kyld (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj "Scyliorhinus
spp." och håbrand "sillhaj" "Lamna nasus" samt blåhaj "Prionace glauca")

03028200 Leveranser ton Rockor "Rajidae", färska eller kylda

03028300 Leveranser ton Tandnotingar "Dissostichus spp.", färska eller kylda

03028410 Leveranser ton Havsaborre "Dicentrarchus labrax", färsk eller kyld

03028490 Leveranser ton Havsabborre "Dicentrarchus spp", färsk eller kyld (exkl. havsaborre
"Dicentrarchus labrax")

03028510 Leveranser ton Havsruda "Dentex dentex" och "Pagellus spp.", färsk eller kyld

03028530 Leveranser ton Guldsparid "guldbraxen" "Sparus aurata", färsk eller kyld

03028590 Leveranser ton Pangablecka "Sparidae", färsk eller kyld (exkl. havsruda "Dentex dentex" och
"Pagellus spp., guldsparid "guldbraxen" "Sparus aurata")

03028910 Leveranser ton Sötvattenfisk, färsk eller kyld, i.a.n.

03028921 Leveranser ton Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld, för industriell framställning eller
konservering (exkl. bonit "Euthynnus pelamis" eller "Katsuwonus pelamis"
samt kawakawa "Euthynnus affinis")

03028929 Leveranser ton Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld (exkl. för industriell framställning
eller konservering samt bonit "Euthynnus pelamis" eller "Katsuwonus pelamis"
eller kawakawa "Euthynnus affinis")

03028931 Leveranser ton Kungsfisk av arten "Sebastes marinus", färsk eller kyld

03028939 Leveranser ton Kungsfisk, arter av släktet "Sebastes", färsk eller kyld (exkl. av arten "Sebastes
marinus")

03028940 Leveranser ton Havsbraxen, arter av släktet "Brama", färsk eller kyld

03028950 Leveranser ton Marulk, arter av släktet "Lophius", färsk eller kyld

03028960 Leveranser ton Skärlånga "Genypterus blacodes", färsk eller kyld

03028990 Leveranser ton Fisk, färsk eller kyld, i.a.n.

03029100 Leveranser ton Lever, rom och mjölke av fisk, färsk eller kyld

03029200 Leveranser ton Hajfenor, färska eller kylda

03029900 Leveranser ton Slaktbiprodukter av fisk, färska eller kylda, ätbara (exkl. lever, rom och mjölke
samt hajfenor)

03031100 Leveranser ton Sockeyelax "Oncorhynchus nerka", fryst

03031200 Leveranser ton Stillahavslax "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus keta",
"Oncorhynchus tschawytscha", "Oncorhynchus kisutch", "Oncorhynchus
masou" och "Oncorhynchus rhodurus", fryst (exkl. sockeyelax "Oncorhynchus
nerka")
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03031300 Leveranser ton Atlantlax "Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", fryst

03031410 Leveranser ton Öring "Oncorhynchus apache" och "Oncorhynchus chrysogaster", fryst

03031420 Leveranser ton Öring "Oncorhynchus mykiss", med huvud och gälar, rensad, vägande > 1,2
kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande > 1 kg per styck,
fryst

03031490 Leveranser ton Öring "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki",
"Oncorhynchus aguabonita och "Oncorhynchus gilae", fryst (exkl. av arten
"Oncorhynchus mykiss", med huvud och gälar, rensad, vägande > 1,2 kg per
styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande > 1 kg per styck)

03031900 Leveranser ton Laxfisk "Salmonidae", fryst (exkl. sockeyelax, stillahavslax, atlantlax och öring)

03032300 Leveranser ton Tilapior "Oreochromis spp.", fryst

03032400 Leveranser ton Havskatt "Pangasius spp.", "Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus spp.", fryst

03032500 Leveranser ton Karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", fryst

03032600 Leveranser ton Ål, "Anguilla spp.", fryst

03032900 Leveranser ton Nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp.", fryst

03033110 Leveranser ton Helgeflundra "blåkveite" "Reinhardtius hippoglossoides", fryst

03033130 Leveranser ton Atlanthelgeflundra "Hippoglossus hippoglossus ", fryst

03033190 Leveranser ton Stillahavshelgeflundra "Hippoglossus stenolepis", fryst

03033200 Leveranser ton Rödspätta "Pleuronectes platessa", fryst

03033300 Leveranser ton Tunga, arter av släktet "Solea", frys

03033400 Leveranser ton Piggvar "Psetta maxima", fryst

03033910 Leveranser ton Skrubba "Platichthys flesus", fryst

03033930 Leveranser ton Fisk av släktet "Rhombosolea", fryst

03033950 Leveranser ton Fisk av arterna "Pelotreis flavilatus" och "Peltorhamphus novaezealandiae",
fryst

03033985 Leveranser ton Plattfisk "Pleuronectidae", "Bothidae", "Cynoglossidae", "Soleidae",
"Scophthalmidae" och "Citharidae", fryst (exkl. liten helgeflundra, helgeflundra,
rödspätta, tunga, piggvar, skrubba och fisk av släktet "Rhombosolea" samt
arterna "Pelotreis flavilatus" och "Peltorhamphus novaezelandiae")

03034110 Leveranser ton Tonfisk, långfenad "Thunnus alalunga", fryst, för industriell framställning av
produkter enligt nr 1604

03034190 Leveranser ton Tonfisk, långfenad, "Thunnus alalunga", fryst (exkl. för industriell framställning
eller konservering)

03034220 Leveranser ton Tonfisk, gulfenad "Thunnus albacares", fryst, för industriell framställning av
produkter enligt nr 1604

03034290 Leveranser ton Tonfisk, gulfenad, "Thunnus albacares", fryst (exkl. för industriell framställning
av produkter enligt nr 1604)

03034310 Leveranser ton Bonit "Ehthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis", fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604

03034390 Leveranser ton Bonit "Ehthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis", fryst (exkl. för industriell
framställning eller konservering)

03034410 Leveranser ton Storögd tonfisk "Thunnus obesus", fryst, för industriell framställning av
produkter enligt nr 1604

03034490 Leveranser ton Storögd tonfisk "Thunnus obesus", fryst (exkl. för industriell framställning eller
konservering)

03034512 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Atlanten "Thunnus thynnus", fryst, för industriell
framställning eller konservering

03034518 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Atlanten "Thunnus thynnus", fryst, (exkl. för industriell
framställning eller konservering)

03034591 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Stilla havet "Thunnus orientalis", för industriell
framställning eller konservering

03034599 Leveranser ton Tonfisk, blåfenad, från Stilla havet "Thunnus orientalis" (exkl. för industriell
framställning eller konservering)
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03034610 Leveranser ton Sydlig tonfisk "Thunnus maccoyii", fryst, för industriell framställning av
produkter enligt nr 1604

03034690 Leveranser ton Sydlig tonfisk "Thunnus maccoyii", fryst, (exkl. för industriell framställning eller
konservering)

03034920 Leveranser ton Tonfisk av släktet "Thunnus", fryst, för industriell framställning eller
konservering (exkl. "Thunnus alalunga", "Thunnus albacares", bonit, "Thunnus
obesus", "Thunnus thynnus", "Thunnus orientalis" och "Thunnus maccoyii")

03034985 Leveranser ton Tonfisk av släktet "Thunnus", fryst (exkl. tonfisk för industriell framställning eller
konservering samt "Thunnus alalunga", "Thunnus albacares", bonit, "Thunnus
obesus", "Thunnus thynnus", "Thunnus orientalis" och "Thunnus maccoyii")

03035100 Leveranser ton Sill och strömming "Clupea harengus" och "Clupea pallasii", fryst

03035310 Leveranser ton Sardiner av arten "Sardina pilchardus", frysta

03035330 Leveranser ton Sardiner av släktet "Sardinops", sardineller "Sardinella spp.", frysta

03035390 Leveranser ton Skarpsill "Sprattus sprattus", fryst

03035410 Leveranser ton Makrill "Scomber scombrus" och "Scomber japonicus", fryst

03035490 Leveranser ton Makrill "Scomber australasicus", fryst

03035510 Leveranser ton Taggmakrill "Trachurus trachurus", fryst

03035530 Leveranser ton Chilensk taggmakrill "Trachurus murphyi", fryst

03035590 Leveranser ton Taggmakrillar "Trachurus spp.", frysta (exkl. Taggmakrill "Trachurus trachurus"
och chilensk taggmakrill "Trachurus murphyi", frysta

03035600 Leveranser ton Cobia "Rachycentron canadum", fryst

03035700 Leveranser ton Svärdfisk "Xiphias gladius", fryst

03035910 Leveranser ton Ansjovis "Engraulis spp.", fryst

03035921 Leveranser ton Kawakawa "Euthynnus affinis", fryst, för industriell framställning av produkter
enligt nr 1604

03035929 Leveranser ton Kawakawa "Euthynnus affinis", fryst (exkl. för industriell framställning av
produkter enligt nr 1604)

03035990 Leveranser ton Fisk, fryst, dvärgmakrillar, "Rastrelliger spp.", kungsmakrillar "Scomberomorus
spp.", taggmakrillar "Caranx spp.", "Decapterus spp.", cobia "Pampus spp.",
stillahavsmakrillgädda "Cololabis Saira", lodda "Mallotus villosus", boniter och
pelamider "Sarda spp.", segelfiskar och spjutfiskar "Istiophoridae" (exkl.
fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304 samt ätbara slaktbiprodukter av fisk
enligt nr 0303 91 - 0303 99)

03036310 Leveranser ton Torsk "Gadus morhua", fryst

03036330 Leveranser ton Torsk "Gadus ogac", fryst

03036390 Leveranser ton Torsk "Gadus macrocephalus", fryst

03036400 Leveranser ton Kolja "Melanogrammus aeglefinus", fryst

03036500 Leveranser ton Gråsej "Pollachius virens", fryst

03036611 Leveranser ton Kapkummel "Merluccius capensis" och djuphavskummel
"djuphavs-kapkummel" "Merluccius paradoxus", fryst

03036612 Leveranser ton Argentinsk kummel "Merluccius hubbsi", fryst

03036613 Leveranser ton Sydkummel "Merluccius australis", fryst

03036619 Leveranser ton Kummel av släktet "Merluccius", fryst (exkl. kapkummel "Merluccius capensis",
djuphavskummel "djuphavs-kapkummel" "Merluccius paradoxus", argentinsk
kummel "Merluccius hubbsi" och sydkummel "Merluccius australis")

03036690 Leveranser ton Kummel "Urophycis spp.", fryst

03036700 Leveranser ton Alaskapollack "Theragra chalcogramma", fryst

03036810 Leveranser ton Blåvitling "Micromesistius poutassou", fryst

03036890 Leveranser ton Sydlig blåvitling, "Micromesistius australis", fryst

03036910 Leveranser ton Fisk av arten "Boreogadus saida", fryst

03036930 Leveranser ton Vitling "Merlangius merlangus", fryst

03036950 Leveranser ton Lyrtorsk "Pollachius pollachius", fryst
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03036970 Leveranser ton Hoki "Macruronus novaezealandiae", fryst

03036980 Leveranser ton Långa "Molva spp.", fryst

03036990 Leveranser ton Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, fryst (exkl. torsk,
kolja, gråsej, kummel, alaskapollack, blåvitling, "Boreogadus saida", vitling,
lyrtorsk, hoki och långa)

03038115 Leveranser ton Pigghaj "Squalus acanthias" and rödhaj "Scyliorhinus spp.", fryst

03038130 Leveranser ton Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", fryst

03038140 Leveranser ton Blåhaj "Prionace glauca", fryst

03038190 Leveranser ton Haj, fryst (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj "Scyliorhinus spp.",
håbrand "sillhaj" "Lamna nasus" samt blåhaj "Prionace glauca")

03038200 Leveranser ton Rockor "Rajidae", frysta

03038300 Leveranser ton Tandnotingar "Dissostichus spp.", frysta

03038410 Leveranser ton Havsabborre "Dicentrarchus labrax", fryst

03038490 Leveranser ton Havsabborre "Dicentrarchus spp.", fryst (exkl. havsabborre "Dicentrarchus
labrax")

03038910 Leveranser ton Sötvattenfisk, fryst, i.a.n.

03038921 Leveranser ton Fisk av släktet "Euthynnus", fryst, för industriell framställning eller konservering
(exkl. bonit "Euthynnus pelamaris" "Katsuwonus pelamis" och kawakawa
"Euthynnus affinis")

03038929 Leveranser ton Fisk av släktet "Euthynnus", fryst (exkl. bonit "Euthynnus pelamaris"
"Katsuwonus pelamis" och kawakawa "Euthynnus affinis" och för industriell
framställning eller konservering)

03038931 Leveranser ton Kungsfisk "Sebastes marinus", fryst

03038939 Leveranser ton Kungsfisk "Sebastes spp.", fryst (exkl. "Sebastes marinus")

03038940 Leveranser ton Fisk av arten "Orcynopsis unicolor", fryst

03038950 Leveranser ton Havsruda "Dentex dentex" och "Pagellus spp.", fryst

03038955 Leveranser ton Guldsparid "guldbraxen" "Sparus aurata", fryst

03038960 Leveranser ton Havsbraxen "Brama spp.", fryst

03038965 Leveranser ton Marulk "Lophius spp.", fryst

03038970 Leveranser ton Skärlånga "Genypterus blacodes", fryst

03038990 Leveranser ton Fryst fisk, i.a.n.

03039110 Leveranser ton Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra eller
protaminsulfat, fryst

03039190 Leveranser ton Lever, rom och mjölke, av fisk, fryst (exkl. fiskrom och mjölke för framställning
av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat)

03039200 Leveranser ton Hajfenor, frysta

03039900 Leveranser ton Slaktbiprodukter av fisk, frysta, ätbara (exkl. lever, rom och mjölke samt
hajfenor)

03043100 Leveranser ton Filéer, av tilapior "Oreochromis spp.", färska eller kylda

03043200 Leveranser ton Filéer, av havskatt "Pangasius spp.", "Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus
spp.", färska eller kylda

03043300 Leveranser ton Filéer, av nilabborre "Lates niloticus", färska eller kylda

03043900 Leveranser ton Filéer, färska eller kylda, av karp "Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp." och
ormhuvudfiskar "Channa spp."

03044100 Leveranser ton Filéer, av stillahavslax "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha",
"Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha", "Oncorhynchus
kisutch", "Oncorhynchus masou" och "Oncorhynchus rhodurus", atlantlax
"Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", färska eller kylda

03044210 Leveranser ton Filéer, av öring "Oncorhynchus mykiss" vägande > 400 g per styck, färska eller
kylda
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03044250 Leveranser ton Filéer, av öring "Oncorhynchus apache" och "Oncorhynchus chrysogaster",
färska eller kylda

03044290 Leveranser ton Filéer, av öring "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki",
"Oncorhynchus aguabonita" och "Oncorhynchus gilae" färska eller kylda (exkl.
"Oncorhynchus mykiss" vägande <= 400 g per styck)

03044300 Leveranser ton Filéer, av plattfisk "Pleuronectidae", "Bothidae", "Cynoglossidae", "Soleidae",
"Scophthalmidae" och "Citharidae", färska eller kylda

03044410 Leveranser ton Filéer, av torsk "Gadus morhua", "Gadus ogac", "Gadus macrocephalus" och
"Boreogadus saida", färska eller kylda

03044430 Leveranser ton Filéer av gråsej "Pollachius virens", färska eller kylda

03044490 Leveranser ton Filéer, av fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, färska
eller kylda (exkl. torsk, gråsej och "Boreogadus saida")

03044500 Leveranser ton Filéer, av svärdfisk "Xiphias gladius", färska eller kylda

03044600 Leveranser ton Filéer, av tandnotingar "Dissostichus spp.", färska eller kylda

03044710 Leveranser ton Filéer, av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus spp.", färska
eller kylda

03044720 Leveranser ton Filéer, av håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", färska eller kylda

03044730 Leveranser ton Filéer, av blåhaj "Prionace glauca", färska eller kylda

03044790 Leveranser ton Filéer, av haj, färska eller kylda (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp.", håbrand "sillhaj" "Lamna nasus" och blåhaj "Prionace
glauca")

03044800 Leveranser ton Filéer, av rockor "Rajidae", färska eller kylda

03044910 Leveranser ton Filéer, av sötvattenfisk, färska eller kylda, i.a.n.

03044950 Leveranser ton Filéer, av kungsfisk "Sebastes spp.", färska eller kylda

03044990 Leveranser ton Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n.

03045100 Leveranser ton Fiskkött, även hackat eller malet, färska eller kylda, av tilapior "Oreochromis
spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.",
karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar
"Channa spp." (exkl. filéer)

03045200 Leveranser ton Fiskkött, av laxfisk "Salmonidae", även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl.
filéer)

03045300 Leveranser ton Fiskkött från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, även
hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. filéer)

03045400 Leveranser ton Fiskkött, av svärdfisk "Xiphias gladius", färskat eller kylt, även hackat eller
malet (exkl. filéer)

03045500 Leveranser ton Fiskkött, av tandnotingar "Dissostichus spp.", färskt eller kylt, även hackat eller
malet (exkl. filéer)

03045610 Leveranser ton Kött av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus spp.", även
hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. filéer)

03045620 Leveranser ton Kött av håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", även hackat eller malet, färskt eller
kylt (exkl. filéer)

03045630 Leveranser ton Kött av blåhaj "Prionace glauca", även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl.
filéer)

03045690 Leveranser ton Kött av haj, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. filéer, pigghaj
"Squalus acanthias", rödhaj "Scyliorhinus spp.", håbrand "sillhaj" "Lamna
nasus" och blåhaj "Prionace glauca")

03045700 Leveranser ton Kött av rockor "Rajidae", även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. filéer)

03045910 Leveranser ton Kött av sötvattenfisk, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla filéer,
tilapior, malfiskar, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk, fisk från familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae, svärdfisk, tandnotingar, haj samt
rockor)

03045950 Leveranser ton Lappar av sill och strömming, färska eller kylda



Varulista 2022 18

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

03045990 Leveranser ton Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla filéer, sötvattenfisk,
lappar av sill och strömming, tilapior, malfiskar, karp, ål, nilaborre,
ormhuvudfiskar, laxfisk, fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och
Muraenolepididae, svärdfisk, tandnotingar, haj samt rockor)

03046100 Leveranser ton Filéer, av tilapior "Oreochromis spp.", frysta

03046200 Leveranser ton Filéer, av havskatt "Pangasius spp.", "Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus
spp.", frysta

03046300 Leveranser ton Filéer, av nilabborre "Lates niloticus", frysta

03046900 Leveranser ton Filéer, frysta, karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", ål "Anguilla spp." och ormhuvudfiskar "Channa spp."

03047110 Leveranser ton Filéer, av torsk "Gadus macrocephalus", frysta

03047190 Leveranser ton Filéer, av torsk "Gadus morhua" och "Gadus ogac", frysta

03047200 Leveranser ton Filéer, av kolja "Melanogrammus aeglefinus", frysta

03047300 Leveranser ton Filéer, av gråsej "Pollachius virens", frysta

03047411 Leveranser ton Filéer, av kapkummel "Merluccius capensis" och av djuphavskummel
"djuphavs-kapkummel" "Merluccius paradoxus", frysta

03047415 Leveranser ton Fiskfiléer, av argentinsk kummel "Merluccius hubbsi", frysta

03047419 Leveranser ton Filéer, av kummel "Merluccius spp.", frysta (exkl. kapkummel "Merluccius
capensis", djuphavskummel "djuphavs-kapkummel" "Merluccius paradoxus"
och argentinsk kummel "Merluccius hubbsi")

03047490 Leveranser ton Filéer, av kummel "Urophycis spp.", frysta

03047500 Leveranser ton Filéer, av alaska pollock "Theragra chalcogramma", frysta

03047910 Leveranser ton Filéer, av "Boreogadus saida", frysta

03047930 Leveranser ton Filéer, av vitling "Merlangius merlangus", frysta

03047950 Leveranser ton Filéer, av hoki "Macruronus novaezealandiae", fryst

03047980 Leveranser ton Filéer, av långa "Molva spp.", frysta

03047990 Leveranser ton Filéer av fisk av familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, frysta
(exkl. torsk, kolja, gråsej, kummel, alaska pollack, fisk av arten "Boreogadus
saida", vitling, hoki och långa)

03048100 Leveranser ton Filéer av stillahavslax "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus", atlantlax "Salmo salar"
och donaulax "Hucho hucho", frysta

03048210 Leveranser ton Filéer, av öring "Oncorhynchus mykiss" vägande > 400 g per styck, frysta

03048250 Leveranser ton Filéer, av öring "Oncorhynchus apache" och "Oncorhynchus chrysogaster",
frysta

03048290 Leveranser ton Filéer, av öring "Salmo trutta, "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki",
"Oncorhynchus aguabonita", "Oncorhynchus gilae", frysta (exkl.
"Oncorhynchus mykiss" vägande > 400 g per styck)

03048310 Leveranser ton Filéer, av rödspätta "Pleuronectes platessa", frysta

03048330 Leveranser ton Filéer, av skrubbskädda "Platichthys flesus", frysta

03048350 Leveranser ton Filéer, av glasvar "Lepidorhombus spp.", frysta

03048390 Leveranser ton Filéer, av plattfisk "Pleuronectidae", "Bothidae", "Cynoglossidae", "Soleidae",
"Scophthalmidae" och "Citharidae", frysta (exkl. av rödspätta, skrubbskädda
och glasvar)

03048400 Leveranser ton Filéer, av svärdfisk "Xiphias gladius", frysta

03048500 Leveranser ton Filéer, av tandnotingar "Dissostichus spp.", frysta

03048600 Leveranser ton Filéer, av sill och strömming "Clupea harengus" och "Clupea pallasii", frysta

03048700 Leveranser ton Filéer, av tonfisk av släktet "Thunnus" och bonit "Euthynnus pelamaris" eller
"Katsuwonus pelamis", frysta

03048811 Leveranser ton Filéer, av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus spp.", frysta

03048815 Leveranser ton Filéer, av håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", frysta
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03048818 Leveranser ton Filéer, av blåhaj "Prionace glauca", frysta

03048819 Leveranser ton Filéer, av haj, frysta (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj "Scyliorhinus
spp." , håbrand "sillhaj" "Lamna nasus" samt blåhaj "Prionace glauca")

03048890 Leveranser ton Filéer, av rockor "Rajidae", frysta

03048910 Leveranser ton Filéer, av sötvattenfisk, frysta, i.a.n.

03048921 Leveranser ton Filéer, av kungsfisk, av arten "Sebastes marinus", frysta

03048929 Leveranser ton Filéer, av kungsfisk "Sebastes spp.", frysta (exkl. av arten "Sebastes marinus")

03048930 Leveranser ton Filéer, av fisk av släktet "Euthynnus", frysta (exkl. av tonfisk av släktet
"Thunnus" och bonit "Euthynnus pelamaris" eller "Katsuwonus pelamis")

03048941 Leveranser ton Filéer, av makrill "Scomber australasicus", frysta

03048949 Leveranser ton Filéer, av makrill "Scomber scombrus", "Scomber japonicus" och av arten
"Orcynopsis unicolor", frysta

03048960 Leveranser ton Filéer, av marulk "Lophius spp.", frysta

03048990 Leveranser ton Fiskfiléer, frysta, i.a.n.

03049100 Leveranser ton Kött, av svärdfisk "Xiphias gladius", även hackat eller malet, fryst (exkl. filéer)

03049200 Leveranser ton Kött, av tandnoting "Dissostichus spp.", även hackat eller malet, fryst (exkl.
filéer)

03049310 Leveranser ton Surimi, fryst, av tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates
niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp."

03049390 Leveranser ton Kött, fryst, även hackat eller malet, av tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar
"Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus
hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp." (exkl. filéer och
surimi)

03049410 Leveranser ton Surimi, av alaskapollack "Theragra chalcogramma", fryst

03049490 Leveranser ton Kött av alaska pollack "Theragra chalcogramma", även hackat eller malet, fryst
(exkl. filéer och surimi)

03049510 Leveranser ton Surimi, från fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, fryst
(exkl. filéer och alaska pollack "Theragra chalcogramma")

03049521 Leveranser ton Kött av torsk "Gadus macrocephalus", även hackat eller malet, fryst (exkl. filéer
och surimi)

03049525 Leveranser ton Kött av torsk "Gadus morhua", även hackat eller malet, fryst (exkl. filéer och
surimi)

03049529 Leveranser ton Kött av torsk "Gadus ogac" och fisk av arten "Boregadus saida", även hackat
eller malet, fryst (exkl. filéer och surimi)

03049530 Leveranser ton Kött av kolja "Melanogrammus aeglefinus", även hackat eller malet, fryst (exkl.
filéer och surimi)

03049540 Leveranser ton Kött av gråsej "Pollachius virens", även hackat eller malet, fryst (exkl. filéer och
surimi)

03049550 Leveranser ton Kött av kummel "Merluccius spp.", även hackat eller malet, fryst (exkl. filéer
och surimi)

03049560 Leveranser ton Kött av blåvitling "Micromesistius poutassou", även hackat eller malet, fryst
(exkl. filéer och surimi)

03049590 Leveranser ton Kött från fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, även
hackat eller malet, fryst (exkl. kött av alaska pollack "Theragra chalcogramma",
torsk, kolja, gråsej, kummel "Merluccius spp." och blåvitling "Micromesistius
poutassou" "Gadus poutassou" samt filéer och surimi)

03049610 Leveranser ton Kött av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus spp.", även
hackat eller malet, fryst

03049620 Leveranser ton Kött av pigghaj håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", även hackat eller malet, fryst

03049630 Leveranser ton Kött av blåhaj "Prionace glauca", även hackat eller malet, fryst
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03049690 Leveranser ton Kött av haj, även hackat eller malet, fryst (exkl. pigghaj "Squalus acanthias",
rödhaj "Scyliorhinus spp.", pigghaj håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", blåhaj
"Prionace glauca")

03049700 Leveranser ton Kött av rockor "Rajidae", även hackat eller malet, fryst

03049910 Leveranser ton Surimi av fisk, fryst, i.a.n.

03049921 Leveranser ton Kött av sötvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049923 Leveranser ton Kött av sill och strömming "Clupea harengus" och "Clupea pallasii", även
hackat eller malet, fryst (exkl. filéer)

03049929 Leveranser ton Kött av kungsfisk, arter av släktet "Sebastes spp.", även hackat eller malet,
fryst (exkl. filéer)

03049955 Leveranser ton Kött av glasvar, arter av släktet "Lepidorhombus spp.", även hackat eller malet,
fryst (exkl. filéer)

03049961 Leveranser ton Kött av havsbraxen, arter av släktet "Brama spp.", även hackat eller malet, fryst
(exkl. filéer)

03049965 Leveranser ton Kött av marulk, arter av släktet "Lophius spp.", även hackat eller malet, fryst
(exkl. filéer)

03049999 Leveranser ton Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03052000 Leveranser ton Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

03053100 Leveranser ton Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake, tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar
"Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus
hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp." (exkl. rökta)

03053211 Leveranser ton Filéer, av torsk av arten "Gadus macrocephalus", torkade, saltade eller i
saltlake (exkl. rökta)

03053219 Leveranser ton Filéer, av torsk av arterna "Gadus morhua", "Gadus ogac" samt "Boreogadus
saida", torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03053290 Leveranser ton Filéer, av fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae,
torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta samt torsk och "Boreogadus saida")

03053910 Leveranser ton Filéer, av stillahavslax "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha",
"Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha", "Oncorhynchus
kisutch", "Oncorhynchus masou" och "Oncorhynchus rhodurus", atlantlax
"Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03053950 Leveranser ton Filéer, av liten helgeflundra "blåkveite" "Reinhardtius hippoglossoides", saltade
eller i saltlake (exkl. rökta)

03053990 Leveranser ton Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta, tilapior, havskatt, karp, ål,
nilaborre och ormhuvudfisk samt från familjerna Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae samt filé av stillahavslax, atlantlax, donaulax och liten
helgeflundra "blåkveite")

03054100 Leveranser ton Stillahavslax "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha",
"Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha", "Oncorhynchus
kisutch", "Oncorhynchus masou" och "Oncorhynchus rhodurus", atlantlax
"Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", rökt, inkl. filéer (exkl. ätbara
slaktbiprodukter av fisk)

03054200 Leveranser ton Sill och strömming "Clupea harengus" och "Clupea pallasii", inkl. filéer, rökta
(exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03054300 Leveranser ton Öring "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki",
"Oncorhynchus aguabonita, "Oncorhynchus gilae", "Oncorhynchus apache"
och "Oncorhynchus chrysogaster", inkl. filéer, rökt (exkl. ätbara
slaktbiprodukter av fisk)

03054410 Leveranser ton Ål "Anguilla spp.", inkl. filéer, rökt (exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03054490 Leveranser ton Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", nilabborre "Lates niloticus" och
ormhuvudfiskar "Channa spp.", inkl. filéer, rökta (exkl. ätbara slaktbiprodukter
av fisk)

03054910 Leveranser ton Liten helgeflundra "blåkveite" "Reinhardtius hippoglossoides", inkl. filéer, rökt
(exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03054920 Leveranser ton Atlanthelgeflundra "Hippoglossus hippoglossus", inkl. filéer, rökt (exkl. ätbara
slaktbiprodukter av fisk)
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03054930 Leveranser ton Makrill "Scomber scombrus", "Scomber australasicus" och "Scomber
japonicus", inkl. filéer, rökta (exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03054980 Leveranser ton Fisk, rökt, inkl. filéer (exkl. stillahavslax, atlantlax, donaulax, sill, strömming,
öring, tilapior, malfiskar, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, liten helgeflundra,
atlanthelgeflundra och makrill samt ätbara slaktbiprodukter)

03055110 Leveranser ton Torsk "Gadus morhua", "Gadus ogac" och "Gadus macrocephalus", torkad
(exkl. saltad, rökt, filéer samt ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055190 Leveranser ton Torsk "Gadus morhua", "Gadus ogac" och "Gadus macrocephalus", torkad,
saltad (exkl. rökt, filéer samt ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055200 Leveranser ton Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates
niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp.", torkad, även saltad (exkl. filéer,
rökta samt ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055310 Leveranser ton Fisk av arten "Boreogadus saida", torkad, även saltad (exkl. filéer, rökt samt
ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055390 Leveranser ton Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, torkad, även saltad
(exkl. torsk "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus" och
polartorsk "Boreogadus saida", filéer, rökta samt ätbara slaktbiprodukter)

03055430 Leveranser ton Sill och strömming "Clupea harengus, Clupea pallasii", torkad, även saltad
(exkl. filéer, rökt samt ätbara slaktbiprodukter)

03055450 Leveranser ton Ansjovis "Engraulis spp.", torkad, även saltad (exkl. filéer, rökt samt ätbara
slaktbiprodukter)

03055490 Leveranser ton Sardiner "Sardina pilchardus, Sardinops spp.", sardineller "Sardinella spp.",
skarpsill "Sprattus sprattus", makrill "Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus", dvärgmakrillar "Rastrelliger spp.",
kungsmakrillar "Scomberomorus spp.", taggmakrillar "Trachurus spp., Caranx
spp., Decapterus spp.", cobia "Rachycentron canadum", "Pampus spp.",
stillahavsmakrillgädda "Cololabis saira", lodda "Mallotus villosus", svärdfisk
"Xiphias gladius", kawakawa "Euthynnus affinis", boniter och pelamider "Sarda
spp.", segelfiskar och spjutfiskar "Istiophoridae", torkad, även saltad (exkl.
filéer, rökta, ätbara slaktbiprodukter)

03055970 Leveranser ton Atlanthelgeflundra "Hippoglossus hippoglossus", torkad, även saltad (exkl. rökt,
filéer samt ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055985 Leveranser ton Fisk, torkad, även saltad, i.a.n (exkl. filéer, rökt samt ätbara slaktbiprodukter)

03056100 Leveranser ton Sill och strömming "Clupea harengus" och "Clupea pallasii", endast saltad eller
i saltlake (exkl. filéer och ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03056200 Leveranser ton Torsk "Gadus morhua", "Gadus ogac" och "Gadus macrocephalus", endast
saltad eller i saltlake (exkl. filéer och ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03056300 Leveranser ton Ansjovis "Engraulis spp.", endast saltad eller i saltlake (exkl. filéer och ätbara
slaktbiprodukter av fisk)

03056400 Leveranser ton Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates niloticus" och
ormhuvudfiskar "Channa spp.", endast saltad eller i saltlake (exkl. filéer samt
ätbara slaktbiprodukter)

03056910 Leveranser ton Fisk av arten "Boreogadus saida", endast saltad eller i saltlake (exkl. filéer och
ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03056930 Leveranser ton Atlanthelgeflundra "Hippoglossus hippoglossus", endast saltad eller i saltlake
(exkl. filéer och ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03056950 Leveranser ton Stillahavslax "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha",
"Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha", "Oncorhynchus
kisutch", "Oncorhynchus masou" och "Oncorhynchus rhodurus", atlantlax
"Salmo salar" och donaulax "Hucho hucho", endast saltade eller i saltlake (exkl.
filéer och ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03056980 Leveranser ton Fisk, endast saltad eller i saltlake (exkl. sill och strömming, torsk, ansjovis,
tilapior, malfiskar, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, polartorsk,
atlanthelgeflundra, stillahavslax, atlantlax, donaulax, filéer och ätbara
slaktbiprodukter)

03057100 Leveranser ton Hajfenor, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03057200 Leveranser ton Huvuden, stjärtar och simblåsor av fisk, rökt, torkad, saltad eller i saltlake

03057900 Leveranser ton Fenor och andra ätbara slaktbiprodukter, av fisk, rökt, torkad, saltad eller i
saltlake (exkl. huvuden, stjärtar, simblåsor samt hajfenor)



Varulista 2022 22

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

03061110 Leveranser Anges ej Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.", stjärtar, frysta,
även rökta, även utan skal, inkl. kräftstjärtar med skal, ångkokta eller kokta i
vatten

03061110a Leveranser ton Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.", stjärtar, frysta,
även utan skal, inkl. kräftstjärtar med skal (exkl. rökta)

03061110b Leveranser ton Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.", stjärtar, frysta,
rökta, även utan skal, inkl. kräftstjärtar med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061190 Leveranser Anges ej Languster och andra kräftor "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
frysta, även rökta, även utan skal, inkl. languster och andra kräftdjur med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. kräftstjärtar)

03061190a Leveranser ton Languster och andra kräftor "Palinurus spp., Panulirus spp. och  Jasus spp.",
frysta, även utan skal, inkl. languster och andra kräftdjur med skal (exkl.
kräftstjärtar samt rökta)

03061190b Leveranser ton Languster och andra kräftor "Palinurus spp., Panulirus spp. och  Jasus spp.",
frysta, rökta, även utan skal, inkl. languster och andra kräftdjur med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. kräftstjärtar)

03061210 Leveranser Anges ej Hummer "Homarus spp.", fryst, hel, även rökt, ångkokt eller kokt i vatten

03061210a Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", fryst, hel (exkl. rökt)

03061210b Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", fryst, hel, rökt, ångkokt eller kokt i vatten

03061290 Leveranser Anges ej Hummer "Homarus spp.", fryst, även rökt, även utan skal, inkl. hummer med
skal, ångkokt eller kokt i vatten (exkl. hel)

03061290a Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", fryst, även utan skal, inkl. hummer med skal (exkl.
hel samt rökt)

03061290b Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", fryst, rökt, även utan skal, inkl. hummer med skal,
ångkokt eller kokt i vatten (exkl. hel)

03061410 Leveranser Anges ej Krabbor av arterna "Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och
Callinectes sapidus", frysta, även rökta, även utan skal, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03061410a Leveranser ton Krabbor av arterna "Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och
Callinectes sapidus", frysta, även utan skal, inkl. krabbor med skal (exkl. rökta)

03061410b Leveranser ton Krabbor av arterna "Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och
Callinectes sapidus", frysta, rökta, även utan skal, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03061430 Leveranser Anges ej Krabbor "Cancer pagurus", frysta, även rökta, även utan skal, inkl. krabbor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061430a Leveranser ton Krabbor "Cancer pagurus", frysta, även utan skal, inkl. krabbor med skal (exkl.
rökta)

03061430b Leveranser ton Krabbor "Cancer pagurus", frysta, rökta, även utan skal, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03061490 Leveranser Anges ej Krabbor, frysta, även rökta, även utan skal, inkl. krabbor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten (exkl. "Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och
Callinectes sapidus" samt "Cancer pagurus")

03061490a Leveranser ton Krabbor, frysta, även utan skal, inkl. krabbor med skal (exkl. "Paralithodes
camchaticus, Chionoecetes spp. och Callinectes sapidus", "Cancer pagurus"
samt rökta)

03061490b Leveranser ton Krabbor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. krabbor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. "Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och
Callinectes sapidus" samt "Cancer pagurus")

03061500 Leveranser Anges ej Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, även rökta, även utan skal, inkl.
kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061500a Leveranser ton Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, även utan skal, inkl. kräftor med
skal (exkl. rökta)

03061500b Leveranser ton Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, rökta, även utan skal, inkl. kräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061691 Leveranser Anges ej Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, även rökta, även utan skal, inkl.
räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061691a Leveranser ton Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal
(exkl. rökta)

03061691b Leveranser ton Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061699 Leveranser Anges ej Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, även rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten
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03061699a Leveranser ton Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal
(exkl. rökta)

03061699b Leveranser ton Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061791 Leveranser Anges ej Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta, även rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061791a Leveranser ton Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal
(exkl. rökta)

03061791b Leveranser ton Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061792 Leveranser Anges ej Räkor "Penaeus", frysta, även rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03061792a Leveranser ton Räkor "Penaeus", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal (exkl. rökta)

03061792b Leveranser ton Räkor "Penaeus", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten

03061793 Leveranser Anges ej Räkor "Pandalidae", frysta, även rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Pandalus")

03061793a Leveranser ton Räkor "Pandalidae", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal (exkl.
"Pandalus" samt rökta)

03061793b Leveranser ton Räkor "Pandalidae", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten (exkl. "Pandalus")

03061794 Leveranser Anges ej Räkor "Crangon", frysta, även rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Crangon crangon")

03061794a Leveranser ton Räkor "Crangon", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal (exkl. "Crangon
crangon" samt rökta)

03061794b Leveranser ton Räkor "Crangon", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten (exkl. "Crangon crangon")

03061799 Leveranser Anges ej Räkor, frysta, även rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. "Parapenaeus longirostris", "Penaeus", "Pandalidae" och
"Crangon")

03061799a Leveranser ton Räkor, frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal (exkl. "Parapenaeus
longirostris", "Penaeus", "Pandalidae" och "Crangon" samt rökta)

03061799b Leveranser ton Räkor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i
vatten (exkl. "Parapenaeus longirostris", "Penaeus", "Pandalidae" och
"Crangon")

03061910 Leveranser Anges ej Sötvattenkräftor, frysta, även rökta, även utan skal, inkl. kräftor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03061910a Leveranser ton Sötvattenkräftor, frysta, även utan skal, inkl. kräftor med skal (exkl. rökta)

03061910b Leveranser ton Sötvattenkräftor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. kräftor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten

03061990 Leveranser Anges ej Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, även rökta, även utan skal, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. languster, hummer,
krabbor, havskräftor "Nephrops norvegicus", räkor och sötvattenkräftor)

03061990a Leveranser ton Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, även utan skal, inkl. kräftdjur med
skal (exkl. languster, hummer, krabbor, havskräftor "Nephrops norvegicus",
räkor och sötvattenkräftor samt rökta)

03061990c Leveranser ton Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, rökta, även utan skal, inkl. kräftdjur
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. languster, hummer, krabbor,
havskräftor "Nephrops norvegicus", räkor och sötvattenkräftor)

03063100 Leveranser ton Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.", även utan skal,
levande, färska eller kylda

03063210 Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", levande

03063291 Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", hel, färsk eller kyld

03063299 Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", delar av, färsk eller kyld, även utan skal

03063310 Leveranser ton Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, levande, färska eller kylda

03063390 Leveranser ton Krabbor, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl. "Cancer pagurus")

03063400 Leveranser ton Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, levande, färska eller kylda

03063510 Leveranser ton Kallvattenräkor "Crangon crangon", även utan skal, färska eller kylda
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03063550 Leveranser ton Kallvattenräkor "Crangon crangon", levande

03063590 Leveranser ton Kallvattenräkor "Pandalus spp.", även utan skal, levande, färska eller kylda

03063610 Leveranser ton Räkor "Pandalidae", även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl. "Pandalus
spp.")

03063650 Leveranser ton Räkor "Crangon", även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl. "Crangon
crangon")

03063690 Leveranser ton Räkor, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl. "Pandalidae" och
"Crangon")

03063910 Leveranser ton Sötvattenkräftor, även utan skal, levande, färska eller kylda

03063990 Leveranser ton Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, levande, färska eller kylda
(exkl. languster, hummer, krabbor, havskräftor, räkor och sötvattenkräftor)

03069100 Leveranser Anges ej Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.", även utan skal,
torkade, saltade, rökta eller i saltlake, inkl. languster med skal, ångkokta eller
kokta i vatten

03069100a Leveranser ton Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.", även utan skal,
torkade, saltade eller i saltlake

03069100b Leveranser ton Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.", även utan skal,
rökta, inkl. languster med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03069210 Leveranser Anges ej Hummer "Homarus spp.", hel, torkad, saltad, rökt eller i saltlake, inkl. hummer
med skal, ångkokt eller kokt i vatten

03069210a Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", hel, torkad, saltad eller i saltlake

03069210b Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", hel, rökt, inkl. hummer med skal, ångkokt eller kokt i
vatten

03069290 Leveranser Anges ej Hummer "Homarus spp.", delar av, även utan skal, torkade, saltade, rökta eller
i saltlake, inkl. delar med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03069290a Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", delar av, även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake

03069290b Leveranser ton Hummer "Homarus spp.", delar av, även utan skal, rökta, inkl. delar med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03069310 Leveranser Anges ej Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i
saltlake , inkl. krabbor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03069310a Leveranser ton Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03069310b Leveranser ton Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, rökta, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03069390 Leveranser Anges ej Krabbor, även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i saltlake, inkl. krabbor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Cancer pagurus")

03069390a Leveranser ton Krabbor, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. "Cancer
pagurus")

03069390b Leveranser ton Krabbor, även utan skal, rökta, inkl. krabbor med skal, ångkokta eller kokta i
vatten (exkl. "Cancer pagurus")

03069400 Leveranser Anges ej Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, torkade, saltade, rökta eller
i saltlake, inkl. kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03069400a Leveranser ton Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake

03069400b Leveranser ton Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, rökta, inkl. kräftor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03069511 Leveranser Anges ej Räkor "Crangon crangon", även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i
saltlake, ångkokta eller kokta i vatten

03069511a Leveranser ton Räkor "Crangon crangon", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03069511b Leveranser ton Räkor "Crangon crangon", även utan skal, rökta, ångkokta eller kokta i vatten

03069519 Leveranser Anges ej Räkor "Crangon crangon", även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i saltlake
(exkl. ångkokta eller kokta i vatten)

03069519a Leveranser ton Räkor "Crangon crangon", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
ångkokta eller kokta i vatten)

03069519b Leveranser ton Räkor "Crangon crangon", även utan skal, rökta (exkl. ångkokta eller kokta i
vatten)
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03069520 Leveranser Anges ej Räkor "Pandalus spp.", även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i
saltlake , inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03069520a Leveranser ton Räkor "Pandalus spp.", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03069520b Leveranser ton Räkor "Pandalus spp.", även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten

03069530 Leveranser Anges ej Räkor "Pandalidae", även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i saltlake, inkl.
räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Pandalus spp.")

03069530a Leveranser ton Räkor "Pandalidae", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
"Pandalus spp.")

03069530b Leveranser ton Räkor "Pandalidae", även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. "Pandalus spp.")

03069540 Leveranser Anges ej Räkor "Crangon", även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i saltlake, inkl.
räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Crangon crangon")

03069540a Leveranser ton Räkor "Crangon", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
"Crangon crangon")

03069540b Leveranser ton Räkor "Crangon", även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. "Crangon crangon")

03069590 Leveranser Anges ej Räkor, även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i saltlake, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Pandalidae" och "Crangon")

03069590a Leveranser ton Räkor, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. "Pandalidae" och
"Crangon")

03069590b Leveranser ton Räkor, även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten
(exkl. "Pandalidae" och "Crangon")

03069910 Leveranser Anges ej Sötvattenkräftor, även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i saltlake, inkl.
kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03069910a Leveranser ton Sötvattenkräftor, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03069910b Leveranser ton Sötvattenkräftor, även utan skal, rökta, inkl. kräftor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten

03069990 Leveranser Anges ej Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, torkade, saltade, rökta eller i
saltlake, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. languster,
hummer, krabba, havskräftor, räkor och sötvattenkräftor)

03069990a Leveranser ton Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. languster,
hummer, krabba, havskräftor, räkor och sötvattenkräftor)

03069990c Leveranser ton Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, inkl. kräftdjur med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. languster, hummer, krabba,
havskräftor, räkor och sötvattenkräftor)

03071110 Leveranser ton Ostron, platta, av släktet "Ostrea", levande, med en vikt av <= 40 g per styck,
skalet inräknat

03071190 Leveranser ton Ostron, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl. platta ostron av släktet
"Ostrea", levande, med en vikt av <= 40 g per styck, skalet inräknat)

03071200 Leveranser ton Ostron, även utan skal, frysta

03071900 Leveranser Anges ej Ostron, även utan skal, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03071900a Leveranser ton Ostron, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03071900b Leveranser ton Ostron, även utan skal, rökta

03072110 Leveranser ton Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", även utan
skal, levande, färska eller kylda

03072190 Leveranser ton Blötdjur av familjen "Pectinidae" även utan skal, även utan skal, levande, färska
eller kylda (exkl. kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten")

03072210 Leveranser ton Pilgrimsmusslor "Pecten maximus", även utan skal, frysta

03072290 Leveranser ton Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", även utan
skal, frysta (exkl. Pilgrimsmusslor "Pecten maximus")

03072295 Leveranser ton Blötdjur av familjen "Pectinidae" även utan skal, frysta (exkl. av släktena
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten")

03072910 Leveranser Anges ej Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", även utan
skal, rökta, torkade, saltade eller i saltlake
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03072910a Leveranser ton Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", även utan
skal, torkade, saltade eller i saltlake

03072910b Leveranser ton Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", även utan
skal, rökta

03072990 Leveranser Anges ej Blötdjur av familjen "Pectinidae", även utan skal, rökta, torkade, saltade eller i
saltlake (exkl. släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten")

03072990a Leveranser ton Blötdjur av familjen "Pectinidae", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake
(exkl. släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten")

03072990b Leveranser ton Blötdjur av familjen "Pectinidae", även utan skal, rökta (exkl. släktena "Pecten",
"Chlamys" och "Placopecten")

03073110 Leveranser ton Blåmusslor, arter av släktet "Mytilus", även utan skal, levande, färska eller kylda

03073190 Leveranser ton Blåmusslor, arter av släktet "Perna", även utan skal, levande, färska eller kylda

03073210 Leveranser ton Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, frysta

03073290 Leveranser ton Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, frysta

03073920 Leveranser Anges ej Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03073920a Leveranser ton Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03073920b Leveranser ton Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, rökta

03073980 Leveranser Anges ej Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03073980a Leveranser ton Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03073980b Leveranser ton Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, rökta

03074210 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma" och "Sepiola",
även utan skal, levande, färsk eller kyld

03074220 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", levande, färsk eller kyld

03074230 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis",
levande, färsk eller kyld

03074240 Leveranser ton Todarodes sagittatus, levande, färska eller kylda

03074290 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk, levande, färsk eller kyld, även utan skal (exkl. "Sepia
officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp.,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. och Todarodes sagittatus")

03074321 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk, dvärgsepia "Sepiola rondeleti", fryst, även utan skal

03074325 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Sepiola spp.", även utan skal, fryst (exkl. "Sepiola
rondeleti")

03074329 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis" och "Rossia macrosoma", även utan
skal, fryst

03074331 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Loligo vulgaris", fryst

03074333 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Loligo pealei", fryst

03074335 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Loligo gahi", fryst

03074338 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", fryst (exkl. "Loligo vulgaris", "Loligo pealei"
och "Loligo gahi")

03074391 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp." och
"Sepioteuthis spp." , fryst (exkl. "Ommastrephes sagittatus")

03074392 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Illex spp.", fryst

03074395 Leveranser ton Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus, frysta

03074399 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk, fryst, även utan skal (exkl. "Sepia officinalis , Rossia
macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp., Illex spp. och Todarodes sagittatus")

03074920 Leveranser Anges ej Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.", rökt,
torkad, saltad eller i saltlake, även utan skal

03074920a Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.",
torkad, saltad eller i saltlake, även utan skal

03074920b Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.", rökt,
även utan skal

03074940 Leveranser Anges ej Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", rökt, torkad, saltad eller i saltlake
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03074940a Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", torkad, saltad eller i saltlake

03074940b Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", rökt

03074950 Leveranser Anges ej Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.", rökt, torkad, saltad eller i saltlake (exkl. "Ommastrephes sagittatus")

03074950a Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.", torkad, saltad eller i saltlake (exkl. "Ommastrephes sagittatus")

03074950b Leveranser ton Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.", rökt (exkl. "Ommastrephes sagittatus")

03074960 Leveranser Anges ej Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus, rökta, torkade, saltade eller i
saltlake

03074960a Leveranser ton Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus, torkade, saltade eller i
saltlake

03074960b Leveranser ton Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus, rökta

03074980 Leveranser Anges ej Tioarmad bläckfisk, rökt, torkad, saltad eller i saltlake, med eller utan skal (exkl.
"Sepia officinalis , Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp.,
Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. och Todarodes
sagittatus")

03074980a Leveranser ton Tioarmad bläckfisk, torkad, saltad eller i saltlake, med eller utan skal (exkl.
"Sepia officinalis , Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp.,
Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. och Todarodes
sagittatus")

03074980b Leveranser ton Tioarmad bläckfisk, rökt, med eller utan skal (exkl. "Sepia officinalis , Rossia
macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp. och Todarodes sagittatus")

03075100 Leveranser ton Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", levande, färsk eller kyld

03075200 Leveranser ton Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", fryst

03075900 Leveranser Anges ej Octopus "Octopus spp.", rökt, torkad, saltad eller i saltlake

03075900a Leveranser ton Octopus "Octopus spp.", torkad, saltad eller i saltlake

03075900b Leveranser ton Octopus "Octopus spp.", rökt

03076000 Leveranser ton Sniglar, levande, färska, kylda, frysta, saltade, torkade eller i saltlake, även
rökta, även utan skal (exkl. havssniglar )

03077100 Leveranser ton Venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", "Arcidae", "Arcticidae",
"Cardiidae", "Donacidae", "Hiatellidae", "Mactridae", "Mesodesmatidae",
"Myidae", "Semelidae", "Solecurtidae", "Solenidae", "Tridacnidae" och
"Veneridae", även utan skal, levande, färska eller kylda

03077210 Leveranser ton Venusmusslor och andra musslor "Veneridae", även utan skal, frysta

03077290 Leveranser ton Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, frysta, även utan skal "Arcidae,
Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae,
Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae"

03077900 Leveranser Anges ej Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, rökta, torkade, saltade eller i
saltlake, även utan skal "Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
Mactridae, Mesodesmatidae, sandmusslor, Semelidae, Solecurtidae,
knivmussla, Tridacnidae och Veneridae"

03077900a Leveranser ton Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, torkade, saltade eller i saltlake,
även utan skal "Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
Mactridae, Mesodesmatidae, sandmusslor, Semelidae, Solecurtidae,
knivmussla, Tridacnidae och Veneridae"

03077900b Leveranser ton Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, rökta, även utan skal "Arcidae,
Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae,
sandmusslor, Semelidae, Solecurtidae, knivmussla, Tridacnidae och
Veneridae"

03078100 Leveranser ton Havsöron "Haliotis spp.", levande, färska eller kylda, även utan skal

03078200 Leveranser ton Vingsnäckor "Strombus spp.", levande, färska eller kylda, även utan skal

03078300 Leveranser ton Havsöron "Haliotis spp.", frysta, även utan skal

03078400 Leveranser ton Vingsnäckor "Strombus spp.", frysta, även utan skal

03078700 Leveranser Anges ej Havsöron "Haliotis spp.", även utan skal, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03078700a Leveranser ton Havsöron "Haliotis spp.", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03078700b Leveranser ton Havsöron "Haliotis spp.", även utan skal, rökta
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03078800 Leveranser Anges ej Vingsnäckor "Strombus spp.", även utan skal, rökta, torkade, saltade eller i
saltlake

03078800a Leveranser ton Vingsnäckor "Strombus spp.", även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03078800b Leveranser ton Vingsnäckor "Strombus spp.", även utan skal, rökta

03079100 Leveranser ton Blötdjur, även med skal, levande, färska eller kylda (exkl. ostron, kammusslor
av släktena "Pecten", "Chlamys" eller "Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp.,
Perna spp.", bläckfisk, sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt vingsnäckor)

03079200 Leveranser ton Blötdjur, även med skal, frysta (exkl. ostron, kammusslor av släktena "Pecten",
"Chlamys" eller "Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp., Perna spp.",
bläckfisk, sniglar andra än havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor och "ark
shells", havsöron samt vingsnäckor)

03079900 Leveranser Anges ej Blötdjur, även med skal, rökta, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. ostron,
kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" eller "Placopecten", blåmusslor
"Mytilus spp., Perna spp.", bläckfisk, sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt vingsnäckor)

03079900a Leveranser ton Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. ostron,
kammusslor "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia
macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo spp.", " Ommastrephes spp.",
"Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.", "Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt vingsnäckor)

03079900c Leveranser ton Blötdjur, även utan skal, rökta (exkl. ostron, kammusslor "Pecten", "Chlamys"
och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk
"Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.", "Sepioteuthis
spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", sniglar
andra än havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron
samt vingsnäckor)

03081100 Leveranser ton Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", levande, färska eller kylda

03081200 Leveranser ton Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", frysta

03081900 Leveranser Anges ej Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", rökta, torkade, saltade eller i
saltlake

03081900a Leveranser ton Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", torkade, saltade eller i
saltlake

03081900b Leveranser ton Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", rökta

03082100 Leveranser ton Sjöborrar "Strongylocentrotus spp.", "Paracentrotus lividus", "Loxechinus
albus", "Echichinus esculentus", levande, färska eller kylda

03082200 Leveranser ton Sjöborrar "Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus
och Echinus esculentus", frysta

03082900 Leveranser Anges ej Sjöborrar "Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus
och Echinus esculentus", rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03082900a Leveranser ton Sjöborrar "Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus
och  Echinus esculentus", torkade, saltade eller i saltlake

03082900b Leveranser ton Sjöborrar "Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus
och  Echinus esculentus", rökta

03083050 Leveranser ton Maneter "Rhopilema spp.", frysta (exkl. rökta)

03083080 Leveranser Anges ej Maneter "Rhopilema spp.", levande, färska, kylda, rökta, torkade, saltade eller i
saltlake

03083080a Leveranser ton Maneter "Rhopilema spp.", torkade, saltade eller i saltlake

03083080b Leveranser ton Maneter "Rhopilema spp.", rökta

03083080c Leveranser ton Maneter "Rhopilema spp.", levande, färska eller kylda

03089010 Leveranser ton Ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller kylda (exkl. kräftdjur, musslor,
sjögurkor, sjöborrar och maneter), Allt mjöl och pelletar av andra ryggradslösa
vattendjur än kräftdjur och blötdjur, lämpliga som livsmedel, färska eller kylda

03089050 Leveranser ton Ryggradslösa vattendjur, frysta samt mjöl och pelletar av ryggradslösa
vattendjur, lämpliga som livsmedel (exkl kräftdjur och blötdjur, sjögurkor,
sjöborrar, maneter)

03089090 Leveranser Anges ej Ryggradslösa vattendjur, rökta, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. kräftdjur,
blötdjur, sjögurkor, sjöborrar och maneter)

03089090a Leveranser ton Ryggradslösa vattendjur, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. kräftdjur,
blötdjur, sjögurkor, sjöborrar och maneter)
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03089090c Leveranser ton Ryggradslösa vattendjur, rökta (exkl. kräftdjur, blötdjur, sjögurkor, sjöborrar och
maneter)

03091000 Leveranser ton Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

03099000 Leveranser Anges ej Mjöl och pelletar av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur,
lämpliga som livsmedel

03099000a Leveranser ton Mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, saltade
eller i saltlake

03099000b Leveranser ton Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel

03099000c Leveranser ton Mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur,
lämpliga som livsmedel

03099000d Leveranser ton Mjöl och pelletar av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur,
lämpliga som livsmedel, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt

04011010 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter

04011090 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent (exkl. i förpackningar med
ett innehåll av <= 2 liter)

04012011 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 3 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter

04012019 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 3 viktprocent (exkl. i
förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter)

04012091 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 3 viktprocent, men <= 6 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter

04012099 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 3 viktprocent, men <= 6 viktprocent (exkl. i
förpackningar med ett innehåll av <=2 liter)

04014010 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 10 viktprocent, i
förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter (exkl. koncentrerade eller försatta
med socker eller annat sötningsmedel)

04014090 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 10 viktprocent
(exkl. i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter, koncentrerade eller försatta
med socker eller annat sötningsmedel)

04015011 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av <= 21 viktprocent, men > 10 viktprocent, i
förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter (exkl. koncentrerade eller försatta
med socker eller annat sötningsmedel)

04015019 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av <= 21 viktprocent, men > 10 viktprocent
(exkl. i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter, koncentrerade eller försatta
med socker eller annat sötningsmedel)

04015031 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av > 21 viktprocent, men <= 45 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter (exkl. koncentrerade
eller försatta med socker eller annat sötningsmedel)

04015039 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av > 21 viktprocent, men <= 45 viktprocent
(exkl.i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter, koncentrerade eller försatta
med socker eller annat sötningsmedel)

04015091 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av > 45 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter (exkl. koncentrerade eller försatta
med socker eller annat sötningsmedel)

04015099 Leveranser 1 000 l Mjölk och grädde, med en fetthalt av > 45 viktprocent (exkl. i förpackningar med
ett innehåll av <= 2 liter, koncentrerade eller försatta med socker eller annat
sötningsmedel)

04021011 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte
försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1,5
viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg

04021019 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte
försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1,5
viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg

04021091 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, försatta
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg

04021099 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, försatta
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg
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04022111 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent, liggande i förpackningar
med en nettovikt av <= 2,5 kg (exkl. försatta med socker eller annat
sötningsmedel)

04022118 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent (exkl. liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg, försatta med socker eller annat
sötningsmedel)

04022191 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte
försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 27
viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg

04022199 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte
försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 27
viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg

04022911 Leveranser ton Specialmjölk för barn i form av pulver eller granulat eller i annan fast form,
försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 10
viktprocent, men <= 27 viktprocent, i hermetiskt tillslutna behållare med en
nettovikt av <= 500 g

04022915 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, försatta
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent,
men <= 27 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 2,5
kg (exkl. specialmjölk för barn i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt
av <= 500 g)

04022919 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, försatta
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent,
men <= 27 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 2,5
kg

04022991 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, försatta
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 27 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg

04022999 Leveranser ton Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, försatta
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 27 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg

04029110 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av <= 8 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)

04029130 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 8 viktprocent, men <= 10 viktprocent (exkl.
i form av pulver eller granulat eller i annan fast form)

04029151 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 10 viktprocent, men <= 45 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg (exkl. i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form)

04029159 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 10 viktprocent, men <= 45 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)

04029191 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 45 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg (exkl. i form av pulvereller granulat
eller i annan fast form)

04029199 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 45 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg (exkl. i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form)

04029910 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av <= 9,5 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)

04029931 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 9,5 viktprocent, men <= 45 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg (exkl. i form av
pulver eller granulat eller i annan fast form)

04029939 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 9,5 viktprocent, men <= 45 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg (exkl. i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form)

04029991 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 45 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2,5 kg (exkl. i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form)
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04029999 Leveranser ton Mjölk och grädde, koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, med en fetthalt av > 45 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 2,5 kg (exkl. i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form)

04032011 Leveranser ton Yoghurt med en fetthalt av <= 3 viktprocent (exkl. försatt med socker eller
annat sötningsmedel, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter, kakao,
choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller
bakverk)

04032013 Leveranser ton Yoghurt med en fetthalt av > 3 viktprocent men <= 6 viktprocent (exkl. försatt
med socker eller annat sötningsmedel, smaksatt eller innehållande frukt, bär,
nötter, kakao, choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar,
spannmål eller bakverk)

04032019 Leveranser ton Yoghurt med en fetthalt av > 6 viktprocent (exkl. försatt med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad,
kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04032031 Leveranser ton Yoghurt försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 3
viktprocent (exkl. smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad,
kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04032033 Leveranser ton Yoghurt försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 3
viktprocent men <= 6 viktprocent (exkl. smaksatt eller innehållande frukt, bär,
nötter, kakao, choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar,
spannmål eller bakverk)

04032039 Leveranser ton Yoghurt försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6
viktprocent (exkl. smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad,
kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04032041 Leveranser ton Yoghurt med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter,
växtdelar, spannmål eller bakverk, innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, 5
viktprocent sackaros inkl. invertsocker eller isoglukos, 5 viktprocent glukos eller
stärkelse

04032049 Leveranser ton Yoghurt med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter,
växtdelar, spannmål eller bakverk (exkl. innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, 5 viktprocent sackaros inkl. invertsocker eller isoglukos, 5 viktprocent
glukos eller stärkelse)

04032051 Leveranser ton Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao, i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av <= 1,5 viktprocent,
även koncentrerad, sötad (exkl. med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller
kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04032053 Leveranser ton Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao, i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av > 1,5 viktprocent,
men <= 27 viktprocent, även koncentrerad, sötad (exkl. med tillsats av choklad,
kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04032059 Leveranser ton Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao, i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av > 27 viktprocent,
även koncentrerad, sötad (exkl. med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller
kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04032091 Leveranser ton Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao, även
koncentrerad, sötad, med en mjölkfetthalt av <= 3 viktprocent (exkl. i form av
pulver eller granulat eller i annan fast form, med tillsats av choklad, kryddor,
kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04032093 Leveranser ton Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao, även
koncentrerad, sötad, med en mjölkfetthalt av > 3 viktprocent men <= 6
viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med
tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål
eller bakverk)

04032099 Leveranser ton Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao, även
koncentrerad, sötad, med en mjölkfetthalt av > 6 viktprocent (exkl. i form av
pulver eller granulat eller i annan fast form, med tillsats av choklad, kryddor,
kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04039011 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, ej heller smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent (exkl. yoghurt)

04039013 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, ej heller smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27
viktprocent (exkl. yoghurt)

04039019 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, ej heller smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt av > 27 viktprocent (exkl. yoghurt)
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04039031 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel,
men inte smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av
pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5
viktprocent (exkl. yoghurt)

04039033 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, men inte smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27
viktprocent (exkl. yoghurt)

04039039 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, men inte smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt av > 27 viktprocent (exkl. yoghurt)

04039051 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, även koncentrerade, inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel, ej heller smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller
kakao, med en fetthalt av <= 3 viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form samt yoghurt)

04039053 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, ej heller smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av > 3
viktprocent, men <= 6 viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i
annan fast form samt yoghurt)

04039059 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, ej heller smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av > 6
viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form samt
yoghurt)

04039061 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, men inte smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av <= 3
viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form samt
yoghurt)

04039063 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, men inte smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av >3
viktprocent, men <= 6 viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i
annan fast form samt yoghurt)

04039069 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, men inte smaksatta
eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av > 6
viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form samt
yoghurt)

04039071 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat eller i
annan fast form, med en fetthalt av <=1,5 viktprocent (exkl. yoghurt)

04039073 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat eller i
annan fast form, med en fetthalt av >1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent
(exkl. yoghurt)

04039079 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i form av pulver eller granulat eller i
annan fast form, med en fetthalt av > 27 viktprocent (exkl. yoghurt)

04039091 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av <= 3 viktprocent
(exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form och yoghurt)

04039093 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av > 3 viktprocent,
men <= 6 viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form
och yoghurt)

04039099 Leveranser ton Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av > 6 viktprocent
(exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form och yoghurt)

04041002 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett
proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <= 15 viktprocent och med en fetthalt
av < 1,5 viktprocent
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04041004 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett
proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <= 15 viktprocent och med en fetthalt
av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent

04041006 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett
proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <= 15 viktprocent och med en fetthalt
av > 27 viktprocent

04041012 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett
proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av > 15 viktprocent och med en fetthalt av
<= 1,5 viktprocent

04041014 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett
proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av > 15 viktprocent och med en fetthalt
av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent

04041016 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett
proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av > 15 viktprocent och med en fetthalt
av > 27 viktprocent

04041026 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll
"kväveinnehåll x 6,38" av <= 15 viktprocent och med en fetthalt av <= 1,5
viktprocent

04041028 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll
"kväveinnehåll x 6,38" av <= 15 viktprocent och med en fetthalt av > 1,5
viktprocent, men <= 27 viktprocent

04041032 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll
"kväveinnehåll x 6,38" av <= 15 viktprocent och med en fetthalt av > 27
viktprocent

04041034 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll
"kväveinnehåll x 6,38" av > 15 viktprocent och med en fetthalt av <= 1,5
viktprocent

04041036 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll
"kväveinnehåll x 6,38" av > 15 viktprocent och med en fetthalt av > 1,5
viktprocent, men <= 27 viktprocent

04041038 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast
form, försatta med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll
"kväveinnehåll x 6,38" av > 15 viktprocent och med en fetthalt av > 27
viktprocent

04041048 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <=
15 viktprocent och med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent (exkl. i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form)

04041052 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <=
15 viktprocent och med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent
(exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form)

04041054 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <=
15 viktprocent och med en fetthalt av > 27 viktprocent (exkl. i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form)

04041056 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38"
av > 15 viktprocent och med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent (exkl. i form av
pulver eller granulat eller i annan fast form)

04041058 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38"
av > 15 viktprocent och med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27
viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form)

04041062 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38"
av > 15 viktprocent och med en fetthalt av > 27 viktprocent (exkl. i form av
pulver eller granulat eller i annan fast form)

04041072 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, försatta med socker eller
annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <= 15
viktprocent och med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)
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04041074 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, försatta med socker eller
annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <= 15
viktprocent och med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent
(exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form)

04041076 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, försatta med socker eller
annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av <= 15
viktprocent och med en fetthalt av > 27 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)

04041078 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, försatta med socker eller
annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av > 15
viktprocent och med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)

04041082 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, försatta med socker eller
annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av > 15
viktprocent och med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent
(exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form)

04041084 Leveranser ton Vassle och modifierad vassle, även koncentrerade, försatta med socker eller
annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll "kväveinnehåll x 6,38" av > 15
viktprocent och med en fetthalt av > 27 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)

04049021 Leveranser ton Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i.a.n.

04049023 Leveranser ton Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent men <= 27
viktprocent, i.a.n.

04049029 Leveranser ton Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, inte försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 27 viktprocent, i.a.n.

04049081 Leveranser ton Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i.a.n.

04049083 Leveranser ton Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent men <= 27
viktprocent, i.a.n.

04049089 Leveranser ton Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, försatta med socker
eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 27 viktprocent, i.a.n.

04051011 Leveranser ton Smör, naturligt, med en fetthalt av >= 80 viktprocent men <= 85 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. dehydratiserat
smör eller smörolja)

04051019 Leveranser ton Smör, naturligt, med en fetthalt av >=80 viktprocent men <= 85 viktprocent
(exkl. i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg samt dehydratiserat smör
eller smörolja)

04051030 Leveranser ton Smör, rekombinerat, med en fetthalt av >= 80 viktprocent men <= 85
viktprocent (exkl. dehydratiserat smör eller smörolja)

04051050 Leveranser ton Vasslesmör, med en fetthalt av >= 80 viktprocent men <= 85 viktprocent (exkl.
dehydratiserat smör eller smörolja)

04051090 Leveranser ton Smör, med en fetthalt av > 85 viktprocent men <= 95 viktprocent (exkl.
dehydratiserat smör eller smörolja)

04052010 Leveranser ton Smörfettsprodukter, bredbara, med en fetthalt av >= 39 viktprocent men < 60
viktprocent

04052030 Leveranser ton Smörfettsprodukter, bredbara, med en fetthalt av >= 60 viktporcent men < 75
viktprocent

04052090 Leveranser ton Smörfettsprodukter, bredbara, med en fetthalt av > 75 viktporcent men < 80
viktprocent

04059010 Leveranser ton Fetter och oljor framställda av mjölk samt dehydratiserat smör eller smörolja,
med en fetthalt av >= 99,3 viktprocent och en vattenhalt av <= 0,5 viktprocent

04059090 Leveranser ton Fetter och oljor framställda av mjölk inkl. dehydratiserat smör eller smörolja
(exkl. med en fetthalt av >= 99,3 viktprocent och en vattenhalt av <= 0,5
viktprocent samt naturligt eller recombinerat smör, vasslesmör och bredbara
smörfettsprodukter)

04061030 Leveranser ton Mozzarella, även i vätska, med en fetthalt av <= 40 viktprocent

04061050 Leveranser ton Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, inbegripet mesost samt ostmassa med en
fetthalt av <= 40 viktprocent (exkl. Mozzarella)

04061080 Leveranser ton Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, inkl. mesost, och ostmassa med en
fetthalt av > 40 viktprocent

04062000 Leveranser ton Ost, riven eller pulveriserad, av alla slag
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04063010 Leveranser ton Smältost, inte riven eller pulveriserad, framställd uteslutande av Emmentaler,
Gruyère och Appenzeller, även med tillsats av Glarus örtost, så kallad
Schabziger, i detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av <= 56
viktprocent beräknat på torrsubstansen

04063031 Leveranser ton Smältost, inte riven eller pulveriserad, med en fetthalt av <= 36 viktprocent och
med en fetthalt av <= 48 viktprocent beräknat på torrsubstansen (exkl.
smältost framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appenzeller,
även med tillsats av Glarus örtost, så kallad Schabziger, i
detaljhandelsförpackningar)

04063039 Leveranser ton Smältost, inte riven eller pulveriserad, med en fetthalt av <= 36 viktprocent och
med en fetthalt beräknat på torrsubstansen av > 48 viktprocent (exkl. smältost
framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appenzeller, även med
tillsats av Glarus örtost, så kallad Schabziger, i detaljhandelsförpackningar)

04063090 Leveranser ton Smältost, inte riven eller pulveriserad, med en fetthalt av > 36 viktprocent (exkl.
smältost framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appenzeller,
även med tillsats av Glarus örtost, så kallad Schabziger, i
detaljhandelsförpackningar, med en fetthalt av <= 56 viktprocent beräknat på
torrsubstansen)

04064010 Leveranser ton Roquefort

04064050 Leveranser ton Gorgonzola

04064090 Leveranser ton Blåmögelost (exkl. Roquefort och Gorgonzola)

04069001 Leveranser ton Ost avsedd för beredning (exkl. färsk ost, inkl. mesost, ostmassa, smältost,
blåmögelsost och riven eller pulveriserad ost)

04069013 Leveranser ton Emmentaler (exkl. riven eller pulveriserad, avsedd för beredning)

04069015 Leveranser ton Gruyère och Sbrinz (exkl. riven eller pulveriserad, avsedd för beredning)

04069017 Leveranser ton Bergkäse, Appenzeller (exkl. riven eller pulveriserad, avsedd för beredning)

04069018 Leveranser ton Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069021 Leveranser ton Cheddar (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069023 Leveranser ton Edamer (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069025 Leveranser ton Tilsiter (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069029 Leveranser ton Kashkaval (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069032 Leveranser ton Feta (exkl. avsedd för beredning)

04069035 Leveranser ton Kefalo-Tyri (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069037 Leveranser ton Finlandia (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069039 Leveranser ton Jarlsberg (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069050 Leveranser ton Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i
behållare av får- eller getskinn (exkl. feta)

04069061 Leveranser ton Grana Padano och Parmigiano Reggiano med en fetthalt av <= 40 viktprocent
och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av <= 47 viktprocent (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069063 Leveranser ton Fiore Sardo och Pecorino med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en
vattenhalt i den fettfria ostmassan av <= 47 viktprocent (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069069 Leveranser ton Ost med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av <= 47 viktprocent, i.a.n.

04069073 Leveranser ton Provolone med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069074 Leveranser ton Maasdamer med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069075 Leveranser ton Asiago, Caciocavallo, Montasio och Ragusano med en fetthalt av <= 40
viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av > 47 viktprocent, men
<= 72 viktprocent (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069076 Leveranser ton Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo och Samsö med en fetthalt av
<= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av > 47
viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för
beredning)
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04069078 Leveranser ton Gouda med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069079 Leveranser ton Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin och Taleggio med en
fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av > 47
viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för
beredning)

04069081 Leveranser ton Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney,
Colby och Monterey med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i
den fettfria ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven
eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069082 Leveranser ton Camembert med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069084 Leveranser ton Brie med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 72 viktprocent (exkl. riven eller
pulveriserad och avsedd för beredning)

04069085 Leveranser ton Kefalograviera och Kasseri med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en
vattenhalt i den fettfria ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 72 viktprocent
(exkl. riven eller pulveriserad och avsedd för beredning)

04069086 Leveranser ton Ost med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 47 viktprocent, men <= 52 viktprocent, i.a.n.

04069089 Leveranser ton Ost med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 52 viktprocent, men <= 62 viktprocent, i.a.n.

04069092 Leveranser ton Ost med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 62 viktprocent, men <= 72 viktprocent, i.a.n.

04069093 Leveranser ton Ost med en fetthalt av <= 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria
ostmassan av > 72 viktprocent, i.a.n.

04069099 Leveranser ton Ost med en fetthalt av > 40 viktprocent, i.a.n.

04071100 Leveranser ton Befruktade ägg för inkubering, av höns av arten "Gallus domesticus"

04071911 Leveranser ton Befruktade ägg för inkubering, av kalkoner eller gäss

04071919 Leveranser ton Befruktade fågelägg för inkubering (exkl. av kalkoner eller gäss)

04071990 Leveranser ton Befruktade fågelägg för inkubering (exkl. av tama fjäderfä)

04072100 Leveranser ton Ägg av höns av arten "Gallus domesticus", med skal, färska (exkl. befruktade
ägg för inkubering)

04072910 Leveranser ton Ägg av tama fjäderfä, med skal, färska (exkl. av arten "Gallus domesticus"
samt befruktade ägg för inkubering)

04072990 Leveranser ton Fågelägg med skal, färska (exkl. av tama fjäderfä samt befruktade ägg för
inkubering)

04079010 Leveranser ton Ägg av tama fjäderfä med skal, konserverade eller kokta

04079090 Leveranser ton Fågelägg med skal, konserverade eller kokta (exkl. av tama fjäderfä)

04081120 Leveranser ton Äggulor, torkade, olämpliga som livsmedel, även försatt med socker eller annat
sötningsmedel

04081180 Leveranser ton Äggulor, torkade, lämpliga som livsmedel, även försatt med socker eller annat
sötningsmedel

04081920 Leveranser ton Äggulor, färska, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt
konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, olämplig
som livsmedel, men ej torkade

04081981 Leveranser ton Äggulor, flytande, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämplig
som livsmedel

04081989 Leveranser ton Äggulor, andra än flytande, frysta eller på annat sätt konserverade, även
försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämplig som livsmedel, men ej
torkade

04089120 Leveranser ton Fågelägg utan skal, torkade, olämplig som livsmedel, även försatta med
socker eller annat sötningsmedel (exkl. äggulor)

04089180 Leveranser ton Fågelägg utan skal, torkade, lämplig som livsmedel, även försatta med socker
eller annat sötningsmedel (exkl. äggulor)

04089920 Leveranser ton Fågelägg utan skal, färska, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på
annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel,
olämplig som livsmedel, men ej torkade (exkl. äggulor)
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04089980 Leveranser ton Fågelägg utan skal, färska, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på
annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel,
lämpliga som livsmedel, men ej torkade (exkl. äggulor)

04090000 Leveranser ton Naturlig honung

04101010 Leveranser ton Insekter, ätbara, färska, kylda eller frysta

04101091 Leveranser ton Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av insekter

04101099 Leveranser ton Insekter, ätbara (exkl. färska, kylda eller frysta samt mjöl)

04109000 Leveranser ton Sköldpaddsägg, fågelbon och andra ätbara produkter av animaliskt ursprung,
i.a.n.

05010000 Leveranser ton Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

05021000 Leveranser ton Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

05029000 Leveranser ton Hår av grävling och andra djurhår för borsttillverkning samt avfall av sådana
borst och hår

05040000 Leveranser ton Tarmar, blåsor och magar av djur, andra än fiskar, hela eller i bitar färska,
kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

05051010 Leveranser ton Råa fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål samt dun,
även desinficerade eller rengjorda

05051090 Leveranser ton Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål samt dun,
grundligt rengjorda och behandlade i konserverande syfte

05059000 Leveranser ton Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och
delar av fjädrar, även med klippta kanter, råa eller bara rengjorda, desinficerade
eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och
avfall av fjädrar eller delar av fjädrar (exkl. fjädrar av sådana slag som används
för stoppningsändamål samt dun)

05061000 Leveranser ton Ossein samt ben behandlade med syra

05069000 Leveranser ton Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade men inte
tillformade, befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter (exkl.
ossein samt ben behandlade med syra)

05071000 Leveranser ton Elfenben, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och
avfall av elfenben

05079000 Leveranser ton Sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och
näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade, mjöl och
avfall av dessa produkter

05080010 Leveranser ton Ädelkorall "Corallium rubrum", obearbetade eller enkelt preparerade men inte
tillformade

05080090 Leveranser ton Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte
vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av
bläckfisk "os sepiae", obearbetade eller enkelt preparerade men inte
tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter (exkl. Ädelkorall)

05100000 Leveranser ton Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar
och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska
produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

05111000 Leveranser ton Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

05119110 Leveranser ton Fiskavfall

05119190 Leveranser ton Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur;
fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, döda, olämpliga som
livsmedel (exkl. fiskavfall)

05119910 Leveranser ton Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn

05119931 Leveranser ton Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung, rå

05119939 Leveranser ton Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung, bearbetad

05119985 Leveranser ton Animaliska produkter, i.a.n., döda djur, olämliga som livsmedel (exkl. fisk,
kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur)

06011010 Leveranser ton Hyacintlökar, i vila

06011020 Leveranser ton Narcissilökar, i vila

06011030 Leveranser ton Tulpanlökar, i vila

06011040 Leveranser ton Gladioluslökar, i vila
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06011090 Leveranser ton Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila (exkl. ätbara lökar, stamknölar,
rotknölar, lökar av hyacinter, narcisser, tulpaner, gladiolus och rötter av
cikoriaarter)

06012010 Leveranser ton Växter, inkl. plantor, och rötter av cikoriaarter (exkl. rötter av cikoriaarten
"Cichorium intybus sativum")

06012030 Leveranser ton Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner, under tillväxt eller i blomning

06012090 Leveranser ton Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning (exkl.
ätbara lökar, stamknölar, rotknölar, lökar av hyacinter, narcisser, tulpaner,
gladiolus och rötter av cikoriaarter)

06021010 Leveranser ton Sticklingar och ympkvistar av vinplantor, icke-rotade

06021090 Leveranser ton Sticklingar och ympkvistar, icke-rotade (exkl. av vinplantor)

06022010 Leveranser ton Ympkvistar av vin, ympade-okulerade eller rotade

06022020 Leveranser ton Fruktträd och bärbuskar, med nakna rötter, även ympade/okulerade (exkl.
ympkvistar av vin)

06022030 Leveranser ton Citrus, även ympade/okulerade (exkl. med nakna rötter)

06022080 Leveranser ton Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade (exkl. ympkvistar av vin, med
nakna rötter samt citrus)

06023000 Leveranser ton Rhododendron och azalea, även ympade-okulerade

06024000 Leveranser ton Rosor även ympade eller okulerade

06029010 Leveranser ton Svampmycelium

06029020 Leveranser ton Ananasplantor

06029030 Leveranser ton Köksväxtplantor och jordgubbsplantor

06029041 Leveranser ton Skogsträd

06029045 Leveranser ton Rotade sticklingar och unga plantor av träd och buskar (exkl. fruktträd,
bärbuskar och skogsträd)

06029046 Leveranser ton Frilandsplantor; träd och buskar, med nakna rötter (exkl. rotade sticklingar och
unga plantor samt fruktträd, bärbuskar och skogsträd)

06029047 Leveranser ton Barrträd och städsegröna växter (exkl.med nakna rötter, rotade sticklingar och
unga plantor samt fruktträd, bärbuskar och skogsträd)

06029048 Leveranser ton Frilandsplantor; träd och buskar (exkl. med nakna rötter, rotade sticklingar och
unga plantor samt fruktträd, bärbuskar och skogsträd samt barrträd och
städsegröna växter)

06029050 Leveranser ton Frilandsplantor, levande, inkl. levande rötter (exkl. lökar, stamknölar, rotknölar
och rhizomer, växter, inkl. plantor och rötter av cikoriaarter, icke-rotade
sticklingar och ympkvistar, rhododendron, azalea, rosor, svampmycelium,
ananasplantor, köksväxtplantor och jordgubbsplantor, träd och buskar)

06029070 Leveranser ton Rotade sticklingar och unga plantor av krukväxter (exkl. kaktusar)

06029091 Leveranser ton Blomväxter med knoppar eller blommor (exkl. kaktusar samt rotade sticklingar
och unga plantor av krukväxter)

06029099 Leveranser ton Krukväxter och kaktusar (exkl. rotade sticklingar och unga plantor av krukväxter
samt blomväxter med knoppar eller blommor)

06031100 Leveranser ton Snittrosor och rosknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller
annat prydnadsändamål, friska

06031200 Leveranser ton Snittnejlikor och nejliksknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, friska

06031300 Leveranser ton Snittorkidéer och orkidéknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, friska

06031400 Leveranser ton Snittkrysantemum och krysantemumknoppar av sådana slag som är lämpliga
till buketter eller annat prydnadsändamål, friska

06031500 Leveranser ton Liljor "Lilium spp" och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, friska

06031910 Leveranser ton Snittgladiolus och gladiolusknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, friska

06031920 Leveranser ton Snittblommor och blomknoppar av ranunkler, av sådana slag som är lämpliga
till buketter eller annat prydnadsändamål, friska
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06031970 Leveranser ton Snittblommor och blomknoppar av av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, friska (exkl. rosor, nejlikor, orkidéer,
krysantemum, liljor "Lilium spp", gladiolus samt ranunkler)

06039000 Leveranser ton Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på
annat sätt preparerade

06042011 Leveranser ton Renlav utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat
prydnadsändamål, friska

06042019 Leveranser ton Mossa och lavar utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, friska (exkl. renlav)

06042020 Leveranser ton Julgranar, friska

06042040 Leveranser ton Kvistar av barrträd, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till
prydnadsändamål, friska

06042090 Leveranser ton Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs,
utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat
prydnadsändamål, friska (exkl. julgranar och kvistar av barrträd)

06049011 Leveranser ton Renlav utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat
prydnadsändamål, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt
preparerade

06049019 Leveranser ton Mossa och lavar utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter
eller annat prydnadsändamål, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på
annat sätt preparerade (exkl. renlav)

06049091 Leveranser ton Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs,
utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat
prydnadsändamål, torkade

06049099 Leveranser ton Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs,
utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat
prydnadsändamål, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt
preparerade (exkl. torkade)

07011000 Leveranser ton Potatis, utsädes-

07019010 Leveranser ton Potatis, för framställning av stärkelse, färsk eller kyld

07019050 Leveranser ton Potatis, nyskördad, färsk eller kyld, under tiden 1 januari - 30 juni

07019090 Leveranser ton Potatis, färsk eller kyld (exkl. nyskördad potatis, under tiden 1 januari - 30 juni,
utsädespotatis och för framställning av stärkelse)

07020000 Leveranser ton Tomater, färska eller kylda

07031011 Leveranser ton Kepalök "vanlig lök" som sättlök, färska eller kylda

07031019 Leveranser ton Kepalök "vanlig lök", färska eller kylda (exkl. sättlök)

07031090 Leveranser ton Schalottenlök, färska eller kylda

07032000 Leveranser ton Vitlök, färska eller kylda

07039000 Leveranser ton Purjolök och lök av andra "Allium"-arter, färska eller kylda (exkl. kepalök "vanlig
lök", schalottenlök och vitlök)

07041010 Leveranser ton Blomkål och broccoli "headed broccoli", färsk eller kyld

07041090 Leveranser ton Broccoli, färsk eller kyld (exkl. "headed broccoli")

07042000 Leveranser ton Brysselkål, färsk eller kyld

07049010 Leveranser ton Vitkål och rödkål, färsk eller kyld

07049090 Leveranser ton Kålrabi, grönkål och liknande ätbar kål, färsk eller kyld (exkl. blomkål, broccoli,
brysselkål, vit- och rödkål)

07051100 Leveranser ton Huvudsallat, färska eller kylda

07051900 Leveranser ton Trädgårdssallat "Lactuca sativa", färska eller kylda (exkl. huvudsallat)

07052100 Leveranser ton Cikoriasallat av arten "Cichorium intybus var. foliosum", "Witloofcikoria", färska
eller kylda

07052900 Leveranser ton Cikoriasallat, arter av släktet "Cichorium", färska eller kylda (exkl.
"Witloofcikoria", "Cichorium intybus var. foliosum")

07061000 Leveranser ton Morötter och rovor, färska eller kylda

07069010 Leveranser ton Rotselleri, färska eller kylda

07069030 Leveranser ton Pepparrot "Cochlearia armoracia", färska eller kylda
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07069090 Leveranser ton Rödbetor, haverrot "salsifi", rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda
(exkl. morötter, rovor, rotselleri och pepparrot)

07070005 Leveranser ton Gurkor, färska eller kylda (exkl. små gurkor, s.k. cornichons, minst 85 st/kg)

07070090 Leveranser ton Små gurkor, s.k. cornichons "minst 85 st/kg", färske eller kylde

07081000 Leveranser ton Ärter "Pisum sativum", även spritade baljväxtfrön, färska eller kylda

07082000 Leveranser ton Bönor, arter av släktena "Vigna" och "Phaseolus", även spritade baljväxtfrön,
färska eller kylda

07089000 Leveranser ton Baljfrukter och baljväxtfrön, även borttagen ärtbalja, färska eller kylda (exkl.
ärter "Pisum sativum" och bönor, arter av släktena "Vigna" och "Phaseolus")

07092000 Leveranser ton Sparris, färska eller kylda

07093000 Leveranser ton Auberginer, färska eller kylda

07094000 Leveranser ton Bladselleri"blekselleri", färska eller kylda

07095100 Leveranser ton Svampar av släktet "Agaricus", färska eller kylda

07095200 Leveranser ton Svampar av släktet "Boletus", färska eller kylda

07095300 Leveranser ton Svampar av släktet "Cantharellus", färska eller kylda

07095400 Leveranser ton Shiitake "Lentinus edodes", färska eller kylda

07095500 Leveranser ton Matsutake "Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma
anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum", färska eller kylda

07095600 Leveranser ton Tryffel "Tuber spp.", färska eller kylda

07095900 Leveranser ton Svampar och tryffel, ätbara, färska eller kylda (exkl. "Agaricus, Boletus,
Cantharellus, shiitake, matsutake och Tuber spp.")

07096010 Leveranser ton Sötpaprika, färska eller kylda

07096091 Leveranser ton Frukter av släktet "Capsicum", färska eller kylda, för framställning av capsicin
eller alkoholhaltiga oleoresiner av "Capsicum"

07096095 Leveranser ton Frukter av släktena "Capsicum" och "Pimenta", färska eller kylda, för industriell
framställning av eteriska oljor eller resinoider

07096099 Leveranser ton Frukter av släktena "Capsicum" och "Pimenta", färska eller kylda (exkl. för
framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av "Capsicum", för
framställning av eteriska oljor eller resinoider och sötpaprika)

07097000 Leveranser ton Spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla, färska eller kylda

07099100 Leveranser ton Kronärtskockor, färska eller kylda

07099210 Leveranser ton Oliver, färska eller kylda (exkl. för oljeframställning)

07099290 Leveranser ton Oliver, färska eller kylda, för oljeframställning

07099310 Leveranser ton Zucchini, färska eller kylda

07099390 Leveranser ton Pumpor, squash och kurbitsar "Cucurbita spp.", färska eller kylda (exkl.
zucchini)

07099910 Leveranser ton Sallat, färsk eller kyld (exkl. trädgårdssallat "Lactuca sativa" och cikoriasallat,
arter av släktet "Cichorium")

07099920 Leveranser ton Mangold och kardon, färska eller kylda

07099940 Leveranser ton Kapris, färska eller kylda

07099950 Leveranser ton Fänkål, färska eller kylda

07099960 Leveranser ton Sockermajs, färska eller kylda

07099990 Leveranser ton Grönsaker, färska eller kylda, i.a.n.

07101000 Leveranser ton Potatis, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07102100 Leveranser ton Ärter "Pisum sativum", även spritade baljväxtfrön, även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta

07102200 Leveranser ton Bönor, arter av släktena "Vigna" och "Phaseolus", även spritade baljväxtfrön,
även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07102900 Leveranser ton Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta
(exkl. ärter "Pisum sativum" och bönor arter av släktena "Vigna" och
"Phaseolus")
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07103000 Leveranser ton Spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla, även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta

07104000 Leveranser ton Sockermajs, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07108010 Leveranser ton Oliver, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07108051 Leveranser ton Sötpaprika, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07108059 Leveranser ton Frukter av släktena "Capsicum" och "Pimenta", även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta (exkl. sötpaprika)

07108061 Leveranser ton Svampar av släktet "Agaricus", även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07108069 Leveranser ton Svampar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (exkl. av släktet "Agaricus")

07108070 Leveranser ton Tomater, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07108080 Leveranser ton Kronärtskockor, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07108085 Leveranser ton Sparris, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07108095 Leveranser ton Grönsaker, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (exkl. potatis, baljfrukter
och spritade baljväxtfrön, vanlig spenat, nyzeeländsk spenat och
trädgårdsmålla, sockermajs, oliver, frukter av släktena "Capsicum" och
"Pimenta", svampar, tomater, kronärtskockor och sparris)

07109000 Leveranser ton Blandningar av grönsaker, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

07112010 Leveranser ton Oliver, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd (exkl. för oljeframställning)

07112090 Leveranser ton Oliver, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd, för oljeframställning

07114000 Leveranser ton Gurkor, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd

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

07115900 Leveranser ton Svampar och tryffel, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i
saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd (exkl. svampar av släktet
"Agaricus")

07119010 Leveranser ton Frukter av släktena "Capsicum" och "Pimenta", tillfälligt konserverade, t.ex.
med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra
konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd
(exkl. sötpaprika)

07119030 Leveranser ton Sockermajs, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd

07119050 Leveranser ton Kepalök "vanlig lök", tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i
saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

07119070 Leveranser ton Kapris, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd

07119080 Leveranser ton Grönsaker, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd (exkl. oliver, kapris, gurkor, svampar, tryffel,
frukter av släktena "Capsicum" och "Pimenta" med undantag av sötpaprika,
sockermajs, lök och blandningar av grönsaker)

07119090 Leveranser ton Blandningar av grönsaker, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas
eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

07122000 Leveranser ton Kepalök "vanlig lök", torkad, hela, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad,
men inte vidare beredd

07123100 Leveranser ton Svampar av släktet Agaricus, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller
pulveriserade, men inte vidare beredda

07123200 Leveranser ton Judasöron "Auricularia spp.", torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller
pulveriserade, men inte vidare beredda

07123300 Leveranser ton Gelésvampar "Tremella spp.", torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller
pulveriserade, men inte vidare beredda
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07123400 Leveranser ton Shiitake "Lentinus edodes", torkad, hel, i bitar, skivad, krossad eller
pulveriserad, men inte vidare beredd

07123900 Leveranser ton Svampar och tryffel, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller
pulveriserade, men inte vidare beredda (exkl. svampar av släktet "Agaricus",
judasöron "Auricularia spp.", gelésvampar "Tremella spp." samt shiitake
"Lentinus" edodes")

07129005 Leveranser ton Potatis, torkad, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd

07129011 Leveranser ton Sockermajs "Zea mays var. saccharata", torkade, hybrider för utsäde

07129019 Leveranser ton Sockermajs "Zea mays var. saccharata", torkade, även i bitar eller skivade,
men inte vidare beredda (exkl. hybrider för utsäde)

07129030 Leveranser ton Tomater, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte
vidare beredda

07129050 Leveranser ton Morötter, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte
vidare beredda

07129090 Leveranser ton Grönsaker och blandningar av grönsaker, torkade, hela, i bitar, skivade,
krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda (exkl. potatis, kepalök
"vanlig lök", svampar och tryffel, sockermajs, tomater och morötter, var för sig)

07131010 Leveranser ton Ärter "Pisum sativum", torkade och för utsäde

07131090 Leveranser ton Ärter "Pisum sativum", torkade, även skalade eller sönderdelade (exkl. för
utsäde)

07132000 Leveranser ton Kikärter, torkade, även skalade eller sönderdelade

07133100 Leveranser ton Bönor av arterna "Vigna mungo L. Hepper" och "Vigna radiata L. Wilczek",
torkade, även skalade eller sönderdelade

07133200 Leveranser ton Adzukibönor "Phaseolus" eller "Vigna angularis", torkade, även skalade eller
sönderdelade

07133310 Leveranser ton Trädgårdsbönor "Phaseolus vulgaris", t.ex. bruna bönor, vita bönor, torkade, för
utsäde

07133390 Leveranser ton Trädgårdsbönor "Phaseolus vulgaris", t.ex. bruna bönor, vita bönor, torkade,
även skalade eller sönderdelade (exkl. för utsäde)

07133400 Leveranser ton Bambarabönor "Vigna subterranea" eller "Voandzeia subterranea", torkade,
även skalade eller sönderdelade

07133500 Leveranser ton Ögonbönor "Vigna unguiculata", torkade, även skalade eller sönderdelade

07133900 Leveranser ton Bönor, arter av släktet "Vigna spp." och "Phaseolus spp.", torkade, även
skalade eller sönderdelade (exkl. bönor av arterna "Vigna mungo L. Hepper"
och "Vigna radiata L. Wilczek", adzukibönor, trädgårdsbönor, bambarabönor
och ögonbönor)

07134000 Leveranser ton Linser, torkade, även skalade eller sönderdelade

07135000 Leveranser ton Bondbönor "Vicia faba var. major" och hästbönor "Vicia faba var. equina" och
"Vicia faba var. minor", torkade, även skalade eller sönderdelade

07136000 Leveranser ton Duvärter "Cajanus cajan", torkade, även skalade eller sönderdelade

07139000 Leveranser ton Baljväxtfrön, torkade, även skalade eller sönderdelade (exkl. ärter, kikärter,
bönor, linser, bondbönor, hästbönor och duvärter)

07141000 Leveranser ton Maniokrot "kassava", färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och
även i form av pelletar

07142010 Leveranser ton Batater "sötpotatis", färska, hela, avsedda som livsmedel

07142090 Leveranser ton Batater "sötpotatis", färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även
i form av pelletar (exkl. färska, hela batater "sötpotatis" som används som
livsmedel)

07143000 Leveranser ton Jams "Dioscorea spp.", färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och
även i form av pelletar

07144000 Leveranser ton Taro "Colocasia spp.", färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och
även i form av pelletar

07145000 Leveranser ton Yautia "Xanthosoma spp.", färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar
och även i form av pelletar

07149020 Leveranser ton Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar med hög halt av
stärkelse, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av
pelletar (exkl. maniokrot "kassava", batater "sötpotatis", jams, taro och yautia)
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07149090 Leveranser ton Jordärtskockor och liknade rötter, stam- och rotknölar med hög halt av
stärkelse eller inulin samt färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och
även i form av pelletar; märg av sagopalm (exkl. maniokrot, batater
"sötpotatis", arrowrot, salepsrot, jams, taro och yautia)

08011100 Leveranser ton Kokosnötter, torkade

08011200 Leveranser ton Kokosnötter, med innerskal "endokarp", färska

08011900 Leveranser ton Kokosnötter, färska även skalade (exkl. med innerskal "endokarp")

08012100 Leveranser ton Paranötter, färska eller torkade, med skal

08012200 Leveranser ton Paranötter, färska eller torkade, skalade

08013100 Leveranser ton Cashewnötter, färska eller torkade, med skal

08013200 Leveranser ton Cashewnötter, färska eller torkade, skalade

08021110 Leveranser ton Bittermandel, färska eller torkade, med skal

08021190 Leveranser ton Mandel, färska eller torkade, med skal (exkl. bittermandel)

08021210 Leveranser ton Bittermandel, färska eller torkade, skalade

08021290 Leveranser ton Mandel, färska eller torkade, skalade (exkl. bittermandel)

08022100 Leveranser ton Hasselnötter av släktet "Corylus", färska eller torkade, med skal

08022200 Leveranser ton Hasselnötter av släktet "Corylus spp.", färska eller torkade, skalade

08023100 Leveranser ton Valnötter, färska eller torkade, med skal

08023200 Leveranser ton Valnötter, färska eller torkade, skalade

08024100 Leveranser ton Kastanjer av släktet "Castanea spp.", färska eller torkade, med skal

08024200 Leveranser ton Kastanjer av släktet "Castanea spp.", färska eller torkade, skalade

08025100 Leveranser ton Pistaschmandel, färska eller torkade, med skal

08025200 Leveranser ton Pistaschmandel, färska eller torkade, skalade

08026100 Leveranser ton Macadamianötter, färska eller torkade, med skal

08026200 Leveranser ton Macadamianötter, färska eller torkade, skalade

08027000 Leveranser ton Kolanötter "Cola spp.", färska eller torkade, även skalade

08028000 Leveranser ton Arekanötter "betelnötter", färska eller torkade, även skalade

08029100 Leveranser ton Pinjenötter, färska eller torkade, oskalade

08029200 Leveranser ton Pinjenötter, färska eller torkade, skalade

08029910 Leveranser ton Pekannötter, färska eller torkade

08029990 Leveranser ton Nötter, färska eller torkade, även skalade (exkl. kokosnötter, paranötter,
cashewnötter, mandel, hasselnötter, valnötter, kastanjer, pistaschmandel,
macadamianötter, kolanötter, arekanötter, pinjenötter och pekannötter)

08031010 Leveranser ton Mjölbananer, färska

08031090 Leveranser ton Mjölbananer, torkade

08039010 Leveranser ton Bananer, färska (exkl. mjölbananer)

08039090 Leveranser ton Bananer, torkade (exkl. mjölbananer)

08041000 Leveranser Anges ej Dadlar, färska eller torkade

08041000a Leveranser ton Dadlar, torkade

08041000b Leveranser ton Dadlar, färska

08042010 Leveranser ton Fikon, färska

08042090 Leveranser ton Fikon, torkade

08043000 Leveranser Anges ej Ananas, färska eller torkade

08043000a Leveranser ton Ananas, torkade

08043000b Leveranser ton Ananas, färska
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08044000 Leveranser Anges ej Avokado, färska eller torkade

08044000a Leveranser ton Avokado, torkade

08044000b Leveranser ton Avokado, färska

08045000 Leveranser Anges ej Guava, mango och mangostan, färska eller torkade

08045000a Leveranser ton Guava, mango och mangostan, torkade

08045000b Leveranser ton Guava, mango och mangostan, färska

08051022 Leveranser ton Navelapelsiner, färska

08051024 Leveranser ton Blonda apelsiner, färska

08051028 Leveranser ton Apelsiner, färska (exkl. navelapelsiner och blonda apelsiner)

08051080 Leveranser Anges ej Pomeranser, färska eller torkade, och apelsiner, torkade (exkl. färska
apelsiner)

08051080a Leveranser ton Pomeranser och apelsiner, torkade

08051080b Leveranser ton Pomeranser, färska

08052110 Leveranser ton Satsumas, färska eller torkade

08052190 Leveranser Anges ej Mandariner och tangeriner, färska och torkade (exkl. klementiner och
satsumas)

08052190a Leveranser ton Mandariner och tangeriner, torkade (exkl. klementiner och satsumas)

08052190b Leveranser ton Mandariner och tangeriner, färska (exkl. klementiner och satsumas)

08052200 Leveranser Anges ej Klementiner, inkl. monreales, färska eller torkade

08052200a Leveranser ton Klementiner, inkl. monreales, torkade

08052200b Leveranser ton Klementiner, inkl. monreales, färska

08052900 Leveranser ton Wilkings och andra liknande citrushybrider, färska eller torkade

08054000 Leveranser ton Grapefrukter och pomelos, färska eller torkade

08055010 Leveranser ton Citroner "Citrus limon, Citrus limonum", färska eller torkade

08055090 Leveranser ton Limefrukter "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", färska eller torkade

08059000 Leveranser ton Citrusfrukter, färska eller torkade (exkl. apelsiner, pomeranser, citroner "Citrus
limon, Citrus limonum", limefrukter "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia",
grapefrukter, mandariner inkl. tangeriner och satsumas, samt klementiner,
wilkings och andra liknande citrushybrider)

08061010 Leveranser ton Bordsdruvor, färska

08061090 Leveranser ton Vindruvor, färska (exkl. bordsdruvor)

08062010 Leveranser ton Korinter, torkade

08062030 Leveranser ton Sultanrussin

08062090 Leveranser ton Vindruvor, torkade (exkl. korinter och sultanrussin)

08071100 Leveranser ton Vattenmeloner, färska

08071900 Leveranser ton Meloner, färska (exkl. vattenmeloner)

08072000 Leveranser ton Melonträdfrukter "papaya", färska

08081010 Leveranser Anges ej Äpplen i lös vikt, färska, för framställning av cider eller saft, under tiden 16
september - 15 december

08081010t Leveranser ton Äpplen i lös vikt, färska, för framställning av cider eller saft.

08081080 Leveranser ton Äpplen, färska (exkl. äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under
tiden 16 september till 15 december)

08083010 Leveranser Anges ej Päron i lös vikt, färska, för framställning av cider eller saft, under tiden 1
augusti - 31 december

08083010t Leveranser ton Päron i lös vikt, färska, för framställning av cider eller saft

08083090 Leveranser ton Päron, färska (exkl. päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under
tiden 1 augusti - 31 december)

08084000 Leveranser ton Kvittenfrukter, färska
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08091000 Leveranser ton Aprikoser, färska

08092100 Leveranser ton Surkörsbär "Prunus cerasus", färska

08092900 Leveranser ton Körsbär, färska (exkl. surkörsbär "Prunus cerasus")

08093010 Leveranser ton Nektariner, färska

08093090 Leveranser ton Persikor, färska (exkl. nektariner)

08094005 Leveranser ton Plommon, färska

08094090 Leveranser ton Slånbär, färska

08101000 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, färska

08102010 Leveranser ton Hallon, färska

08102090 Leveranser ton Björnbär, mullbär och loganbär, färska

08103010 Leveranser ton Svarta vinbär, färska

08103030 Leveranser ton Röda vinbär, färska

08103090 Leveranser ton Krusbär och vita vinbär, färska

08104010 Leveranser ton Lingon av arten "Vaccinium vitis-idaea", färska

08104030 Leveranser ton Bär av arten "Vaccinium myrtillus", färska

08104050 Leveranser ton Bär av arterna "Vaccinium macrocarpon" och "Vaccinium corymbosum",
färska

08104090 Leveranser ton Bär av arten "Vaccinium", färska (exkl. bär av arterna "vitis-idaea", "myrtillus",
"macrocarpon" och "corymbosum")

08105000 Leveranser ton Kiwifrukter, färska

08106000 Leveranser ton Durian, färska

08107000 Leveranser ton Persimoner, färska

08109020 Leveranser ton Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter,
passionsfrukter, carambola och pitahaya, färska

08109075 Leveranser ton Frukter, ätbara, färska (exkl. nötter, bananer, dadlar, fikon, ananas, avokado,
guava, mango och mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
jackfrukter, litchiplommon, sapodillafrukter passionsfrukter, carambola,
pitahaya, citrusfrukter, vindruvor, meloner, äpplen, päron, kvittenfrukter,
aprikoser, körsbär, persikor, plommon, slånbär, jordgubbar, hallon, björnbär,
mullbär, loganbär, svarta vinbär, vita vinbär, röda vinbär, krusbär, lingon, bär av
släktet Vaccinium, kiwifrukter, durianer, persimoner, tamarinder,
cashewäpplen, jackfrukter, litchiplommon, sapodillafrukter passionsfrukter,
carambola och pitahaya)

08111011 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med tillsats
av socker eller annat sötningsmedel med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent

08111019 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med tillsats
av socker eller annat sötningsmedel med ett sockerinnehåll av <= 13
viktprocent

08111090 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats
av socker eller annat sötningsmedel

08112011 Leveranser ton Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär, även ångkokta eller
kokta i vatten, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent

08112019 Leveranser ton Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär, även ångkokta eller
kokta i vatten, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent

08112031 Leveranser ton Hallon, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel

08112039 Leveranser ton Svarta vinbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

08112051 Leveranser ton Röda vinbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

08112059 Leveranser ton Björnbär och mullbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel

08112090 Leveranser ton Loganbär, krusbär och vita vinbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta,
utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
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08119011 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, melonträd "papaya", tamarinder, kasjuäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola,
pitahaya, kokosnötter, kasjunötter, paranötter, arekanötter "betelnötter",
kolanötter och macadamianötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel med ett sockerinnehåll av > 13
viktprocent

08119019 Leveranser ton Frukt, bär och nötter, ätbara, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel med ett sockerinnehåll av > 13
viktprocent (exkl. jordgubbar, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, svarta vinbär,
röda vinbär, vita vinbär, krusbär, guava, mango, mangostan, papayafrukter,
tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter,
passionsfrukter, carambola, pitahaya, kokosnötter, cashewnötter, paranötter,
arekanötter "betelnötter", kolanötter och macadamianötter)

08119031 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, melonträdfrukter "papaya", tamarinder,
kasjuäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, kasjunötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent

08119039 Leveranser ton Frukt, bär och nötter, ätbara, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel med ett sockerinnehåll av <= 13
viktprocent (exkl. jordgubbar, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, svarta vinbär,
röda vinbär, vita vinbär, krusbär, guava, mango, mangostan, papayafrukter,
tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter,
passionsfrukter, carambola, pitahaya, kokosnötter, cashewnötter, paranötter,
arekanötter "betelnötter", kolanötter och macadamianötter)

08119050 Leveranser ton Bär av arten "Vaccinium myrtillus", även ångkokta eller kokta i vatten, frysta,
utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

08119070 Leveranser ton Bär av arterna "Vaccinium myrtilloides" och "Vaccinium angustifolium", även
ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

08119075 Leveranser ton Surkörsbär "Prunus cerasus", även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan
tillsats av socker eller annat sötningsmedel

08119080 Leveranser ton Körsbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel (exkl. surkörsbär "Prunus cerasus")

08119085 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, melonträdfrukter "papaya", tamarinder,
kasjuäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, kasjunötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, även ångkokta eller kokta i
vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

08119095 Leveranser ton Frukt, bär och nötter, ätbara, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan
tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. jordgubbar, hallon, björnbär,
mullbär, loganbär, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, krusbär, bär av
arterna "Vaccinium myrtillus", "Vaccinium myrtilloides" och "Vaccinium
angustifolium", körsbär, guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter)

08121000 Leveranser ton Körsbär, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd

08129025 Leveranser ton Aprikoser, apelsiner och pomeranser, tillfälligt konserverade, t.ex. med
svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra
konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

08129030 Leveranser ton Papayafrukter, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i
saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

08129040 Leveranser ton Bär av arten "Vaccinium myrtillus", tillfälligt konserverade, t.ex. med
svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra
konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

08129070 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, kokosnötter,
kasjunötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och
macadamianötter, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i
saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

08129098 Leveranser ton Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, t.ex. med svaveldioxidgas eller i
saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd (exkl. körsbär, aprikoser,
apelsiner, papayafrukter, bär av arten Vaccinium myrtillus, guava, mango,
mangostan, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter,
sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och
macadamianötter)

08131000 Leveranser ton Aprikoser, torkade
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08132000 Leveranser ton Plommon, torkade

08133000 Leveranser ton Äpplen, torkade

08134010 Leveranser ton Persikor, inkl. nektariner, torkade

08134030 Leveranser ton Päron, torkade

08134050 Leveranser ton Papayafrukter, torkade

08134065 Leveranser ton Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter,
passionsfrukter, carambola och pitahaya, torkade

08134095 Leveranser ton Frukter, ätbara, torkade (exkl. nötter, bananer, dadlar, fikon, ananas, avokado,
guava, mangofrukter, mangostanfrukter, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, citrusfrukter, vindruvor, aprikoser, plommon, äpplen,
päron och persikor var för sig)

08135012 Leveranser ton Blandningar av torkade papayafrukt, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, utan
innehåll av plommon

08135015 Leveranser ton Blandningar av torkad frukt, inte innehållande plommon (exkl. blandningar av
nötter, bananer, dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mangofrukter,
mangostanfrukter, papayafrukter, citrusfrukter, vindruvor, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya)

08135019 Leveranser ton Blandningar av torkade aprikoser, äpplen, persikor, inkl. nektariner, päron,
papayafrukter eller andra ätbara torkade frukter, innehållande plommon (exkl.
blandningar av ätbara nötter, bananer, dadlar, fikon, ananas, avokado, guava,
mangofrukter, mangostanfrukter, papayafrukter, citrusfrukter och vindruvor)

08135031 Leveranser ton Blandningar uteslutande av torkade kokosnötter, cashewnötter, paranötter,
arekanötter "betelnötter", kolanötter och macadamianötter

08135039 Leveranser ton Blandningar uteslutande av ätbara, torkade mandlar, hasselnötter, valnötter,
kastanjer, pistaschmandlar, pekannötter, pinjenötter (exkl. kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och
macadamianötter)

08135091 Leveranser ton Blandningar av ätbara, torkade nötter, bananer, dadlar, ananas, avokado,
guava, mangofrukter, mangostanfrukter, citrusfrukter och vindruvor, inte
innehållande plommon eller fikon (exkl. kokosnötter, paranötter, cashewnötter,
mandlar, hasselnötter, valnötter, kastanjer, pistaschmandlar, pekannötter,
arekanötter "betelnötter", kolanötter, pinjenötter och macadamianötter)

08135099 Leveranser ton Blandningar av ätbara, torkade nötter, bananer, dadlar, ananas, avokado,
guava, mangofrukter, mangostanfrukter, citrusfrukter och vindruvor,
innehållande plommon eller fikon

08140000 Leveranser ton Skal av citrusfrukter eller meloner, inkl. vattenmeloner, färska, frysta, torkade
eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra
konserverande lösningar

09011100 Leveranser ton Kaffe, orostat, koffeinhaltigt

09011200 Leveranser ton Kaffe, orostat, koffeinfritt

09012100 Leveranser ton Kaffe, rostat, koffeinhaltigt

09012200 Leveranser ton Kaffe, rostat, koffeinfritt

09019010 Leveranser ton Skal och hinnor av kaffe

09019090 Leveranser ton Kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

09021000 Leveranser ton Te, grönt "ofermenterat", löst liggande i förpackningar innehållande <= 3 kg

09022000 Leveranser ton Te, grönt "ofermenterat", löst liggande i förpackningar innehållande > 3 kg

09023000 Leveranser ton Te, svart "fermenterat" och delvis fermenterat även aromatiserat, löst liggande
i förpackningar innehållande <= 3 kg

09024000 Leveranser ton Te, svart "fermenterat" och delvis fermenterat, löst liggande i förpackningar
innehållande > 3 kg

09030000 Leveranser ton Maté

09041100 Leveranser ton Peppar av släktet "Piper", varken krossad eller malen

09041200 Leveranser ton Peppar av släktet "Piper", krossad eller malen

09042110 Leveranser ton Sötpaprika, torkad (exkl. krossad eller malen)

09042190 Leveranser ton Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade (exkl. krossade, malda
eller torkad sötpaprika)
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09042200 Leveranser ton Frukter av släktena "Capsicum" och "Pimenta", krossade eller malda

09051000 Leveranser ton Vanilj (exkl. krossad eller malen)

09052000 Leveranser ton Vanilj, krossad eller malen

09061100 Leveranser ton Kanel "Cinnamomum zeylanicum Blume", varken krossad eller malen

09061900 Leveranser ton Kanelknopp, varken krossad eller malen (exkl. Kanel "Cinnamomum
zeylanicum Blume")

09062000 Leveranser ton Kanel och kanelknopp, krossad eller malen

09071000 Leveranser ton Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor (exkl. krossade eller malda)

09072000 Leveranser ton Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor, krossade eller malda)

09081100 Leveranser ton Muskot (exkl. krossad eller malen)

09081200 Leveranser ton Muskot, krossad eller malen

09082100 Leveranser ton Muskotblomma (exkl. krossad eller malen)

09082200 Leveranser ton Muskotblomma, krossad eller malen

09083100 Leveranser ton Kardemumma (exkl. krossad eller malen)

09083200 Leveranser ton Kardemumma, krossad eller malen

09092100 Leveranser ton Koriander (exkl. krossad eller malen)

09092200 Leveranser ton Koriander, krossad eller malen

09093100 Leveranser ton Spiskummin (exkl. krossad eller malen)

09093200 Leveranser ton Spiskummin, krossad eller malen

09096100 Leveranser ton Anis, stjärnanis, kummin, fänkål och enbär (exkl. krossad eller malen)

09096200 Leveranser ton Anis, stjärnanis, kummin, fänkål och enbär, krossad eller malen

09101100 Leveranser ton Ingefära (exkl. krossad eller malen)

09101200 Leveranser ton Ingefära, krossad eller malen

09102010 Leveranser ton Saffran, varken krossad eller malen

09102090 Leveranser ton Saffran, krossad eller malen

09103000 Leveranser ton Gurkmeja

09109105 Leveranser ton Curry

09109110 Leveranser ton Blandningar av kryddor av olika arten, varken krossade eller malda

09109190 Leveranser ton Blandningar av kryddor av olika arten, krossade eller malda

09109910 Leveranser ton Frö av bockhornsklöver

09109931 Leveranser ton Backtimjan "Thymus serpyllum", varken krossad eller malen

09109933 Leveranser ton Timjan, varken krossad eller malen (exkl. backtimjan)

09109939 Leveranser ton Timjan, krossad eller malen

09109950 Leveranser ton Lagerblad

09109991 Leveranser ton Kryddor, varken krossade eller malda (exkl. peppar av släktet "Piper", frukter av
släktena "Capsicum" och "Pimenta", vanilj, kanel och kanelknopp, kryddnejlikor,
modernejlikor, nejlikstjälkar, muskot, muskotblomma, kardemumma, anis,
stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin, enbär, ingefära, saffran,
gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och frön av bockhornsklöver samt
blandningar av kryddor av olika arter)

09109999 Leveranser ton Kryddor, krossade eller malda (exkl. peppar av släktet "Piper", frukter av
släktena "Capsicum" och "Pimenta", vanilj, kanel och kanelknopp, kryddnejlikor,
modernejlikor, nejlikstjälkar, muskot, muskotblomma, kardemumma, anis,
stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin, enbär, ingefära, saffran,
gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och frön av bockhornsklöver samt
blandningar av kryddor av olika arter)

10011100 Leveranser ton Durumvete, för utsäde

10011900 Leveranser ton Durumvete (exkl. för utsäde)

10019110 Leveranser ton Spält för utsäde
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10019120 Leveranser ton Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde (exkl. spält)

10019190 Leveranser ton Vete för utsäde (exkl. durumvete, vanligt vete och spält)

10019900 Leveranser ton Vete samt blandsäd (exkl. för utsäde samt durumvete)

10021000 Leveranser ton Råg för utsäde

10029000 Leveranser ton Råg (exkl. för utsäde)

10031000 Leveranser ton Korn för utsäde

10039000 Leveranser ton Korn (exkl. för utsäde)

10041000 Leveranser ton Havre för utsäde

10049000 Leveranser ton Havre (exkl. för utsäde)

10051013 Leveranser ton Trevägshybridmajs för utsäde

10051015 Leveranser ton Enkla majshybrider för utsäde

10051018 Leveranser ton Hybridmajs för utsäde (exkl. trevägshybrider och enkla hybrider)

10051090 Leveranser ton Majs för utsäde (exkl. hybridmajs)

10059000 Leveranser ton Majs (exkl. majs för utsäde)

10061010 Leveranser ton Ris med ytterskal "paddy", för utsäde

10061030 Leveranser ton Ris med ytterskal "paddy", rundkornigt

10061050 Leveranser ton Ris med ytterskal "paddy", mellankornigt

10061071 Leveranser ton Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande mellan kornets
längd och bredd av > 2, men < 3

10061079 Leveranser ton Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande mellan kornets
längd och bredd av >= 3

10062011 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", rundkornigt, förvällt och ångbehandlat
"parboiled"

10062013 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", mellankornigt, förvällt och
ångbehandlat "parboiled"

10062015 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", långkornigt, förvällt och ångbehandlat
"parboiled", med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av > 2,
men < 3

10062017 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", långkornigt, förvällt och ångbehandlat
"parboiled", med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av >= 3

10062092 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", rundkornigt (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10062094 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", mellankornigt (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10062096 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av > 2, men < 3 (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10062098 Leveranser ton Ris endast befriat från ytterskalet "råris", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av >= 3 (exkl. förvällt och ångbehandlat
"parboiled")

10063021 Leveranser ton Ris, rundkornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled"

10063023 Leveranser ton Ris, mellankornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled"

10063025 Leveranser ton Ris, rundkornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled", med ett förhållande mellan kornets längd och bredd
av > 2, men < 3

10063027 Leveranser ton Ris, rundkornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled", med ett förhållande mellan kornets längd och bredd
av >= 3

10063042 Leveranser ton Ris, rundkornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10063044 Leveranser ton Ris, mellankornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")
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10063046 Leveranser ton Ris, långkornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av > 2, men < 3 (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10063048 Leveranser ton Ris, långkornigt, delvis slipat, även polerat eller glaserat, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av >= 3 (exkl. förvällt och ångbehandlat
"parboiled")

10063061 Leveranser ton Ris, rundkornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled"

10063063 Leveranser ton Ris, mellankornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled"

10063065 Leveranser ton Ris, långkornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled", med ett förhållande mellan kornets längd och bredd
av > 2, men < 3

10063067 Leveranser ton Ris, långkornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat, förvällt och
ångbehandlat "parboiled", med ett förhållande mellan kornets längd och bredd
av >= 3

10063092 Leveranser ton Ris, rundkornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10063094 Leveranser ton Ris, mellankornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10063096 Leveranser ton Ris, långkornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av > 2, men < 3 (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled")

10063098 Leveranser ton Ris, långkornigt, helt slipat, även polerat eller glaserat, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av >= 3 (exkl. förvällt och ångbehandlat
"parboiled")

10064000 Leveranser ton Ris, brutet

10071010 Leveranser ton Sorghum, hybrider, för utsäde

10071090 Leveranser ton Sorghum för utsäde (exkl. hybrider)

10079000 Leveranser ton Sorghum (exkl. för utsäde)

10081000 Leveranser ton Bovete

10082100 Leveranser ton Hirs för utsäde (exkl. sorghum)

10082900 Leveranser ton Hirs (exkl. sorghum och för utsäde)

10083000 Leveranser ton Kanariefrö

10084000 Leveranser ton Fonio "Digitaria spp."

10085000 Leveranser ton Mjölmålla "Chenopodium quinoa"

10086000 Leveranser ton Triticale "rågvete"

10089000 Leveranser ton Spannmål (exkl. vete och blandsäd av vete och råg, råg, korn, havre, majs, ris,
sorghum, bovete, hirs, kanariefrö, fonio "Digitaria spp.", mjölmålla
"Chenopodium quinoa" och triticale "rågvete" )

11010011 Leveranser ton Mjöl, finmalet av durumvete

11010015 Leveranser ton Mjöl, finmalet av vanligt vete och spält

11010090 Leveranser ton Mjöl, finmalet av blandsäd av vete och råg

11022010 Leveranser ton Mjöl, finmalet av majs, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent

11022090 Leveranser ton Mjöl, finmalet av majs, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent

11029010 Leveranser ton Mjöl, finmalet av korn

11029030 Leveranser ton Mjöl, finmalet av havre

11029050 Leveranser ton Mjöl, finmalet av ris

11029070 Leveranser ton Mjöl, finmalet av råg

11029090 Leveranser ton Mjöl, finmalet av spannmål (exkl. vete, blandsäd av vete och råg, råg, majs, ris,
korn och havre)

11031110 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av durumvete

11031190 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av vanlig vete och spält
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11031310 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av majs, med en fetthalt av <= 1,5
viktprocent

11031390 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av majs, med en fetthalt av > 1,5
viktprocent

11031920 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av råg eller korn

11031940 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av havre

11031950 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av ris

11031990 Leveranser ton Krossgryn samt grovt mjöl, inkl. fingryn, av spannmål (exkl. vete, havre, majs,
ris, råg och korn)

11032025 Leveranser ton Pelletar av råg eller korn

11032030 Leveranser ton Pelletar av havre

11032040 Leveranser ton Pelletar av majs

11032050 Leveranser ton Pelletar av ris

11032060 Leveranser ton Pelletar av vete

11032090 Leveranser ton Pelletar av spannmål (exkl. råg, korn, havre, majs, ris och vete)

11041210 Leveranser ton Havre, valsad

11041290 Leveranser ton Havre, bearbetad till flingor

11041910 Leveranser ton Vete, valsad eller bearbetad till flingor

11041930 Leveranser ton Råg, valsad eller bearbetad till flingor

11041950 Leveranser ton Majs, valsad eller bearbetad till flingor

11041961 Leveranser ton Korn, valsat

11041969 Leveranser ton Korn, bearbetat till flingor

11041991 Leveranser ton Ris, bearbetad till flingor

11041999 Leveranser ton Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor (exkl. spannmål av havre, vete, råg,
majs, korn och risflingor)

11042240 Leveranser ton Havre, skalad, även klippt eller gröpad

11042250 Leveranser ton Havre, bearbetad till pärlgryn

11042295 Leveranser ton Havre (exkl. skalad, även klippt eller gröpad, bearbetad till pärlgryn, valsad,
bearbetad till flingor)

11042340 Leveranser ton Majs, skalad, även klippt eller gröpad samt bearbetad till pärlgryn

11042398 Leveranser ton Majs (exkl. skalad, även klippt eller gröpad, bearbetad till pärlgryn)

11042904 Leveranser ton Korn, skalad, även klippt eller gröpad

11042905 Leveranser ton Korn, bearbetat till pärlgryn

11042908 Leveranser ton Korn (exkl. skalat även klippt eller gröpat, bearbetat till pärlgryn)

11042917 Leveranser ton Spannmål, skalad, även klippt eller gröpad (exkl. havre, majs, korn och ris)

11042930 Leveranser ton Spannmål, bearbetad till pärlgryn (exkl. korn, havre, majs och ris)

11042951 Leveranser ton Vete, inte vidare bearbetad än gröpad

11042955 Leveranser ton Råg, inte vidare bearbetad än gröpad

11042959 Leveranser ton Spannmål, inte vidare bearbetad än gröpad (exkl. korn, havre, majs, ris, vete
och råg)

11042981 Leveranser ton Vete (exkl. skalad, även klippt eller gröpad, bearbetad till pärlgryn, inte vidare
bearbetad än gröpad)

11042985 Leveranser ton Råg (exkl. skalad, även klippt eller gröpad, bearbetad till pärlgryn, inte vidare
bearbetad än gröpad)

11042989 Leveranser ton Spannmål (exkl. havre, majs, korn, vete och råg, skalad, även klippt eller
gröpad, bearbetad till pärlgryn, inte vidare bearbetad än gröpad)

11043010 Leveranser ton Groddar av vete, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda
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11043090 Leveranser ton Groddar av spannmål hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda (exkl.
vete)

11051000 Leveranser ton Mjöl och pulver av potatis

11052000 Leveranser ton Flingor, korn och pelletar av potatis

11061000 Leveranser ton Mjöl och pulver av ärter, bönor, linser och andra torkade baljväxtfrön enligt nr
0713

11062010 Leveranser ton Mjöl och pulver av sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater
"sötpotatis" och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse
eller inulin enligt nr 0714, denaturerat

11062090 Leveranser ton Mjöl och pulver av sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater
"sötpotatis" och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse
eller inulin enligt nr 0714 (exkl. denaturerat)

11063010 Leveranser ton Mjöl och pulver av bananer

11063090 Leveranser ton Mjöl och pulver av produkter enligt kap. 8 "Ätbar frukt samt ätbara bär och
nötter; skal av citrusfrukter eller meloner" (exkl. bananer)

11071011 Leveranser ton Malt av vete, orostat, i form av mjöl

11071019 Leveranser ton Malt av vete, orostat (exkl. i form av mjöl)

11071091 Leveranser ton Malt i form av mjöl, orostat (exkl. av vete)

11071099 Leveranser ton Malt, orostat (exkl. av vete och i form av mjöl)

11072000 Leveranser ton Malt, rostat

11081100 Leveranser ton Vetestärkelse

11081200 Leveranser ton Majsstärkelse

11081300 Leveranser ton Potatisstärkelse

11081400 Leveranser ton Maniokstärkelse "kassavastärkelse"

11081910 Leveranser ton Risstärkelse

11081990 Leveranser ton Stärkelse (exkl. vete-, majs-, potatis- och maniok- och risstärkelse)

11082000 Leveranser ton Inulin

11090000 Leveranser ton Vetegluten, även torkat

12011000 Leveranser ton Sojabönor för utsäde

12019000 Leveranser ton Sojabönor, även sönderdelade (exkl. för utsäde)

12023000 Leveranser ton Jordnötter för utsäde

12024100 Leveranser ton Jordnötter, med skal (exkl. för utsäde samt rostade eller på annat sätt tillagade)

12024200 Leveranser ton Jordnötter, skalade, även sönderdelade (exkl. för utsäde samt rostade eller på
annat sätt tillagade)

12030000 Leveranser ton Kopra

12040010 Leveranser ton Linfrön för utsäde

12040090 Leveranser ton Linfrön, även sönderdelade (exkl. för utsäde)

12051010 Leveranser ton Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra < 2 viktprocent och en komponent i fast form som
innehåller < 30 mikromol glukosinolater per g", för utsäde

12051090 Leveranser ton Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra < 2 viktprocent och en komponent i fast form som
innehåller < 30 mikromol glukosinolater per g", även krossade (exkl. för utsäde)

12059000 Leveranser ton Rapsfrön och rybsfrön med hög halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra >= 2 viktprocent och en komponent i fast form som
innehåller >= 30 mikromol glukosinolater per g", även krossade

12060010 Leveranser ton Solrosfrön för utsäde

12060091 Leveranser Anges ej Solrosfrön, även sönderdelade och skalade; i grå- och vitstrimmigt skal (exkl.
för utsäde)

12060091a Leveranser ton Solrosfrön, skalade (exkl. för utsäde)

12060091b Leveranser ton Solrosfrön, även sönderdelade; i grå- och vitstrimmigt skal (exkl. för utsäde
och skalade)
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12060099 Leveranser ton Solrosfrön, även sönderdelade (exkl. för utsäde, skalade samt i grå- och
vitstrimmigt skal)

12071000 Leveranser ton Palmnötter och palmkärnor

12072100 Leveranser ton Bomullsfrön, för utsäde

12072900 Leveranser ton Bomullsfrön (exkl. för utsäde)

12073000 Leveranser ton Ricinusfrön

12074010 Leveranser ton Sesamfrön för utsäde

12074090 Leveranser ton Sesamfrön, även sönderdelade (exkl. för utsäde)

12075010 Leveranser ton Senapsfrön för utsäde

12075090 Leveranser ton Senapsfrön, även sönderdelade (exkl. för utsäde)

12076000 Leveranser ton Safflorfrön "Carthamus tinctorius"

12077000 Leveranser ton Melonfrön

12079110 Leveranser ton Vallmofrön för utsäde

12079190 Leveranser ton Vallmofrön, även sönderdelade (exkl. för utsäde)

12079920 Leveranser ton Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, för utsäde (exkl. ätbara nötter, oliver,
sojabönor, jordnötter, kopra, linfrön, rapsfrön, rybsfrön, solrosfrön, palmnötter,
palmkärnor, bomullsfrön, ricinusfrön, sesamfrön, senapsfrön, safflorfrön,
melonfrön och vallmofrön)

12079991 Leveranser ton Hampfrön, även sönderdelade (exkl. för utsäde)

12079996 Leveranser ton Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade (exkl. för utsäde, ätbara
nötter, oliver, sojabönor, jordnötter, kopra, linfrön, rapsfrön, rybsfrön,
solrosfrön, palmnötter, palmkärnor, bomullsfrön, ricinusfrön, sesamfrön,
senapsfrön, safflorfrön, melonfrön, vallmofrön och hampfrön)

12081000 Leveranser ton Mjöl av sojabönor

12089000 Leveranser ton Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (exkl. mjöl av sojabönor och
senapsfrön)

12091000 Leveranser ton Sockerbetsfrön för utsäde

12092100 Leveranser ton Lusernfrön "alfalfafrön" för utsäde

12092210 Leveranser ton Frön av rödklöver "Trifolium pratense L.", för utsäde

12092280 Leveranser ton Frön av klöver, arter av släktet "Trifolium", för utsäde (exkl. rödklöver av arten
"Trifolium pratense L.")

12092311 Leveranser ton Frön av ängssvingel "Festuca pratensis Huds." för utsäde

12092315 Leveranser ton Frön av rödsvingel "Festuca rubra L." för utsäde

12092380 Leveranser ton Svingelfrön för utsäde (exkl. frön av ängssvingel "Festuca pratensis Huds." och
frön av rödsvingel "Festuca rubra L.")

12092400 Leveranser ton Frön av ängsgröe "Poa pratensis L.", för utsäde

12092510 Leveranser ton Italienskt rajgräs "Lolium multiflorum Lam.", för utsäde

12092590 Leveranser ton Engelskt rajgräs "Lolium perenne L.", för utsäde

12092945 Leveranser ton Timotejfrön, vickerfrön, frön av släktet Poa "Poa palustris L." och "Poa trivialis
L.", frön av hundäxing "Dactylis glomerata L.", frön av vensläktet "Agrostis", för
utsäde

12092950 Leveranser ton Lupinfrön för utsäde

12092960 Leveranser ton Foderbetsfrön "Beta vulgaris var. alba", för utsäde

12092980 Leveranser ton Frön av foderväxter för utsäde (exkl. spannmål och foderbetsfrön "Beta
vulgaris var. alba", sockerbetsfrön, lusernfrön "alfalfafrön", frön av klöver, arter
av släktet "Trifolium", svingelfrön, frön av ängsgröe "Poa pratensis L.", frön av
rajgräs "Lolium multiflorum Lam." och "Lolium perenne L.", timotejfrön,
vickerfrön, frön av släktet "Poa palustris L." och "Poa trivialis L.", frön av
hundäxing "Dactylis glomerata L.", frön av vensläktet "Agrostis" samt lupinfrön)

12093000 Leveranser ton Blomsterfrön för utsäde

12099130 Leveranser ton Rödbetsfrön "Beta vulgaris var. conditiva", för utsäde

12099180 Leveranser ton Grönsaksfrön, för utsäde (exkl. rödbetsfrön "Beta vulgaris var. conditiva")
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12099910 Leveranser ton Frön av skogsträd för usäde

12099991 Leveranser ton Frön av växter som huvudsakligen odlas för sina blommor, för utsäde (exkl.
blomsterfrön)

12099999 Leveranser ton Frön, frukt och sporer av sådana slag som används som utsäde (exkl.
baljfrukter, sockermajs, sockerbetsfrön, kaffe, te, maté, kryddor, spannmål,
oljehaltiga frön och frukter, betor, frön av foderväxter och grönsaker och
skogsträd samt blomsterfrön och frön av växter som huvudsakligen odlas för
sina blommor eller arter och av sådana slag som används främst för
framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål)

12101000 Leveranser ton Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska,
kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska
produkter, inkl. orostad cikoriarot av variteten "Cichorium intybus sativum", av
sådana slag som används främst som livsmedel, i.a.n.

12102010 Leveranser ton Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar,
lupinberikad; lupulin

12102090 Leveranser ton Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar (exkl.
lupinberikad)

12112000 Leveranser ton Ginsengrot, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

12113000 Leveranser ton Kokablad, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

12114000 Leveranser ton Vallmohalm, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

12115000 Leveranser ton Efedra och dess växtdelar, inkl. frön och frukter, färska, kylda, frysta eller
torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade

12116000 Leveranser Anges ej Bark från afrikansk lagerhägg "Prunus africana", färsk, kyld, fryst eller torkad,
även skuren, krossad eller pulveriserad

12116000a Leveranser ton Bark från afrikansk lagerhägg "Prunus africana", för framställning av örtteer,
färsk, kyld, fryst eller torkad, även skuren, krossad eller pulveriserad

12116000b Leveranser ton Bark från afrikansk lagerhägg "Prunus africana", färsk, kyld, fryst eller torkad,
även skuren, krossad eller pulveriserad (exkl. för framställning av örtteer)

12119030 Leveranser ton Tonkabönor, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

12119086 Leveranser Anges ej Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag som används främst
för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska, kylda,
frysta eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade (exkl. ginsengrot,
kokablad, vallmohalm, efedra, tonkabönor samt bark från afrikansk lagerhägg)

12119086a Leveranser ton Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag som används för
framställning av örtteer, färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade (exkl. ginsengrot, kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra
samt tonkabönor)

12119086b Leveranser Anges ej Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag som används främst
för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller
torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade (exkl. för framställning av
örtteer; ginsengrot, kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra samt
tonkabönor)

12122100 Leveranser ton Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda,
lämpliga som livsmedel

12122900 Leveranser ton Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda (exkl.
lämpliga som livsmedel)

12129120 Leveranser ton Sockerbetor, torkade, även pulveriserade

12129180 Leveranser ton Sockerbetor, färska, kylda, frysta

12129200 Leveranser ton Johannesbröd, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda

12129300 Leveranser ton Sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda

12129400 Leveranser ton Cikoriarot, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda

12129941 Leveranser ton Johannesbrödfrön, färska, kylda, frysta eller torkade, med skal, ej krossade
eller malda

12129949 Leveranser ton Johannesbrödfrön, färska eller torkade, även krossade eller malda (exkl. med
skal)
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12129995 Leveranser ton Fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter, av sådana slag som används
främst som livsmedel, i.a.n.

12130000 Leveranser ton Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade
eller i form av pelletar

12141000 Leveranser ton Mjöl och pelletar av lusern "alfalfa"

12149010 Leveranser ton Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter

12149090 Leveranser ton Hö, klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder (exkl.
kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter samt mjöl av lusern "alfalfa")

13012000 Leveranser ton Gummi arabicum

13019000 Leveranser ton Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner
t.ex. balsamer (exkl. Gummi arabicum)

13021100 Leveranser ton Opium

13021200 Leveranser ton Lakritsextrakt

13021300 Leveranser ton Humleextrakt

13021400 Leveranser ton Växtsafter och växtextrakter, av efedra

13021905 Leveranser ton Vaniljoleoresin

13021970 Leveranser ton Växtsafter och växtextrakter (exkl. opium, lakritsextrakt, humleextrakt,
vaniljoleoresin samt av växter av släktet Ephedra)

13022010 Leveranser ton Pektinämnen, pektinater och pektater, torra

13022090 Leveranser ton Pektinämnen, pektinater och pektater, flytande

13023100 Leveranser ton Agar-agar även modifierad

13023210 Leveranser ton Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter
eller frön från johannesbröd

13023290 Leveranser ton Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur guarfrön

13023900 Leveranser ton Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade (exkl. ur frukter eller
frön från johannesbröd eller ur guarfrön samt agar-agar)

14011000 Leveranser ton Bambu

14012000 Leveranser ton Rotting

14019000 Leveranser ton Vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast och andra
vegetabiliska material av sådana slag som används främst för
korgmakeriarbeten och andra flätningsarbeten (exkl. bambu och rotting)

14042000 Leveranser ton Bomullslinters

14049000 Leveranser ton Vegetabiliska produkter, i.a.n.

15011010 Leveranser ton Ister, för industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel samt solarstearin
och isterolja)

15011090 Leveranser ton Ister, utsmält eller på annat sätt extraherat (exkl. för industriellt bruk samt
solarstearin och isterolja)

15012010 Leveranser ton Svinfett, utsmält eller på annat sätt extraherat, för industriellt bruk (exkl. för
tillverkning av livsmedel och ister)

15012090 Leveranser ton Svinfett, utsmält eller på annat sätt extraherat (exkl. för industriellt bruk samt
ister)

15019000 Leveranser ton Fjäderfäfett, utsmält, även utpressat eller extraherat med lösningsmedel

15021010 Leveranser ton Talg från nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, för industriellt bruk (exkl. för
tillverkning av livsmedel samt olja och oleostearin)

15021090 Leveranser ton Talg från nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter (exkl. för industriellt bruk samt
olja och oleostearin)

15029010 Leveranser ton Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, för industriellt bruk (exkl. för
tillverkning av livsmedel och talg, oleostearin and oleomargarin)

15029090 Leveranser ton Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter (exkl. för industriellt bruk och
talg, oleostearin and oleomargarin)

15030011 Leveranser ton Solarstearin och oleostearin, för industriellt bruk, inte emulgerade, blandade
eller på annat sätt beredda
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15030019 Leveranser ton Solarstearin och oleostearin, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt
beredda (exkl. för annat industriellt bruk än tillverkning av livsmedel)

15030030 Leveranser ton Talgolja för industriellt bruk, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt
beredda (exkl. för tillverkning av livsmedel)

15030090 Leveranser ton Isterolja, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat
sätt beredda (exkl. talgolja för annat industriellt bruk än tillverkning av livsmedel)

15041010 Leveranser ton Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, med en A-vitaminhalt av <= 2.500 international enhet per g

15041091 Leveranser ton Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor av liten helgeflundra och
helgeflundra, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade (exkl. fiskleverolja
och fraktioner av sådana oljor med en A-vitaminhalt av <= 2.500 international
enhet per g)

15041099 Leveranser ton Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor med en
A-vitaminhalt av <= 2.500 internatinal enhet per g och av liten helgeflundra och
helgeflundra)

15042010 Leveranser ton Fasta fraktioner av fiskfetter och fiskoljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. leveroljor)

15042090 Leveranser ton Fiskfetter och fiskoljor och flytande fraktioner av sådana fetter och oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade (exkl. leveroljor)

15043010 Leveranser ton Fasta fraktioner fetter och oljor av havsdäggdjur, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade

15043090 Leveranser ton Fetter och oljor av havsdäggdjur och flytande fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15050010 Leveranser &
Produktion

ton Ullfett, rått

15050090 Leveranser &
Produktion

ton Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett, inkl. lanolin (exkl. rått ullfett)

15060000 Leveranser ton Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade (exkl. svinfett, fjäderfäfett, fetter av
nötkreatur, får, getter, fetter och oljor av fisk och havsdäggdjur, solarstearin,
isterolja, oleostearin, oleomargarin, talgolja samt ullfett och fettartade ämnen
erhållna ur ullfett)

15071010 Leveranser ton Sojabönolja, rå, även avslemmad, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för
tillverkning av livsmedel)

15071090 Leveranser ton Sojabönolja, rå, även avslemmad, (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk än
tillverkning av livsmedel)

15079010 Leveranser ton Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för teknisk eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel
och rå sojabönolja)

15079090 Leveranser ton Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. för teknisk eller industriellt bruk än tillverkning av livsmedel
samt rå sojabönolja)

15081010 Leveranser ton Jordnötsolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av
livsmedel)

15081090 Leveranser ton Jordnötsolja, rå (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel)

15089010 Leveranser ton Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel
samt rå jordnötsolja)

15089090 Leveranser ton Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk än tillverkning av livsmedel
samt jordnötsolja rå)

15092000 Leveranser ton Extra jungfruolja "EU kategori 1" framställd på mekanisk väg eller med andra
fysikaliska metoder under sådana förhållanden som inte medför att oljan
förändras, obehandlad

15093000 Leveranser ton Jungfruolja "EU kategori 2" framställd på mekanisk väg eller med andra
fysikaliska metoder under sådana förhållanden som inte medför att oljan
förändras, obehandlad

15094000 Leveranser ton Jungfruolja "EU kategori 3" framställd på mekanisk väg eller med andra
fysikaliska metoder under sådana förhållanden som inte medför att oljan
förändras, obehandlad

15099000 Leveranser ton Jungfruolja "EU kategori 4 och 5" framställd på mekanisk väg eller med andra
fysikaliska metoder under sådana förhållanden som inte medför att oljan
förändras, obehandlad
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15101000 Leveranser ton Olivolja av pressrester, oraffinerad "EU kategori 6" erhållen uteslutande ur
oliver, obehandlad

15109000 Leveranser ton Andra oljor och deras fraktioner "EU kategori 7 och 8", erhållna uteslutande ur
oliver, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inkl. blandningar av
dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509

15111010 Leveranser ton Palmolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel)

15111090 Leveranser ton Palmolja, rå (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk än tillverkning av livsmedel)

15119011 Leveranser ton Fasta fraktioner av palmolja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

15119019 Leveranser ton Fasta fraktioner palmolja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

15119091 Leveranser ton Palmolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av
livsmedel samt rå palmolja)

15119099 Leveranser ton Palmolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt rå palmolja)

15121110 Leveranser ton Solrosolja och safflorolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. tillverkning
av livsmedel)

15121191 Leveranser ton Solrosolja, rå (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk än tillverkning av livsmedel)

15121199 Leveranser ton Safflorolja samt fraktioner av denna olja, rå (exkl. för tekniskt eller industriellt
bruk än tillverkning av livsmedel)

15121910 Leveranser ton Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade, för teknisk eller industriellt bruk (exkl. tillverkning av
livsmedel samt rå olja)

15121990 Leveranser ton Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk än tillverkning
av livsmedel samt rå olja)

15122110 Leveranser ton Bomullsfröolja, rå, även befriad från gossypol, för tekniskt eller industriellt bruk
(exkl. tillverkning av livsmedel)

15122190 Leveranser ton Bomullsfröolja, rå, även befriad från gossypol (exkl. för tekniskt eller industriellt
bruk än tillverkning av livsmedel)

15122910 Leveranser ton Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja, även befriad från gossypol, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk
(exkl. för tillverkning av livsmedel samt rå bommulsfröolja)

15122990 Leveranser ton Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja, även befriad från gossypol, även
raffinerad men inte kemiskt modifierad (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk
än tillverkning av livsmedel samt rå bommulsfröolja)

15131110 Leveranser ton Kokosolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. tillverkning av livsmedel)

15131191 Leveranser ton Kokosolja, rå, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl.
för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av livsmedel)

15131199 Leveranser ton Kokosolja, rå (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

15131911 Leveranser ton Fraktioner av kokosolja, fasta, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

15131919 Leveranser ton Fraktioner av kokosolja, fasta, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
(exkl. i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

15131930 Leveranser ton Kokosolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av
livsmedel samt rå kokosolja)

15131991 Leveranser ton Kokosolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg
(exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av livsmedel samt rå
kokosolja)

15131999 Leveranser ton Kokosolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning
av livsmedel, rå kokosolja samt i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

15132110 Leveranser ton Palmkärnolja och babassuolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för
tillverkning av livsmedel)

15132130 Leveranser ton Palmkärnolja och babassuolja, rå, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning
av livsmedel)
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15132190 Leveranser ton Palmkärnolja och babassuolja, rå (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk
än tillverkning av livsmedel samt i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

15132911 Leveranser ton Fasta fraktioner av palmkärnolja och babassuolja, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

15132919 Leveranser ton Fasta fraktioner av palmkärnolja och babassuolja, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade (exkl. i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

15132930 Leveranser ton Palmkärnolja och babassuolja samt flytande fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk
(exkl. tillverkning av livsmedel samt rå olja)

15132950 Leveranser ton Palmkärnolja och babassuolja samt flytande fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning
av livsmedel samt rå olja)

15132990 Leveranser ton Palmkärnolja och babassuolja samt flytande fraktioner av dessa olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade (exkl. för tekniskt eller annat
industriellt bruk än tillverkning av livsmedel, rå olja samt i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg)

15141110 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra < 2 viktprocent", rå, för tekniskt eller industriellt bruk
(exkl. för tillverkning av livsmedel)

15141190 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra < 2 viktprocent", rå, (exkl. för tekniskt eller industriellt
bruk)

15141910 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra < 2 viktprocent" samt fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk
(exkl. för tillverkning av livsmedel samt rå olja)

15141990 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra < 2 viktprocent" samt fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade (exkl. för tillverkning av livsmedel
samt rå olja)

15149110 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med hög halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra >= 2 viktprocent" samt senapsolja, rå, för tekniskt
eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel)

15149190 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med hög halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra >= 2 viktprocent" samt senapsolja, rå, (exkl. för
tekniskt eller industriellt bruk)

15149910 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med hög halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra >= 2 viktprocent" samt senapsolja och fraktioner av
dessa oljor, äver raffinerade men inte kemiskt modifierade för tekniskt eller
industriellt bruk (exkl. tillverkning av livsmedel samt rå olja)

15149990 Leveranser ton Rapsolja och rybsolja med hög halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja
med en halt av erukasyra >= 2 viktprocent" samt senapsolja och fraktioner av
dessa oljor, äver raffinerade men inte kemiskt modifierade (exkl. för tekniskt
eller industriellt bruk samt rå olja)

15151100 Leveranser ton Linolja, rå

15151910 Leveranser ton Linolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. tillverkning av livsmedel
samt rå linolja)

15151990 Leveranser ton Linolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt rå linolja)

15152110 Leveranser ton Majsolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel)

15152190 Leveranser ton Majsolja, rå (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel)

15152910 Leveranser ton Majsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel
samt rå majsolja)

15152990 Leveranser ton Majsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt rå majsolja)

15153010 Leveranser ton Ricinolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för framställning av aminoundekansyra för användning vid
tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast

15153090 Leveranser ton Ricinolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. för framställning av aminoundekansyra för användning vid
tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast)
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15155011 Leveranser ton Sesamolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av
livsmedel)

15155019 Leveranser ton Sesamolja, rå (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel)

15155091 Leveranser ton Sesamolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel
samt rå sesamolja)

15155099 Leveranser ton Sesamolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt rå sesamolja)

15156011 Leveranser ton Mikrobiella oljor, oraffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för
tillverkning av livsmedel)

15156051 Leveranser ton Mikrobiella oljor, oraffinerade, i fast form, i förpackningar med en nettovikt av <=
1 kg (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk)

15156059 Leveranser ton Mikrobiella oljor, oraffinerade, i fast form, i förpackningar med en nettovikt
av > 1 kg; i flytande form (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk)

15156060 Leveranser ton Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk
(exkl. för tillverkning av livsmedel samt råa fetter och oljor)

15156091 Leveranser ton Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, i fast form, i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk samt råa fetter och
oljor)

15156099 Leveranser ton Mikrobiella fetter och oljor och deras fraktioner, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, i fast form, i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg; i
flytande form (exkl. för tekniskt eller industriellt bruk samt råa fetter och oljor)

15159011 Leveranser ton Tungolja , jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax och japanvax samt fraktioner av
dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15159021 Leveranser ton Tobaksfröolja, rå, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av
livsmedel)

15159029 Leveranser ton Tobaksfröolja, rå (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel)

15159031 Leveranser ton Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel
samt rå olja)

15159039 Leveranser ton Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (exkl. för tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt rå olja)

15159040 Leveranser ton Vegetabiliska fetter och oljor och fraktioner av dessa, oraffinerade, för tekniskt
eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel samt sojabönolja,
jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja,
palmkärnolja, babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsolja,
ricinolja, tungolja, sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax,
tobaksfröolja samt mikrobiella oljor)

15159051 Leveranser Anges ej Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, oraffinerade, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. för tekniskt eller annat
industriellt bruk än tillverkning av livsmedel samt sojabönolja, jordnötsolja,
olivolja, palmolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja, palmkärnolja,
babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsolja, ricinolja, tungolja,
sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, tobaksfröolja samt
mikrobiella oljor)

15159051x Leveranser ton Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg (exkl. nämnda varor i 1515)

15159059 Leveranser Anges ej Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, råa, i fast form, i förpackningar med
en nettovikt av > 1 kg; i flytande form (exkl. för tekniskt eller annat industriellt
bruk; sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja, safflorolja,
bomullsfröolja, kokosolja, palmkärnolja, babassuolja, rapsolja, rybsolja,
senapsolja, linolja, majsolja, ricinolja, tungolja, sesamolja, jojobaolja,
oiticicaolja, myrtenvax, japanvax och tobaksfröolja samt mikrobiella oljor)

15159059x Leveranser ton Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form (exkl. nämnda varor i 1515)

15159060 Leveranser Anges ej Vegetabiliska fetter och oljor och deras fraktioner, även raffinerade (exkl.
kemiskt modifierade) för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av
livsmedel, råa fetter och feta oljor samt sojabönolja, jordnötsolja, olivolja,
palmolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja, palmkärnolja,
babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsolja, ricinolja, tungolja,
sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax och tobaksfröolja samt
mikrobiella oljor)
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15159060x Leveranser ton Vegetabiliska fetter och feta oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor,
även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt
bruk, andra slag (exkl. nämnda varor i 1515)

15159091 Leveranser ton Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, i fast form, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg, i.a.n. (exkl. för tekniskt eller annat
industriellt bruk än tillverkning av livsmedel samt råa fetter och feta oljor)

15159099 Leveranser ton Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, i fast form, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form, i.a.n. (exkl. för
tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av livsmedel samt råa fetter
och feta oljor)

15161010 Leveranser ton Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt
eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare bearbetade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

15161090 Leveranser ton Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt
eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare bearbetade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg

15162010 Leveranser ton Ricinolja "opalvax", hydrerad

15162091 Leveranser ton Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som
helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare bearbetade, i förpackningar med en nettovikt av <=
1 kg (exkl. hydrerad ricinolja "opalvax")

15162095 Leveranser ton Rybsolja, rapsolja, linolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, makoréfett, karapaolja
eller babassuolja samt fraktioner av sådana oljor, som helt eller delvis
hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även raffinerade, för
tekniskt eller industriellt bruk i tätt kringslutande förpackning med en nettovikt
av > 1 kg eller i någon annan form (exkl. för tillverkning av livsmedel)

15162096 Leveranser ton Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solrosolja samt fraktioner av
sådana oljor (exkl. nr 1516.20.95); andra oljor samt fraktioner av sådana oljor
innehållande < 50 viktprocent av fria fettsyror i tätt kringslutande förpackning
med en nettovikt av > 1 kg eller i någon annan form (exkl. palmkärnolja,
illipeolja, kokosolja, rybsolja, rapsolja, kopaivaolja, solrosolja och andra oljor
under 1516 20-95)

15162098 Leveranser ton Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som
helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare bearbetade (exkl. hydrerad ricinolja "opalvax", fetter
och oljor under 1516 20 95 eller 1516 20 96 samt förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg)

15163091 Leveranser ton Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt
eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även
raffinerade, i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

15163098 Leveranser ton Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt
eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även
raffinerade (exkl. i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

15171010 Leveranser ton Margarin med en mjölkfetthalt av > 10 viktprocent men <= 15 viktprocent (exkl.
flytande)

15171090 Leveranser ton Margarin med en mjölkfetthalt av <= 10 viktprocent (exkl. flytande margarin)

15179010 Leveranser ton Blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor
eller av fraktioner av olika fetter eller oljor, ätbara, med en mjölkfetthalt av > 10
viktprocent men <= 15 viktprocent (exkl. fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade,
blandningar av olivolja eller fraktioner av denna olja samt margarin i fast form)

15179091 Leveranser ton Blandningar av flytande feta vegetabiliska fetter, ätbara, med en mjölkfetthalt av
<= 10 viktprocent (exkl. oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som
helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även internt eller elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare bearbetade samt blandningar av olivolja)

15179093 Leveranser ton Blandningar eller beredningar, ätbara, av sådana slag som används som
formsläppmedel o.d., med en mjölkfetthalt av <= 10 viktprocent

15179099 Leveranser ton Blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor
eller fraktioner av olika fetter eller oljor, ätbara, med en mjölkfetthalt av <= 10
viktprocent (exkl. blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, blandningar
eller beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel o.d. samt
margarin i fast form)

15180010 Leveranser ton Linoxyn "oxiderad linolja"

15180031 Leveranser ton Blandningar av feta vegetabiliska fetter, flytande, oätliga, i.a.n., för tekniskt eller
industriellt bruk, oraffinerade (exkl. för tillverkning av livsmedel)
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15180039 Leveranser ton Blandningar av feta vegetabiliska fetter, flytande, oätliga, i.a.n., för tekniskt eller
industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel samt oraffinerade olja)

15180091 Leveranser ton Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta,
polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt
kemiskt modifierade (exkl. produkter enligt nr 1516 samt linoxyn "oxiderad
linolja")

15180095 Leveranser ton Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor eller av
animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av
dessa

15180099 Leveranser ton Blandningar eller beredningar, oätliga, av animaliska fetter och oljer samt
fraktioner av olika fetter eller oljer enligt kapitel 15, i.a.n.

15200000 Leveranser &
Produktion

ton Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

15211000 Leveranser ton Vegetabiliska vaxer, även raffinerade eller färgade (exkl. triglycerider)

15219010 Leveranser ton Spermaceti "valrav", även raffinerade eller färgade

15219091 Leveranser ton Bivax och andra insektsvaxer, råa

15219099 Leveranser ton Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade (exkl. råa
insektsvaxer)

15220010 Leveranser ton Degras

15220031 Leveranser ton Soapstocks innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande beståndsdel

15220039 Leveranser ton Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen,
innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande beståndsdel (exkl.
"soapstocks")

15220091 Leveranser ton Bottensatser och avslemmningsåterstoder; "soapstocks" (exkl. innehållande
olja med olivolja som karaktärsgivande beståndsdel)

15220099 Leveranser ton Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen
eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer (exkl. innehållande olja med olivolja
som karaktärsgivande beståndsdel samt bottensatser och
avslemmningsåterstoder och "soapstocks")

16010010 Leveranser ton Korv och liknande produkter av lever; beredningar av dessa produkter

16010091 Leveranser ton Korv, rå, torr eller bredbar, av kött, slaktbiprodukter, blod eller insekter (exkl. av
lever)

16010099 Leveranser Anges ej Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter, blod eller insekter;
beredningar av dessa produkter (exkl. rå, torr eller bredbar samt korv av lever)

16010099a Leveranser ton Korv, i hermetiskt slutna kärl

16010099b Leveranser ton Korv, andra slag: fläskkorv, köttkorv o d

16010099c Leveranser ton Korv, andra slag: falukorv, medisterkorv

16010099d Leveranser ton Korv, andra slag: rökt eller kokt medvurst o d

16010099e Leveranser ton Korv, annan

16010099f Leveranser ton Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod, i
hermetiskt slutna kärl

16010099g Leveranser ton Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod,
andra

16010099h Leveranser ton Lagad mat och färdigrätter av all slags korv och liknande produkter av kött,
slaktbiprodukter, blod eller insekter; beredningar av dessa produkter

16021000 Leveranser ton Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod eller insekter, som
föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål

16022010 Leveranser ton Beredda varor av gås- eller anklever (exkl. korvar och liknande produkter samt
homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med
en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål)

16022090 Leveranser Anges ej Beredda varor av lever (exkl. korvar och liknande produkter, homogeniserade
beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål samt beredda
varor av gås- eller anklever)

16022090a Leveranser ton Leverpastej

16022090b Leveranser ton Varor av lever av alla slags djur (ej gås och anka), andra
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16023111 Leveranser ton Varor av kött av tama kalkoner, beredda eller konserverade, innehållande
endast kalkonkött, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat (exkl. korvar och
liknande varor)

16023119 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av tama kalkoner, beredda eller
konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av
fjäderfä (exkl. endast inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat kalkonkött,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, samt beredda varor av lever och extrakter
av kött)

16023180 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av tama kalkoner, beredda eller
konserverade, innehållande < 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av
fjäderfä (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever)

16023211 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus",
beredda eller konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kött eller
slaktbiprodukter av fjäderfä, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade
(exkl. korvar och liknande varor, beredda varor av lever och kalkon samt
extrakter och saft av kött)

16023219 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus",
beredda eller konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kött eller
slaktbiprodukter av fjäderfä, kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl.
pärlhöns och kalkon, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar
som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt
extrakter av kött)

16023230 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus",
beredda eller konserverade, innehållande >= 25 viktprocent, men < 57
viktprocent kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä (exkl. korvar och liknande
varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av
kött)

16023290 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus",
beredda eller konserverade (exkl. varor innehållande >= 25 viktprocent kött eller
slaktbiprodukter av fjäderfä, kött eller slaktbiprodukter av pärlhöns och kalkon,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och
saft av kött)

16023921 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av ankor, gäss och pärlhöns, beredda eller
konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av
fjäderfä, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. korvar och
liknande varor, beredda varor av lever och kalkon samt extrakter och saft av
kött)

16023929 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av ankor, gäss och pärlhöns, beredda eller
konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av
fjäderfä, kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. korvar och liknande
varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av
kött)

16023985 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av ankor, gäss och pärlhöns, beredda eller
konserverade, innehållande < 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av
fjäderfä (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever)

16024110 Leveranser ton Skinka och delar därav, av tamsvin, beredda eller konserverade

16024190 Leveranser ton Skinka och delar av svin, beredda eller konserverade (exkl. av tamsvin)

16024210 Leveranser ton Bog och delar därav, av tamsvin, beredda eller konserverade

16024290 Leveranser ton Bog och delar av svin, beredda eller konserverade (exkl. av tamsvin)

16024911 Leveranser ton Rygg och delar därav, inkl. blandningar av rygg eller skinka, av tamsvin,
beredda eller konserverade (exkl. nacke)

16024913 Leveranser ton Hals och delar därav, inkl. blandningar av hals och bog, av tamsvin, beredda
eller konserverade

16024915 Leveranser ton Blandningar av skinka "culotte", bog, rygg eller hals och delar därav, av
tamsvin, beredda eller konserverade (exkl. blandningar av enbart rygg och
skinka eller enbart hals och delar därav)
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16024919 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av tamsvin,
beredda eller konserverade, innehållande >= 80 viktprocent av kött eller
slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag eller ursprung (exkl. skinka,
bog, rygg och nacke och delar därav, korvar och liknande varor,
homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med
en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål,
beredda varor av lever samt extrakter av kött)

16024930 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av tamsvin,
beredda eller konserverade, innehållande >= 40 viktprocent, men < 80
viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag eller
ursprung (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt
extrakter av kött)

16024950 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av tamsvin,
beredda eller konserverade, innehållande < 40 viktprocent av kött eller
slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag eller ursprung (exkl. korvar
och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och
saft av kött)

16024990 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av svin,
beredda eller konserverade (exkl. av tamsvin, skinka, bog och delar därav,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och
saft av kött)

16025010 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, beredda eller
konserverade, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av
sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat
kött eller slaktbiprodukter (exkl. korvar och liknande varor samt beredda varor
av lever)

16025031 Leveranser ton Corned beef, i hermetiskt tillslutna förpackningar

16025095 Leveranser Anges ej Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, beredda eller
konserverade, kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. corned beef i
hermetiskt tillslutna förpackningar, korvar och liknande varor, homogeniserade
beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor
av lever, extrakter och saft av kött)

16025095a Leveranser ton Hamburgare, köttbullar o d, frysta

16025095b Leveranser ton Hamburgare, köttbullar o d, ej frysta

16025095c Leveranser ton Andra varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur,
beredda eller konserverade, kokta eller på annat sätt värmebehandlade

16029010 Leveranser Anges ej Beredningar av blod av alla slags djur (exkl. korvar och liknande varor)

16029010a Leveranser ton Blodpudding, blodkorv

16029010b Leveranser ton Andra beredningar av blod av alla slags djur

16029031 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av vilt eller kanin, beredda eller
konserverade på annat sätt (exkl. av vildsvin, korvar och liknande varor,
homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med
en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål,
beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)

16029051 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade, innehållande
kött eller slaktbiprodukter av tamsvin (exkl. av tama fjäderfä, nötkreatur eller
andra oxdjur, ren, vilt eller kanin, korvar och liknande varor, homogeniserade
beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor
av lever samt extrakter av kött)

16029061 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade, inte kokta eller
på annat sätt värmebehandlade, innehållande kött eller slaktbiprodukter av
nötkreatur eller andra oxdjur, inkl. blandningar av sådant kött eller
slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller
slaktbiprodukter (exkl. av tama fjäderfä, tamsvin, ren, vilt eller kanin, korvar och
liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål samt beredda varor av lever)

16029069 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade, kokta eller på
annat sätt värmebehandlade, innehållande kött eller slaktbiprodukter av
nötkreatur eller andra oxdjur (exkl. av tama fjäderfä, tamsvin, ren, vilt eller
kanin, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål samt beredda varor av lever)

16029091 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av får, beredda eller konserverade (exkl.
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever)
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16029095 Leveranser ton Varor av kött eller slaktbiprodukter av get, beredda eller konserverade (exkl.
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever)

16029099 Leveranser Anges ej Varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda eller konserverade (exkl.
fjäderfä, svin, nötkreatur eller andra oxdjur, vilt, kanin, får eller getter, korvar och
liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever)

16029099a Leveranser ton Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst

16029099b Leveranser ton Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst

16029099c Leveranser ton Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda eller konserverade,
frysta (exkl. tama fjäderfä, svin, nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får
eller getter, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt
extrakter och saft av kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

16029099d Leveranser ton Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda eller konserverade,
ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin, nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin,
får eller getter, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt
extrakter och saft av kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

16030010 Leveranser ton Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur, i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

16030080 Leveranser ton Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur, i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

16041100 Leveranser ton Lax, beredd eller konserverad, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen

16041210 Leveranser ton Sill- och strömmingsfiléer, råa, endast panerade, även förstekta i olja, frysta

16041291 Leveranser ton Sill och strömming, beredda eller konserverade, hela eller i bitar men inte
hackade eller malna, i hermetiskt tillslutna förpackningar (exkl. sill- och
strömmingsfiléer, råa, endast panerade, även förstekta i olja, frysta)

16041299 Leveranser ton Sill och strömming, beredda eller konserverade, hela eller i bitar, men inte
hackade eller malna (exkl. i hermetiskt tillslutna förpackningar samt sill och
strömmingsfiléer, endast panerade, även förstekta i olja, frysta)

16041311 Leveranser ton Sardiner, beredda eller konserverade, hela eller i bitar (exkl. hackade eller
malda), i olivolja

16041319 Leveranser ton Sardiner, beredda eller konserverade, hela eller i bitar (exkl. hackade eller
malda samt sardiner i olivolja)

16041390 Leveranser ton Sardineller och skarpsill, beredda eller konserverade, hela eller i bitar (exkl.
hackade eller malda)

16041421 Leveranser ton Bonit "Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis", beredd eller
konserverad, hel eller i bitar, i vegetabilisk olja (exkl. hackad eller malen)

16041426 Leveranser ton Filéer, så kallade "loins", av bonit "Euthynnus pelamis eller Katsuwonus
pelamis", beredda eller konserverade (exkl. i vegetabilisk olja, hackad eller
malen)

16041428 Leveranser ton Bonit "Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis", beredd eller
konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen, i vegetabilisk olja samt
"loins")

16041431 Leveranser ton Gulfenad tonfisk "Thunnus albacares", beredd eller konserverad, hel eller i
bitar, i vegetabilisk olja (exkl. hackad eller malen)

16041436 Leveranser ton Filéer, så kallade "loins", av gulfenad tonfisk "Thunnus albacares", beredda
eller konserverade (exkl. i vegetabilisk olja, hacked eller malen)

16041438 Leveranser ton Gulfenad tonfisk "Thunnus albacares", beredd eller konserverad, hel eller i bitar
(exkl. hackad eller malen, i vegetabilisk olja samt "loins")

16041441 Leveranser ton Tonfisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar, i vegetabilisk olja (exkl.
hackad eller malen, gulfenad tonfisk "Thunnus albacares" och bonit
"Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis")

16041446 Leveranser ton Filéer, så kallade "loins", av tonfisk, beredda eller konserverade (exkl. i
vegetabilisk olja, hacked eller malen, gulfenad tonfisk "Thunnus albacares",
bonit "Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis")

16041448 Leveranser ton Tonfisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen, i
vegetabilisk olja samt "loins", gulfenad tonfisk "Thunnus albacares" och bonit
"Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis")

16041490 Leveranser ton Bonit "Sarda spp.", beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller
malen)
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16041511 Leveranser ton Makrillfiléer av arterna "Scomber scombrus" och "Scomber japonicus", beredd
eller konserverad

16041519 Leveranser ton Makrill av arterna "Scomber scombrus" och "Scomber japonicus", beredd eller
konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen, filéer)

16041590 Leveranser ton Makrill av arten "Scomber australasicus", beredd eller konserverad, hel eller i
bitar (exkl. hackad eller malen)

16041600 Leveranser ton Ansjovis, beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen)

16041700 Leveranser ton Ål, beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen)

16041800 Leveranser ton Hajfenor, beredda eller konserverade, hela eller i bitar (exkl. hackade eller
malda)

16041910 Leveranser ton Laxfisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen, lax)

16041931 Leveranser ton Filéer, så kallade "loins", av fiskar av släktet "Euthynnus", beredda eller
konserverade (exkl. bonit "Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis")

16041939 Leveranser ton Fiskar av släktet "Euthynnus", beredda eller konserverade, hela eller i bitar
(exkl. hackad eller malen, "loins" samt bonit "Euthynnus pelamis eller
Katsuwonus pelamis")

16041950 Leveranser ton Fisk av arten "Orcynopsis unicolor", beredd eller konserverad, hel eller i bitar
(exkl. hackad eller malen)

16041991 Leveranser ton Fiskfiléer, råa, enbart panerad, även förstekta i olja, frysta (exkl. laxfiskar, sill,
strömming, sardiner, sardineller, skarpsill, tonfisk, bonit "Euthynnus",
"Katsuwonus pelamis" och "Sarda", makrill, ansjovis, fisk av arten "Euthynnus"
och "Orcynopsis unicolor")

16041992 Leveranser ton Torsk "Gadus morhua", "Gadus ogac", "Gadus macrocephalus", beredd eller
konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen samt råa filéer, enbart
inbakade eller panerade, även förstekta i olja och frysta)

16041993 Leveranser ton Gråsej "Pollachius virens", beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl.
hackad eller malen samt råa filéer, enbart inbakade eller panerade, även
förstekta i olja och frysta)

16041994 Leveranser ton Kummel arter av släkterna "Merluccius" och "Urophycis", beredd eller
konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen samt råa filéer, enbart
inbakade eller panerade, även förstekta i olja och frysta)

16041995 Leveranser ton Alaska pollock "Theragra chalcogramma" och lyrtorsk "Pollachius pollachius",
beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen samt råa
filéer, enbart inbakade eller panerade, även förstekta i olja och frysta)

16041997 Leveranser Anges ej Fisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen, laxfisk,
sill, strömming, sardiner, sardineller, skarpsill, tonfisk, bonit, makrill, ansjovis,
ål, hajfenor, "Sarda spp.", fisk av släktet "Euthynnus spp.", "Orcynopsis
unicolor", torsk, gråsej, kummel, alaska pollock och lyrtorsk, filéer, råa, enbart
panerade, även förstekta i olja samt filéer "loins", frysta)

16041997a Leveranser ton Färdiglagad mat av all slags fisk, färsk eller fryst

16041997b Leveranser ton Fisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad eller malen, laxfisk,
sill, strömming, sardiner, sardineller, skarpsill,  tonfisk, bonit, makrill, ansjovis,
ål, "Sarda spp.", fisk av släktet "Euthynnus spp.", "Orcynopsis unicolor", torsk,
gråsej, kummel, alaska pollock och lyrtorsk, filéer, råa, enbart panerade, även
förstekta i olja samt filéer "loins", frysta). Exkl. lagad mat och färdigrätter

16042005 Leveranser ton Surimiberedningar

16042010 Leveranser ton Lax, beredd eller konserverad (exkl. hel eller i bitar)

16042030 Leveranser ton Laxfisk, beredd eller konserverad (exkl. hel eller i bitar, lax)

16042040 Leveranser ton Ansjovis, beredd eller konserverad (exkl. hel eller i bitar)

16042050 Leveranser ton Sardiner, arter av släktet "Sarda", makrill av arterna "Scomber scombrus" och
"Scomber japonicus", fisk av arten "Orcynopsis unicolor", beredd eller
konserverad (exkl. hel eller i bitar)

16042070 Leveranser ton Tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet "Euthynnus", beredd eller konserverad
(exkl. hel eller i bitar)

16042090 Leveranser ton Fisk, beredd eller konserverad (exkl. hel eller i bitar, surimiberedningar, lax,
ansjovis, sardiner, arter av släktet "Sarda", makrill av släktet "Scomber
scrombus" och "Scomber japonicus", fisk av släktet "Orcynopsis unicolor",
tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet "Euthynnus")

16043100 Leveranser ton Kaviar "störrom"

16043200 Leveranser ton Kaviarersättning som framställts av fiskrom

16051000 Leveranser ton Krabbor, beredda eller konserverade (exkl. rökta)
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16052110 Leveranser ton Räkor, beredda eller konserverade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 2 kg (exkl. rökta samt i hermetiskt tillslutna förpackningar)

16052190 Leveranser ton Räkor, beredda eller konserverade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 2 kg (exkl. rökta samt i hermetiskt tillslutna förpackningar)

16052900 Leveranser ton Räkor, beredda eller konserverade, i hermetiskt tillslutna förpackningar (exkl.
rökta)

16053010 Leveranser ton Hummerkött, kokat, avsett för beredningsindustrin för tillverkning av
hummersmör eller av pastor, patéer, soppor eller såser

16053090 Leveranser ton Hummer, beredd eller konserverad (exkl. rökt, hummerkött, kokt, avsett för
beredningsindustrin för tillverkning av hummersmör eller av pastor, patéer,
soppor eller såser)

16054000 Leveranser ton Kräftdjur, beredda eller konserverade (exkl. rökta samt krabbor, räkor och
hummer)

16055100 Leveranser ton Ostron, beredda eller konserverade (exkl. rökta)

16055200 Leveranser ton Kammusslor, beredda eller konserverade (exkl. rökta)

16055310 Leveranser ton Blåmusslor, beredda eller konserverade, i hermetiskt tillslutna förpackningar
(exkl. rökta)

16055390 Leveranser ton Blåmusslor, beredda eller konserverade (exkl. rökta samt i hermetiskt tillslutna
förpackningar)

16055400 Leveranser ton Tioarmad bläckfisk, beredda eller konserverade (exkl. rökt)

16055500 Leveranser ton Åttaarmad bläckfisk, beredda eller konserverade (exkl. rökt)

16055600 Leveranser ton Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, beredda eller konserverade (exkl.
rökta)

16055700 Leveranser ton Havsöron, beredda eller konserverade (exkl. rökta)

16055800 Leveranser ton Sniglar, beredda eller konserverade (exkl. rökta och havssniglar)

16055900 Leveranser ton Blötdjur, beredda eller konserverade (exkl. rökta, ostron, kammusslor,
blåmusslor, tioarmad bläckfisk, åttaarmad bläckfisk, venusmusslor,
hjärtmusslor och ”ark shells”, havsöron samt sniglar)

16056100 Leveranser ton Sjögurkor, beredda eller konserverade (exkl. rökta)

16056200 Leveranser ton Sjöborrar, beredda eller konserverade (exkl. rökta)

16056300 Leveranser ton Manet, beredda eller konserverade (exkl. rökta)

16056900 Leveranser Anges ej Ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade (exkl. rökta, kräftdjur,
blötdjur, sjögurkor, sjöborrar och maneter)

16056900a Leveranser ton Färdiglagad mat av all slags skaldjur samt ryggradslösa djur, färsk eller fryst

16056900b Leveranser ton Ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade (exkl. rökta, kräftdjur,
blötdjur, sjögurkor, sjöborrar och maneter). Exkl. lagad mat och färdigrätter

17011210 Leveranser ton Socker från sockerbetor, rått, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, för
raffinering

17011290 Leveranser ton Socker från sockerbetor, rått, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
(exkl. för raffinering)

17011310 Leveranser ton Råsocker från sockerrör, för raffinering, framställt utan centrifugering, som vid
polarimetrisk bestämning av den viktmässiga halten sackaros i torrsubstansen
ger en avläsning som är >= 69° men < 93°. Produkten innehåller bara naturliga
mikrokristaller utan tydliga distinkta gränser och i oregelbundna former, där
kristallerna inte är synliga med blotta ögat och omges av melassåterstoder och
andra beståndsdelar från sockerrör

17011390 Leveranser ton Råsocker från sockerrör, framställt utan centrifugering, som vid polarimetrisk
bestämning av den viktmässiga halten sackaros i torrsubstansen ger en
avläsning som är >= 69° men < 93°. Produkten innehåller bara naturliga
mikrokristaller utan tydliga distinkta gränser och i oregelbundna former, där
kristallerna inte är synliga med blotta ögat och omges av melassåterstoder och
andra beståndsdelar från sockerrör (exkl. för raffinering)

17011410 Leveranser ton Råsocker från sockerrör, för raffinering, i fast form (exkl. med tillsats av
aromämnen eller färgämnen eller socker från sockerrör enligt nr 1701 13)

17011490 Leveranser ton Råsocker från sockerrör, i fast form (exkl. för raffinering, med tillsats av
aromämnen eller färgämnen eller socker från sockerrör enligt nr 1701 13)

17019100 Leveranser ton Socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen eller
färgämnen, i fast form

17019910 Leveranser ton Vitt socker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen innehållande, i torrt
tillstånd >= 99,5 viktprocent sackaros, beräknat vid polarisation
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17019990 Leveranser ton Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form
(exkl. socker från sockerrör eller sockerbetor med tillsats av aromämnen eller
färgämnen samt råsocker och vitt socker)

17021100 Leveranser ton Mjölksocker, inkl. kemiskt ren laktos, i fast form samt sirap och andra lösningar
av mjölksocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, innehållande >=
99 viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen

17021900 Leveranser ton Mjölksocker, inkl. kemiskt ren laktos, i fast form samt sirap och andra lösningar
av mjölksocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, innehållande < 99
viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen

17022010 Leveranser ton Lönnsocker, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

17022090 Leveranser ton Lönnsocker, i fast form samt sirap och andra lösningar av lönnsocker, utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen

17023010 Leveranser ton Isoglukos, innehållande >=10 viktprocent men < 20 viktprocent fruktsocker
beräknat på torrsubstansen

17023050 Leveranser ton Druvsocker "dextrose" i form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat, inte
innehållande fruktsocker "fruktos" eller innehållande < 20 viktprocent
fruktsocker (exkl. isoglukos)

17023090 Leveranser ton Druvsocker, i fast form samt sirap och andra lösningar av druvsocker utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen, inte innehållande fruktsocker "fruktos"
eller innehållande < 20 viktprocent fruktsocker (exkl. druvsocker "dextrose" i
form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat samt isoglukos)

17024010 Leveranser ton Isoglukos, innehållande >= 20 viktprocent men < 50 viktprocent fruktsocker
beräknat på torrsubstansen (exkl. invertsocker)

17024090 Leveranser ton Druvsocker, i fast form samt sirap och andra lösningar av druvsocker, utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen, innehållande >= 20 viktprocent
men < 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen (exkl. isoglukos
och invertsocker)

17025000 Leveranser ton Kemiskt ren fruktos, i fast form

17026010 Leveranser ton Isoglukos, innehållande > 50 viktprocent fruktsocker beräknat på
torrsubstansen (exkl. kemiskt ren fruktos och invertsocker)

17026080 Leveranser ton Inulinsirap erhållen direkt genom hydrolys av inulin eller oligofruktos,
innehållande > 50 viktprocent fruktos, beräknat på torrsubstansen, i fri form
eller i form av sackaros

17026095 Leveranser ton Fruktos, i fast form samt sirap och andra lösningar av fruktsocker, utan tillsats
av aromämnen eller färgämnen, innehållande > 50 viktprocent fruktsocker
beräknat på torrsubstansen (exkl. isoglukos, inulinsirap, kemiskt ren fruktos
och invertsocker)

17029010 Leveranser ton Kemiskt ren maltos, i fast form

17029030 Leveranser ton Isoglukos, innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

17029050 Leveranser ton Maltodextrin, i fast form samt sirap och andra lösningar av maltodextrin, utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen

17029071 Leveranser ton Sockerkulör, innehållande >= 50 viktprocent sackaros beräknat på
torrsubstansen

17029075 Leveranser ton Sockerkulör, i form av pulver, även agglomererat, innehållande < 50 viktprocent
sackaros beräknat på torrsubstansen

17029079 Leveranser ton Sockerkulör, innehållande < 50 viktprocent sackaros beräknat på
torrsubstansen, ej agglomererat (exkl. i form av pulver)

17029080 Leveranser ton Inulinsirap erhållen direkt genom hydrolys av inulin eller oligofruktos,
innehållande >= 10 viktprocent, men <= 50 viktprocent fruktos, beräknat på
torrsubstansen, i fri form eller i form av sackaros

17029095 Leveranser ton Socker i fast form, inbegripet invertsocker, samt andra socker- och
socker-sirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på
torrsubstansen, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen (exkl. socker från
sockerrör eller sockerbetor, kemiskt ren sackaros, maltos, laktos, lönnsocker,
glukos och fruktos, maltodextrin samt sirap från dessa, isoglukos, inulinsirap
samt sockerkulör)

17031000 Leveranser ton Sockerrörsmelass erhållen vid utvinning eller raffinering av sockerrör

17039000 Leveranser ton Sockerbetsmelass erhållen vid utvinning eller raffinering av sockerbetor

17041010 Leveranser ton Tuggummi, även överdraget med socker, innehållande < 60 viktprocent
sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som sackaros

17041090 Leveranser ton Tuggummi, även överdraget med socker, innehållande >= 60 viktprocent
sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som sackaros

17049010 Leveranser ton Lakritsextrakt innehållande > 10 viktprocent sackaros (exkl. andra tillsatser)



Varulista 2022 68

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

17049030 Leveranser ton Vit choklad

17049051 Leveranser ton Massor, pastor och mandelmassor, löst i förpackade i förpackningar med en
nettovikt av >= 1 kg

17049055 Leveranser ton Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

17049061 Leveranser ton Dragéer, inte innehållande kakao

17049065 Leveranser ton Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer

17049071 Leveranser ton Karameller o.d., även fyllda

17049075 Leveranser ton Kola o.d.

17049081 Leveranser ton Tabletter framställda genom sammanpressning av sockerkonfektyrer, också
med hjälp av bindemedel, utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad,
pastiller, tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror, inkl.
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda, kola samt
marsipan löst i förpackade i förpackningar på >= 1 kg)

17049099 Leveranser ton Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter, utan innehåll av
kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller, tabletter o.d. mot hosta, vin- och
fruktgummi, gelévaror, fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även
fyllda samt kola o.d., tabletter framställda genom sammanpressning samt
massor, pastor och mandelmassor löst förpackade i förpackningar med en
nettovikt av >= 1 kg)

18010000 Leveranser ton Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

18020000 Leveranser ton Kakaoskal, kakaohinna och annat kakaoavfall

18031000 Leveranser ton Kakaomassa, ej avfettad

18032000 Leveranser ton Kakaomassa, helt eller delvis avfettad

18040000 Leveranser ton Kakaosmör, kakaofett och kakaoolja

18050000 Leveranser ton Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

18061015 Leveranser ton Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, utan innehåll av
sackaros eller innehållande < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker uttryckt
som sackaros, eller isoglukos uttryckt som sackaros

18061020 Leveranser ton Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel innehållande >=
5 viktprocent men < 65 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som
sackaros, eller isoglukos uttryckt som sackaros

18061030 Leveranser ton Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel innehållande >=
65 viktprocent men < 80 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som
sackaros, eller isoglukos uttryckt som sackaros

18061090 Leveranser ton Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel innehållande >=
80 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som sackaros, eller
isoglukos uttryckt som sackaros

18062010 Leveranser ton Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, i form av block,
kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform,
granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar
innehållande > 2 kg, innehållande >= 31 viktprocent kakaosmör eller
sammanlagt >= 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett (exkl. kakaopulver)

18062030 Leveranser ton Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, i form av block,
kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform,
granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar
innehållande > 2 kg, innehållande sammanlagt >= 25 viktprocent men < 31
viktprocent kakaosmör och mjölkfett (exkl. kakaopulver)

18062050 Leveranser ton Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, i form av block,
kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform,
granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar
innehållande > 2 kg, innehålland >= 18 viktprocent men < 31 viktprocent
kakaosmör (exkl. kakaopulver)

18062070 Leveranser ton Chocolate milk crumb vägande > 2 kg

18062080 Leveranser ton Chokladglasyr, vägande > 2 kg

18062095 Leveranser ton Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, i form av block,
kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform,
granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar
innehållande > 2 kg, innehållande < 18 viktprocent kakaosmör (exkl.
kakaopulver, chokladglasyr och "chocolate milk crumb")

18063100 Leveranser ton Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, i form av block,
kakor eller stänger vägande <= 2 kg, fyllda
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18063210 Leveranser ton Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, i form av block,
kakor eller stänger vägande <= 2 kg, med tillsats av spannmål, frukt eller
nötter, ofyllda

18063290 Leveranser ton Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, vägande <= 2
kg, ofyllda och utan tillsats av spannmål, frukt eller nötter

18069011 Leveranser ton Choklad och varor av choklad i form av konfekt, även med fyllning, innehållande
alkohol

18069019 Leveranser ton Choklad och varor av choklad i form av konfekt, även med fyllning, men ej
innehållande alkohol

18069031 Leveranser ton Choklad och varor av choklad i form av konfekt, fyllda (exkl. i form av block,
kakor eller stänger och konfekt)

18069039 Leveranser ton Choklad och varor av choklad i form av konfekt, ofyllda (exkl. i form av block,
kakor eller stänger och konfekt)

18069050 Leveranser ton Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao

18069060 Leveranser ton Smörgåspålägg innehållande kakao

18069070 Leveranser ton Kakaoberedningar för framställning av drycker

18069090 Leveranser ton Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i förpackningar med
en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad, konfekt och andra varor av choklad,
sockerkonfektyrer, sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt kakaopulver)

19011000 Leveranser ton Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte
innehåller kakao eller innehåller < 40 viktprocent kakao beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. samt livsmedelsberedningar av mjölk, grädde, kärnmjölk,
filmjölk, gräddfil, vassle, joghurt, kefir eller liknande varor enligt nr 0401 till 0404,
som inte innehåller kakao eller innehåller < 5 viktprocent kakao beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n., avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

19012000 Leveranser ton Mixer och deg av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte
innehåller kakao eller innehåller < 40 viktprocent kakao beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. samt blandningar och deg av mjölk, grädde, kärnmjölk,
filmjölk, gräddfil, vassle, joghurt, kefir eller liknande varor enligt nr 0401 till 0404,
som inte innehåller kakao eller innehåller < 5 viktprocent kakao beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. för beredning av bakverk enligt nr 1905

19019011 Leveranser ton Maltextrakt med en torrsubstanshalt av >= 90 viktprocent

19019019 Leveranser ton Maltextrakt med en torrsubstanshalt av < 90 viktprocent

19019091 Leveranser Anges ej Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt utan
innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, isoglukos,
druvsocker eller stärkelse, även tillsatt med kakaopulver, som tillsammans
utgör < 40 viktprocent beräknat på helt avfettad bas (exkl. maltextrakt,
beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar, mixer och deg för
beredning av bakverk samt i pulverform av mjölk, grädde, kärnmjölk, filmjölk,
gräddfil, vassle, yoghurt, kefir, eller liknande varor enligt nr 0401 till 0404)

19019091x Leveranser ton Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt utan innehåll av
mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl.
invertsocker, eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40 viktprocent beräknat på
helt avfettad bas, andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)

19019095 Leveranser ton Livsmedelsberedningar i pulverform, bestående av en blandning av skummjölk
och/eller vassle och vegetabiliska fetter/oljor, med ett innehåll av fetter/oljor av
<= 30 viktprocent

19019099 Leveranser Anges ej Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt som inte
innehåller kakao eller innehåller < 40 viktprocent kakao beräknat på helt
avfettad bas samt livsmedelsberedningar framställda av mjölk, grädde,
kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, vassle, yoghurt, kefir, eller liknande varor enligt nr
0401 till 0404, som inte innehåller kakao eller innehåller < 5 viktprocent kakao
beräknat på helt avfettad bas, i.a.n. (exkl. maltextrakt, beredningar avsedda för
barn, i detaljhandelsförpackningar, mixer och deg för beredning av bakverk och
varor enligt nr 1901 90 91 och 1901 90 95)

19019099x Leveranser ton Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt som inte innehåller
kakaopulver eller innehåller < 40 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 5 viktprocent
kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor
i 1901)

19021100 Leveranser ton Pastaprodukter, okokta, ofyllda eller på annat sätt beredda, innehållande ägg

19021910 Leveranser ton Pastaprodukter, okokta, ofyllda eller på annat sätt beredda, ej innehållande
vanligt vetemjöl och ägg

19021990 Leveranser ton Pastaprodukter, okokta, ofyllda eller på annat sätt beredda, innehållande vanligt
vetemjöl, ej innehållande ägg
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19022010 Leveranser ton Pastaprodukter fyllda med kött eller andra födoämnen, även kokta eller på
annat sätt beredda, innehållande > 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller
andra ryggradslösa vattendjur

19022030 Leveranser ton Pastaprodukter fyllda med kött eller andra födoämnen, även kokta eller på
annat sätt beredda, innehållande > 20 viktprocent korv o.d., kött och
slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag, oavsett ursprung

19022091 Leveranser ton Pastaprodukter, fyllda med kött eller andra födoämnen, även kokta eller på
annat sätt beredda (exkl. innehållande > 20 viktprocent korv o.d., kött och
slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag, oavsett ursprung, eller
innehållande > 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur)

19022099 Leveranser ton Pastaprodukter, fyllda med kött eller andra födoämnen, beredda (exkl. kokta,
innehållande > 20 viktprocent korv o.d., kött och slaktbiprodukter av alla slag,
inkl. fett av alla slag, oavsett ursprung, eller innehållande > 20 viktprocent fisk,
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur)

19023010 Leveranser ton Pastaprodukter, torkade, ofyllda

19023090 Leveranser ton Pastaprodukter, kokta eller på annat sätt beredda, ofyllda (exkl torkade
pastaprodukter)

19024010 Leveranser ton Couscous, inte beredda

19024090 Leveranser ton Couscous, även kokta eller på annat sätt beredda

19030000 Leveranser ton Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor,
gryn o.d.

19041010 Leveranser ton Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål
eller spannmålsprodukter framställda av majs, t.ex. majslingor

19041030 Leveranser ton Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål
eller spannmålsprodukter framställda av ris

19041090 Leveranser ton Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål
eller spannmålsprodukter (exkl. framställd av majs eller ris)

19042010 Leveranser ton Livsmedelsberedningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor

19042091 Leveranser ton Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av
blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av
spannmål framställda av majs (exkl. livsmedelsberedningar av müsli-typ
baserade på orostade spannmålsflingor)

19042095 Leveranser ton Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av
blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av
spannmål framställda av ris (exkl. livsmedelsberedningar av müsli-typ
baserade på orostade spannmålsflingor)

19042099 Leveranser ton Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av
blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av
spannmål (exkl. framställda av majs eller ris samt livsmedelsberedningar av
müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor)

19043000 Leveranser ton Bulgurvete i form av bearbetade korn, erhållna genom kokning av hårda
vetekorn

19049010 Leveranser ton Ris, förkokt eller på annat sätt berett, i.a.n. (exkl. mjöl och krossgryn,
livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning eller av orostade
spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål)

19049080 Leveranser ton Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn, förkokt eller
på annat sätt berett i.a.n. (exkl. majs, ris, mjöl, krossgryn samt
livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning eller av orostade
spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

19051000 Leveranser ton Knäckebröd

19052010 Leveranser ton Kryddade kakor s.k. "pain d'épices", även innehållande kakao,
innehållande < 30 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som
sackaros

19052030 Leveranser ton Kryddade kakor s.k. "pain d'épices", även innehållande kakao, innehållande >=
30 men < 50 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som sackaros

19052090 Leveranser ton Kryddade kakor s.k. "pain d'épices", även innehållande kakao, innehållande >=
50 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker uttryckt som sackaros

19053111 Leveranser ton Söta kex, småkakor o.d., även innehållande kakao, helt eller delvis överdragna
med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, i förpackningar med
ett nettoviktinnehåll av <= 85 g

19053119 Leveranser ton Söta kex, småkakor o.d., även innehållande kakao, helt eller delvis överdragna
med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, i förpackningar med
ett nettoviktinnehåll av > 85 g
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19053130 Leveranser ton Söta kex, småkakor o.d., även innehållande kakao, innehållande >= 8
viktprocent mjölkfett (exkl. helt eller delvis överdragna med choklad eller andra
beredningar innehållande kakao)

19053191 Leveranser ton Söta kex och småkakor med mellanlägg, även innehållande kakao,
innehållande < 8 viktprocent mjölkfett (exkl. helt eller delvis överdragna med
choklad eller andra beredningar innehållande kakao)

19053199 Leveranser ton Söta kex och småkakor, även innehållande kakao, innehållande < 8 viktprocent
mjölkfett (exkl. helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar
innehållande kakao samt kex med mellanlägg)

19053205 Leveranser ton Våfflor och rån "wafers" med en vattenhalt av > 10 viktprocent

19053211 Leveranser ton Våfflor och rån "wafers", även innehållande kakao, helt eller delvis överdragna
med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med ett nettoviktinnehåll av <= 85 g (exkl. med en vattenhalt
av > 10 viktprocent)

19053219 Leveranser ton Våfflor och rån "wafers", även innehållande kakao, helt eller delvis överdragna
med choklad eller andra beredningar innehållande kakao (exkl. löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 85 g samt våfflor och rån "wafers" med
en vattenhalt av > 10 viktprocent)

19053291 Leveranser ton Våfflor och rån "wafers", saltade, även fyllda (exkl. med en vattenhalt av > 10
viktprocent)

19053299 Leveranser ton Våfflor och rån "wafers", även innehållande kakao, även fyllda (exkl. helt eller
delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao,
saltade och med en vattenhalt av > 10 viktprocent)

19054010 Leveranser ton Skorpor

19054090 Leveranser ton Rostat bröd och liknande rostade produkter (exkl. skorpor)

19059010 Leveranser ton Matzos

19059020 Leveranser ton Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för
farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter av mjöl eller stärkelse

19059030 Leveranser Anges ej Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande i torrt tillstånd
av <= 5 viktprocent socker och av <= 5 viktprocent fett

19059030a Leveranser ton Mjukt matbröd

19059030b Leveranser ton Tunnbröd, hårt eller mjukt

19059045 Leveranser ton Kex och småkakor, utan tillsats av sötningsmedel

19059055 Leveranser ton Bakverk, extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta (exkl.
knäckebröd, skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter samt våfflor
och rån "wafers")

19059070 Leveranser ton Frukttårtor, wienerbröd, maränger och andra bakverk, innehållande >= 5
viktprocent viktprocent sackaros, invertsocker eller isoglukos (exkl.
knäckebröd, kryddade kakor s.k. "pain d'épices", söta kex, småkakor, våfflor,
rån "wafers" samt skorpor)

19059080 Leveranser Anges ej Pizzor, pajer och andra bakverkInnehållande <5 viktprocent sackaros,
invertsocker eller isoglukos (exkl. knäckebröd, kex, småkakor, våfflor, rån
"wafers", skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter, bröd,
nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för
farmaceutiskt bruk samt sigilloblater och liknande produkter av mjöl eller
stärkelse)

19059080a Leveranser ton Pizza, crepes, piroger o d

19059080b Leveranser ton Andra bakverk, innehållande <5 viktprocent sackaros, invertsocker eller
isoglukos (exkl. pizzor, pajer, knäckebröd, kryddade kakor s.k. "pain d'épices",
söta kex, småkakor, våfflor, rån "wafers", skorpor, rostat bröd och liknande
rostade produkter, matzos, nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag
som är lämpliga för farmaceutiskt bruk samt sigilloblater och liknande
produkter)

19059080c Leveranser ton Fyllda baguetter och smörgåsar samt smörgåstårtor

20011000 Leveranser ton Gurkor, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

20019010 Leveranser ton Mango chutney, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

20019020 Leveranser ton Frukter av släktet "Capsicum", beredda eller konserverade med ättika eller
ättiksyra (exkl. sötpaprika)

20019030 Leveranser ton Sockermajs "Zea mays var. saccharata", beredda eller konserverade med
ättika eller ättiksyra

20019040 Leveranser ton Jams, batater "sötpotatis" och liknande ätbara växtdelar, innehållande >= 5
viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra
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20019050 Leveranser ton Svampar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

20019065 Leveranser ton Oliver, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

20019070 Leveranser ton Sötpaprika, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

20019092 Leveranser ton Palmhjärtan, guava, mango, mangostan, melonträdfrukter "papaya",
tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter,
passionsfrukter, carambola, pitahay, kokosnötter, paranötter, cashewnötter,
pekannötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och macadamianötter,
beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

20019097 Leveranser Anges ej Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller
konserverade med ättika eller ättiksyra (exkl. gurkor, mango chutney, frukter av
arten "Capsicum", sockermajs, jams, batater "sötpotatis" och liknande ätbara
växtdelar, innehållande >= 5 viktprocent stärkelse, svampar, palmhjärtan,
oliver, sötpaprika samt guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahay, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter, macadamianötter)

20019097x Leveranser ton Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller
konserverade med ättika eller ättiksyra (exkl. kepalök "vanlig lök", gurkor,
mango chutney, frukter av arten "Capsicum", sockermajs, jams, batater
"sötpotatis" och liknande ätbara växtdelar, innehållande >= 5 viktprocent
stärkelse, svampar m.m.)

20021010 Leveranser ton Tomater, hela eller i bitar, skalade, beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra

20021090 Leveranser ton Tomater, hela eller i bitar, beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, ej skalade

20029011 Leveranser ton Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, med en torrsubstans av < 12 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. hela eller i bitar)

20029019 Leveranser ton Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, med en torrsubstans av < 12 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. hela eller i bitar)

20029031 Leveranser ton Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, med en torrsubstans av >= 12 viktprocent, men <= 30 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. hela eller i bitar)

20029039 Leveranser ton Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, med en torrsubstans av >= 12 viktprocent, men <= 30 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. hela eller i bitar)

20029091 Leveranser ton Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, med en torrsubstans av > 30 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. hela eller i bitar)

20029099 Leveranser ton Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, med en torrsubstans av > 30 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. hela eller i bitar)

20031020 Leveranser ton Svampar av släktet "Agaricus", tillfälligt konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, genomkokta

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

20039010 Leveranser ton Tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

20039090 Leveranser ton Svampar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra (exkl. av släktet "Agaricus")

20041010 Leveranser ton Potatis, kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare beredd,
fryst

20041091 Leveranser ton Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, i
form av mjöl eller flingor, fryst

20041099 Leveranser ton Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,
fryst (exkl. kokt eller på annat sätt värmebehandlad och i form av mjöl eller
flingor)

20049010 Leveranser ton Sockermajs "Zea mays var. saccharata", beredda eller konserverade på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta

20049030 Leveranser ton Surkål, kapris och oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, frysta

20049050 Leveranser ton Ärter "Pisum sativum" och omogna bönor, arter av släktet "Phaseolus", i balja,
beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta

20049091 Leveranser ton Kepalök "vanlig lök", kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte
ytterligare beredd, fryst
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20049098 Leveranser Anges ej Grönsaker samt blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på
annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta (exkl. konserverade med socker
samt tomater, svampar, tryffel, potatis, sockermajs "Zea mays var.
saccharata", surkål, kapris, oliver, ärter "Pisum sativum", omogna bönor av
arter av släktet "Phaseolus", i balja samt kepalök "vanlig lök", kokt eller på
annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare beredd, var för sig)

20049098x Leveranser ton Grönsaker samt blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på
annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra slag (exkl. nämnda varor i
2002-2004)

20051000 Leveranser ton Grönsaker, i form av fint homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål

20052010 Leveranser ton Potatis, i form av mjöl eller flingor, inte fryst

20052020 Leveranser ton Potatis i tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i
lufttäta förpackningar och lämpliga för omedelbar förtäring, inte fryst

20052080 Leveranser ton Potatis, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,
inte fryst (exkl. i form av mjöl eller flingor samt i tunna skivor, friterade eller
stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för
omedelbar förtäring)

20054000 Leveranser ton Ärter "Pisum sativum", beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, inte frysta

20055100 Leveranser ton Bönor, arter av släktena "Vigna" och "Phaseolus", spritade, beredda eller
konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

20055900 Leveranser ton Bönor, arter av släktena "Vigna" och "Phaseolus", beredda eller konserverade
på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta (exkl. spritade)

20056000 Leveranser ton Sparris, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,
inte frysta

20057000 Leveranser ton Oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,
inte frysta

20058000 Leveranser ton Sockermajs "Zea mays var. saccharata", beredda eller konserverade på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

20059100 Leveranser ton Bambuskott, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra (exkl. frysta)

20059910 Leveranser ton Frukter av släktet "Capsicum", beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte frysta (exkl. sötpaprika)

20059920 Leveranser ton Kapris, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,
inte frysta

20059930 Leveranser ton Kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, inte frysta

20059950 Leveranser Anges ej Blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, inte frysta

20059950a Leveranser ton Lagad mat och färdigrätter av alla slags grönsaker

20059950b Leveranser ton Blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, inte frysta. Ej lagad mat och färdigrätter

20059960 Leveranser ton Surkål, inte fryst

20059980 Leveranser Anges ej Grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra (exkl. frysta, med socker, konserverade, homogeniserade enligt nr
2005.10, samt tomater, svamp, tryffel, potatis, ärter "Pisum sativum", bönor,
arter av släktet "Vigna spp." och "Phaseolus spp.", sparris, oliver, sockermajs
"Zea mays var. saccharata", frukter av arten "Capsicum", med undantag av
sötpaprika samt kapris, kronärtskockor, surkål, och blandningar av grönsaker)

20059980x Leveranser ton Grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, inte frysta, andra slag (exkl. nämnda varor i 2002-2005)

20060010 Leveranser ton Ingfära, konserverade med socker "avrunna, glaserade eller kanderade"

20060031 Leveranser ton Körsbär, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent, konserverade med socker
"avrunna, glaserade eller kanderade"

20060035 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, melonträdfrukter "papaya", tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, paranötter, cashewnötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och makadamianötter, konserverade med socker
"avrunna, glaserade eller kanderade", med ett sockerinnehåll av > 13
viktprocent
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20060038 Leveranser ton Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra ätbara växtdelar,
konserverade med socker "avrunna, glaserade eller kanderade", med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent (exkl. körsbär, ingefära, guava, mango,
mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och
makadamianötter)

20060091 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, melonträdfrukter "papaya", tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, paranötter, cashewnötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, konserverade med socker
"avrunna, glaserade eller kanderade", med ett sockerinnehåll av <= 13
viktprocent

20060099 Leveranser Anges ej Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra ätbara växtdelar,
konserverade med socker "avrunna, glaserade eller kanderade", med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent (exkl. ingefära, guava, mango, mangostan,
papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter,
sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och
makadamianötter)

20060099x Leveranser ton Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker
"avrunna, glaserade eller kanderade", med ett sockerinnehåll av <= 13
viktprocent (exkl. ingefära samt tropiska frukter och nötter enligt nr 2001,
2006-2009)

20071010 Leveranser ton Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller
nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, i form av homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent

20071091 Leveranser Anges ej Sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av guava, mango, mangostan,
papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter,
sapodilloplommon, passionsfrukter, carambola och pitahaya, erhållna genom
kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, i form av
homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med
en nettovikt av <= 250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål
(exkl. varor med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent)

20071091x Leveranser ton Sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av tropiska frukter enligt nr 2001,
2006-2009, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller
utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, i form av homogeniserade
beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <=
250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent

20071099 Leveranser Anges ej Sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda
genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, i
form av homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g för försäljning som
barnmat eller för dietiskt ändamål (exkl. varor med ett sockerinnehåll av > 13
viktprocent samt guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodilloplommon, passionsfrukter,
carambola och pitahaya)

20071099x Leveranser ton Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller
nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan
tillsats av socker eller annat sötningsmedel, i form av homogeniserade
beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <=
250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent (exkl. av tropiska frukter enligt nr 2001,
2006-2009)

20079110 Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av citrusfrukter,
erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 30 viktprocent (exkl. i
form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10)

20079130 Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av citrusfrukter,
erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent men <= 30
viktprocent (exkl. i form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10)

20079190 Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av citrusfrukter,
erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent (exkl. i
form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10)

20079910 Leveranser ton Plommonmos och sviskonmos samt plommon- och sviskonpasta, erhållna
genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 30 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt > 100 kg, för industriell bearbetning

20079920 Leveranser ton Kastanjemos och kastanjepasta, erhållna genom kokning, med ett
sockerinnehåll av > 30 viktprocent (exkl. i form av homogeniserade
beredningar enligt nr 2007.10)

20079931 Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av körsbär,
erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 30 viktprocent (exkl. i
form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10)

20079933 Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av jordgubbar,
erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 30 viktprocent (exkl. i
form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10)
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20079935 Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av hallon,
erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 30 viktprocent (exkl. i
form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10)

20079939 Leveranser Anges ej Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter, erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 30 viktprocent
(exkl. i form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10, kastanjemos,
kastanjepasta, varor av hallon, jordgubbar, körsbär och citrusfrukter, plommon-
och sviskonmos samt plommon- och sviskonpasta, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 100 kg, för industriell bearbetning)

20079939x Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med ett
sockerinnehåll av > 30 viktprocent, andra slag (exkl. nämnda varor i 2007)

20079950 Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter, erhållna genom kokning, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent
men <= 30 viktprocent (exkl. i form av homogeniserade beredningar enligt nr
2007.10 samt sådana varor framställda av citrusfrukter)

20079993 Leveranser Anges ej Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter av guava, mango, mangostan, papayafrukter, jackfrukter,
passionsfrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, sapodillafrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och makadamianötter, beredda genom kokning, med
eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. varor med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent, homogeniserade beredningar enligt nr
2007.10)

20079993x Leveranser ton Sylter, geléer, marmelader, mos och pastor av tropiska frukter eller tropiska
nötter enligt nr 2001, 2006-2009, beredda genom kokning eller annan
värmebehandling, med ett sockerinnehåll av <= 13 viktprocent (exkl. äppelmos
samt i form av homogeniserade beredningar enligt nr 20071090)

20079997 Leveranser Anges ej Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter, beredda genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel (exkl. varor med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent, i
form av homogeniserade beredningar enligt nr 2007.10 samt varor av guava,
mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter,
makadamianötter och citrusfrukter)

20079997x Leveranser ton Sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent (exkl. äppelmos, i form av
homogeniserade beredningar enligt nr 20071090, varor av citrusfrukter samt
tropiska frukter eller nötter enligt nr 2001, 2006-2009)

20081110 Leveranser ton Jordnötssmör

20081191 Leveranser ton Jordnötter, beredda eller konserverade, i hermetiskt tillslutna förpackningar
med en nettovikt av > 1 kg (exkl. rostade, konserverade i socker samt
jordnötssmör)

20081196 Leveranser ton Jordnötter, rostade, löst liggande i förpackningar med en nettovik av <= 1 kg

20081198 Leveranser ton Jordnötter, beredda eller konserverade, i hermetiskt tillslutna förpackningar
med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. rostade, konserverade i socker samt
jordnötssmör)

20081912 Leveranser ton Kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och
makadamianötter, beredda eller konserverade, inkl. blandningar av dessa
nötter, innehållande >= 50 viktprocent, i hermetiskt tillslutna förpackningar med
en nettovikt av > 1 kg (exkl. konserverade i socker)

20081913 Leveranser ton Mandlar och pistaschnötter, rostade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg

20081919 Leveranser Anges ej Nötter och frön, inkl. blandningar, beredda eller konserverade, men ej rostade, i
hermetiskt tillslutna förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. beredda
eller konserverade i ättika eller ättiksyra, konserverade i socker, men inte
inlagda i sockerlag, samt sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos
och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, jordnötter, rostade
mandlar och pistaschmandlar samt kokosnötter, cashewnötter, paranötter,
arekanötter "betelnötter", kolanötter och makadamianötter och blandningar
innehållande >= 50 viktprocent tropiska nötter)

20081919x Leveranser ton Nötter och frön, inkl. blandningar, på annat sätt beredda eller konserverade,
men ej rostade, i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg, i.a.n. (exkl.
jordnötter, jordnötssmör, mandlar och pistaschmandlar samt tropiska nötter
enligt nr 2001, 2006-2009 och blandningar innehållande >= 50 viktprocent
tropiska nötter och frukter)

20081992 Leveranser ton Kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter", kolanötter och
makadamianötter, inkl. blandningar av dessa nötter, beredda eller
konserverade, innehållande >= 50 viktprocent, löst liggande i förpackningar
med en nettovikt av <= 1 kg

20081993 Leveranser ton Mandlar och pistaschmandlar, rostade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg
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20081995 Leveranser ton Nötter rostade, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl.
jordnötter, mandlar, pistaschmandlar, kokosnötter, paranötter, cashewnötter,
arekanötter "betelnötter", kolanötter och macadamianötter)

20081999 Leveranser Anges ej Nötter och frön, inkl. blandningar, beredda eller konserverade, i hermetiskt
tillslutna förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. beredda eller
konserverade i ättika eller ättiksyra, konserverade i socker, men inte inlagda i
sockerlag, samt sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor
av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, jordnötter, rostade nötter
samt kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter "betelnötter",
kolanötter, macadamianötter och blandningar innehållande >= 50 viktprocent
tropiska nötter)

20081999x Leveranser ton Nötter och frön, inkl. blandningar, på annat sätt beredda eller konserverade,
men ej rostade, i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg, i.a.n. andra slag
(exkl. nämnda varor i 2008)

20082011 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 17 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg

20082019 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, med tillsats av alkohol, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. med ett sockerinnehåll av > 17
viktprocent)

20082031 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 19 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20082039 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 19 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20082051 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, utan tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 17 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg

20082059 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, utan tillsats av alkohol, men med tillsats av
socker, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent, men <= 17 viktprocent, i
hermetiskt tillslutna förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20082071 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, utan tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 19 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20082079 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, utan tillsats av alkohol, men med tillsats av
socker, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent, men <= 19 viktprocent, i
hermetiskt tillslutna förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20082090 Leveranser ton Ananas, beredd eller konserverad, utan tillsats av alkohol och socker

20083011 Leveranser ton Citrusfrukter, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas

20083019 Leveranser ton Citrusfrukter, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt en verklig alkoholhalt av > 11,85% mas

20083031 Leveranser ton Citrusfrukter, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas

20083039 Leveranser ton Citrusfrukter, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas

20083051 Leveranser ton Grapefruktklyftor, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med
tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20083055 Leveranser ton Mandariner, inkl. tangeriner och satsumas samt klementiner, wilkings och
andra liknande citrushybrider, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol, men med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg

20083059 Leveranser ton Citrusfrukter, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med
tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl.
mandariner, tangeriner och satsumas, klementiner, wilkings och andra
liknande citrushybrider samt grapefruktklyftor)

20083071 Leveranser ton Grapefruktklyftor, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med
tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20083075 Leveranser ton Mandariner, inkl. tangeriner och satsumas samt klementiner, wilkings och
andra liknande citrushybrider, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol, men med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20083079 Leveranser ton Citrusfrukter, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med
tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg
(exkl. mandariner, tangeriner och satsumas, klementiner, wilkings och andra
liknande citrushybrider samt grapefruktklyftor)
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20083090 Leveranser ton Citrusfrukter, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och socker

20084011 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20084019 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20084021 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20084029 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20084031 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med ett
sockerinnehåll av > 15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20084039 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med ett
sockerinnehåll av <= 15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20084051 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg

20084059 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats av
socker, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent men, <= 13 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20084071 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med ett
sockerinnehåll av >15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20084079 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats av
socker, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent men, <= 15 viktprocent, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20084090 Leveranser ton Päron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och socker

20085011 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20085019 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20085031 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20085039 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20085051 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med ett
sockerinnehåll av > 15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20085059 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med ett
sockerinnehåll av <= 15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20085061 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg

20085069 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent men, <= 13 viktprocent, i
hermetiskt tillslutna förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20085071 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med ett
sockerinnehåll av > 15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

20085079 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent, men <= 15 viktprocent, i
hermetiskt tillslutna förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20085092 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och socker, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av >= 5 kg

20085098 Leveranser ton Aprikoser, beredda eller konserverade, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av < 5 kg (exkl. med tillsats av alkohol eller socker)



Varulista 2022 78

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

20086011 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas

20086019 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av > 11,85%
mas

20086031 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av <=
11,85% mas

20086039 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas

20086050 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20086060 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20086070 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och socker, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av >= 4,5 kg

20086090 Leveranser ton Körsbär, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och socker, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av < 4,5 kg

20087011 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent samt med en verklig
alkoholhalt av <= 11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt
av > 1 kg

20087019 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent samt med en verklig
alkoholhalt av > 11,85% mas, löst liggande i förpackningar med en nettovikt
av > 1 kg

20087031 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med en verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. med ett sockerinnehåll av > 13
viktprocent)

20087039 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med en verklig alkoholhalt av > 11,85% mas, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. med ett sockerinnehåll av > 13
viktprocent)

20087051 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol samt med ett sockerinnehåll av > 15 viktprocent, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20087059 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. med ett
sockerinnehåll av > 15 viktprocent)

20087061 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol men med tillsats av socker, med ett sockerinnehåll av > 13 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20087069 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol, men med tillsats av socker, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent
men <= 13 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20087071 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol men med tillsats av socker, med ett sockerinnehåll av > 15 viktprocent,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20087079 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol, men med tillsats av socker, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent
men <= 15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1
kg

20087092 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol och socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av >= 5 kg

20087098 Leveranser ton Persikor, inbegripet nektariner, beredda eller konserverade, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av < 5 kg (exkl. med tillsats av alkohol och
socker)

20088011 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol,
med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av
<= 11,85% mas

20088019 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol,
med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas

20088031 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol,
med ett sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av
<= 11,85% mas
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20088039 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol,
med ett sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt
av > 11,85% mas

20088050 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol,
men med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt
av > 1 kg

20088070 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol,
men med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av
<= 1 kg

20088090 Leveranser ton Jordgubbar och smultron, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol
och socker

20089100 Leveranser ton Palmhjärtan, beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker,
annat sötningsmedel eller alkohol (exkl. beredda eller konserverade i ättika eller
ättiksyra)

20089311 Leveranser ton Tranbär och lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis- idaea", beredda eller konserverade, med ett sockerinnehåll
av > 9 viktprocent, med en verklig alkoholhalt <= 11,85 % mas (exkl.
konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, sylter, fruktgeléer och
bärgeléer, marmelader, mos och pastor, erhållna genom kokning)

20089319 Leveranser ton Tranbär och lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis- idaea", beredda eller konserverade, med ett sockerinnehåll
av > 9 viktprocent, med en verklig alkoholhalt > 11,85 % mas (exkl.
konserverade i socker men inte inlagda i sockerlag, sylter, fruktgeléer och
bärgeléer, marmelader, mos och pastor, erhållna genom kokning)

20089321 Leveranser ton Tranbär och lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis- idaea", beredda eller konserverade, med ett sockerinnehåll av
<= 9 viktprocent, med en verklig alkoholhalt <= 11,85 % mas (exkl.
konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, sylter, fruktgeléer och
bärgeléer, marmelader, mos och pastor, erhållna genom kokning)

20089329 Leveranser ton Tranbär och lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis- idaea", beredda eller konserverade, med ett sockerinnehåll av
<= 9 viktprocent, med en verklig alkoholhalt > 11,85 % mas (exkl.
konserverade i socker men inte inlagda i sockerlag, sylter, fruktgeléer och
bärgeléer, marmelader, mos och pastor, erhållna genom kokning)

20089391 Leveranser ton Tranbär och lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis- idaea", beredda eller konserverade, med tillsats av socker,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av >1 kg (exkl. med tillsats av
alkohol, konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, sylter, fruktgeléer
och bärgeléer, marmelader, mos och pastor, erhållna genom kokning)

20089393 Leveranser ton Tranbär och lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis- idaea", beredda eller konserverade, med tillsats av socker,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <=1 kg (exkl. med tillsats av
alkohol, konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, sylter, fruktgeléer
och bärgeléer, marmelader, mos och pastor, erhållna genom kokning)

20089399 Leveranser ton Tranbär och lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis- idaea", beredda eller konserverade (exkl. med tillsats av
alkohol eller socker, sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och
pastor, erhållna genom kokning)

20089703 Leveranser ton Blandningar av tropiska nötter och tropiska frukter, innehållande >=
50 viktprocent tropiska nötter, beredda eller konserverade, med eller utan
tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, i hermetiskt tillslutna
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20089705 Leveranser ton Blandningar av tropiska nötter och tropiska frukter, innehållande >=
50 viktprocent tropiska nötter, beredda eller konserverade, med eller utan
tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, i hermetiskt tillslutna
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20089712 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter samt kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en
verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas

20089714 Leveranser ton Blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en
verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas (exkl. blandningar av jordnötter och andra
frön samt blandningar innehållande >= 50 viktprocent tropiska frukter och
tropiska nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap.
20)

20089716 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter samt kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en
verklig alkoholhalt av > 11,85% mas
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20089718 Leveranser ton Blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en
verklig alkoholhalt av > 11,85% mas (exkl. blandningar av jordnötter och andra
frön samt blandningar innehållande >= 50 viktprocent tropiska frukter och
tropiska nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap.
20)

20089732 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter samt kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med en verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas (exkl.
med ett sockerinnehåll av <= 9 viktprocent)

20089734 Leveranser ton Blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med
en verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas (exkl. blandingar av jordnötter och
andra frön, blandningar innehållande >= 50 viktprocent tropiska frukter och
tropiska nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap.
20)

20089736 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter samt kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med en verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas (exkl.
med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent)

20089738 Leveranser ton Blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade,
med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med
en verklig alkoholhalt av > 11,85% mas (exkl. blandningar av jordnötter och
andra frön, blandningar innehållande >= 50 viktprocent tropiska frukter och
tropiska nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap.
20)

20089751 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter samt kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol, men med tillsats av socker, i hermetiskt tillslutna
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20089759 Leveranser ton Blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol, men med tillsats av socker, i hermetiskt tillslutna
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. blandningar innehållande >= 50
viktprocent nötter, tropiska frukter och tropiska frukter/nötter specificerade i
kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap. 20, jordnötter och andra frön
samt beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor enligt
nr 1904.20-10)

20089772 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodilloplommon, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter och kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol, men med tillsats av socker, i vilka ingen enstaka frukt
utgör > 50 viktprocent av den totala vikten, i hermetiskt tillslutna förpackningar
med en nettovikt av <= 1 kg

20089774 Leveranser ton Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt utgör > 50 viktprocent av den
totala vikten, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med
tillsats av socker, i hermetiskt tillslutna förpackningar med en nettovikt av <= 1
kg (exkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent nötter, tropiska frukter och
tropiska frukter/nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8
till kap. 20, jordnötter och andra frön samt blandningar av müsli-typ baserade
på orostade spannmålsflingor enligt nr 1904.20-10)

20089776 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodilloplommon, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter och kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol, men med tillsats av socker, i vilka ingen enstaka frukt
utgör > 50 viktprocent av den totala vikten, i hermetiskt tillslutna förpackningar
med en nettovikt av <= 1 kg ( exkl. blandningar i vilka ingen enstaka frukt
utgör > 50 viktprocent av den totala vikten)

20089778 Leveranser ton Blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol, men med tillsats av socker, i hermetiskt tillslutna
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg (exkl. blandningar innehållande >= 50
viktprocent nötter, tropiska frukter och tropiska frukter/nötter specificerade i
kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap. 20, jordnötter och andra frön,
blandningar i vilka ingen enstaka frukt utgör > 50 viktprocent av den totala
vikten samt beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor
enligt nr 1904.20-10)
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20089792 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter och kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol och socker, i hermetiskt tillslutna förpackningar med en
nettovikt av >= 5 kg

20089793 Leveranser ton Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt utgör > 50 viktprocent av den
totala vikten, utan tillsats av alkohol och socker, i hermetiskt tillslutna
förpackningar med en nettovikt av >= 5 kg, i.a.n. (exkl. blandningar
innehållande >= 50 viktprocent nötter, tropiska frukter och tropiska
frukter/nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap.
20, jordnötter och andra frön samt blandningar av müsli-typ baserade på
orostade spannmålsflingor enligt nr 1904.20-10)

20089794 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter och kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol och socker, i hermetiskt tillslutna förpackningar med en
nettovikt av >= 4,5 kg, men < 5 kg

20089796 Leveranser ton Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt utgör > 50 viktprocent av den
totala vikten, utan tillsats av alkohol och socker, i hermetiskt tillslutna
förpackningar med en nettovikt av >= 4,5 kg, men < 5 kg, i.a.n. (exkl.
blandningar innehållande >= 50 viktprocent nötter, tropiska frukter och tropiska
frukter/nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap.
20, jordnötter och andra frön samt blandningar av müsli-typ baserade på
orostade spannmålsflingor enligt nr 1904.20-10)

20089797 Leveranser ton Blandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, inkl. blandningar innehållande >= 50 viktprocent av
dessa frukter och kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter och macadamianötter, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol och socker, i hermetiskt tillslutna förpackningar med en
nettovikt av < 4,5 kg

20089798 Leveranser ton Blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade,
utan tillsats av alkohol och socker, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av < 4,5 kg, i.a.n. (exkl. blandningar av nötter, jordnötter och andra
kärnor och frön, blandningar innehållande >= 50 viktprocent tropiska frukter och
tropiska nötter specificerade i kompletterande anmärkningar nr 7 och 8 till kap.
20 samt blandningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor)

20089911 Leveranser ton Ingefära, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med en
verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas

20089919 Leveranser ton Ingefära, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med en
verklig alkoholhalt av > 11,85% mas

20089921 Leveranser ton Druvor, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med ett
sockerinnehåll av > 13 viktprocent

20089923 Leveranser ton Druvor, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol samt med ett
sockerinnehåll av <= 13 viktprocent

20089924 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodilloplommon, passionsfrukter, carambola och
pitahaya, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett
sockerinnehåll av > 9 viktprocent och med en verklig alkoholhalt av <= 11,85%
mas

20089928 Leveranser ton Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en verklig
alkoholhalt av <= 11,85% mas (exkl. konserverade i socker, men inte inlagda i
sockerlag, samt sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor
av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning samt nötter, jordnötter och
andra frön, ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor,
nektariner, jordgubbar, smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, ingefära,
vindruvor, passionsfrukter, guava, mango, mangostan, papayafrukter,
tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter,
carambola, pitahaya)

20089931 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och
pitahaya, med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent
samt med en verklig alkoholhalt av > 11,85% mas

20089934 Leveranser ton Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med ett sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt med en verklig
alkoholhalt av > 11,85% mas (exkl. konserverade i socker, men inte inlagda i
sockerlag, sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av
frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning samt nötter, jordnötter och andra
frön, ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner,
jordgubbar, smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, ingefära, vindruvor,
passionsfrukter, guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola,
pitahaya)
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20089936 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, melonträdfrukter "papaya", tamarinder,
kasjuäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodilloplommon, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, beredda eller konserverade, med tillsats av alkohol,
med ett sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av
<= 11,85% mas

20089937 Leveranser ton Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med en verklig alkoholhalt av <= 11,85% mas (exkl. med ett
sockerinnehåll av > 9 viktprocent samt nötter, jordnötter och andra frön,
ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner,
jordgubbar, smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, ingefära, vindruvor, guava,
mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya)

20089938 Leveranser ton Guava, mango, mangostan, melonträdsfrukter "papaya", tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodilloplommon, passionsfrukter,
carambola och pitahaya, med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av <=
9 viktprocent samt med en verklig alkoholhalt av > 11,85% mas

20089940 Leveranser ton Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med en verklig alkoholhalt av > 11,85% mas (exkl. med ett
sockerinnehåll av <= 9 viktprocent samt nötter, jordnötter och andra frön,
ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner,
jordgubbar, smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, ingefära, vindruvor, guava,
mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya)

20089941 Leveranser ton Ingefära, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20089943 Leveranser ton Druvor, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20089945 Leveranser ton Plommon och sviskon, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol,
men med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt
av > 1 kg

20089948 Leveranser ton Passionsfrukter, guava, tamarinder, mango, mangostan, papayafrukter,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola och
pitahaya, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av > 1 kg

20089949 Leveranser ton Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol, men med tillsats av socker, i hermetiskt tillslutna förpackningar med
en nettovikt av >1 kg (exkl. konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag,
sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter, erhållna genom kokning samt nötter, jordnötter och andra frön,
ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner,
jordgubbar, smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, ingefära, vindruvor,
plommon, passionsfrukter, guava, mango, mangostan, papayafrukter,
tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter,
carambola, pitahaya)

20089951 Leveranser ton Ingefära, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20089963 Leveranser ton Passionsfrukter, guava, tamarinder, mango, mangostan, papayafrukter,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola och
pitahaya, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol, men med tillsats
av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg

20089967 Leveranser ton Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol, men med tillsats av socker, i hermetiskt tillslutna förpackningar med
en nettovikt av <= 1 kg (exkl. konserverade i socker, men inte inlagda i
sockerlag, sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av
frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning samt nötter, jordnötter och andra
frön, ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner,
jordgubbar, smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, ingefära, passionsfrukter,
guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola, pitahaya)

20089972 Leveranser ton Plommon och sviskon, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och
socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av >= 5 kg

20089978 Leveranser ton Plommon och sviskon, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och
socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av < 5 kg

20089985 Leveranser ton Majs, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol och socker (exkl.
sockermajs "Zea mays var. saccharata")

20089991 Leveranser ton Jams, batater "sötpotatis" och liknande ätbara växtdelar, beredda eller
konserverade, utan tillsats av alkohol och socker, innehållande >= 5 viktprocent
stärkelse (exkl. frysta eller torkade)

20089999 Leveranser ton Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol och socker (exkl. beredda eller konserverade i ättika eller ättiksyra,
konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, samt sylter, fruktgeléer
och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna
genom kokning samt nötter, jordnötter och andra frön, ananas, citrusfrukter,
päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner, jordgubbar, smultron,
palmhjärtan, tranbär, lingon, plommon, majs, jams, batater "sötpotatis", och
liknande ätbara växdelar)
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20091111 Leveranser 1 000 l Apelsinsaft, ojäst, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, fryst,
med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <=
30 € (exkl. innehållande alkohol)

20091119 Leveranser 1 000 l Apelsinsaft, ojäst, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, fryst,
med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto
av > 30 € (exkl. innehållande alkohol)

20091191 Leveranser ton Apelsinsaft, ojäst, fryst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per
100 kg netto av <= 30 € och med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20091199 Leveranser ton Apelsinsaft, ojäst, fryst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C (exkl. med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 € och med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent samt innehållande alkohol)

20091200 Leveranser 1 000 l Apelsinsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C, även med tillsats av
socker eller annat sötningsmedel (exkl. fryst samt innehållande alkohol)

20091911 Leveranser 1 000 l Apelsinsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl.
innehållande alkohol och fryst)

20091919 Leveranser 1 000 l Apelsinsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel, med ett värde per 100 kg netto av > 30 € (exkl.
innehållande alkohol och fryst)

20091991 Leveranser 1 000 l Apelsinsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 € och med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol och fryst)

20091998 Leveranser 1 000 l Apelsinsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, även med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol, fryst
samt med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € och med ett innehåll av tillsatt
socker av > 30 viktprocent)

20092100 Leveranser 1 000 l Grapefruktsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C, även med tillsats av
socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

20092911 Leveranser 1 000 l Grapefruktsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100
kg netto av <= 30 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
(exkl. innehållande alkohol)

20092919 Leveranser 1 000 l Grapefruktsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100
kg netto av > 30 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
innehållande alkohol)

20092991 Leveranser 1 000 l Grapefruktsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av > 30 €, och med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20092999 Leveranser 1 000 l Grapefruktsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, även med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol, med ett
värde per 100 kg netto av > 30 € och med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent)

20093111 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 €, med tillsats av socker (exkl.
innehållande alkohol, blandningar samt apelsinsaft och grapefruktsaft)

20093119 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 € (exkl. med tillsats av socker,
innehållande alkohol, blandningar samt apelsinsaft och grapefruktsaft)

20093151 Leveranser 1 000 l Citronsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 30 € och med tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol)

20093159 Leveranser 1 000 l Citronsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 30 € (exkl. innehållande alkohol eller med tillsats av socker)

20093191 Leveranser 1 000 l Saft av citrusfrukter i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C,
med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € med tillsats av socker (exkl.
innehållande alkohol, blandningar samt citronsaft, apelsinsaft och
grapefruktsaft)

20093199 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. med tillsats av socker,
innehållande alkohol, blandningar samt citronsaft, apelsinsaft och
grapefruktsaft)

20093911 Leveranser 1 000 l Saft av citrusfrukter, i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C,
med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, även med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol, blandningar samt apelsinsaft
och grapefruktsaft)

20093919 Leveranser 1 000 l Saft av citrusfrukter, i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C,
med ett värde per 100 kg netto av > 30 €, även med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol, blandningar samt apelsinsaft
och grapefruktsaft)
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20093931 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <=
67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 €, med tillsats av socker
(exkl. innehållande alkohol, blandningar samt apelsinsaft och grapefruktsaft)

20093939 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <=
67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 € (exkl. med tillsats av
socker, innehållande alkohol, blandningar samt apelsinsaft och grapefruktsaft)

20093951 Leveranser 1 000 l Citronsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20093955 Leveranser 1 000 l Citronsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av <= 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20093959 Leveranser 1 000 l Citronsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. innehållande alkohol eller med tillsats av
socker)

20093991 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <=
67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av
tillsatt socker av > 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol, blandningar samt
citronsaft, apelsinsaft och grapefruktsaft)

20093995 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <=
67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av
tillsatt socker <= 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol, blandningar samt
citronsaft, apelsinsaft och grapefruktsaft)

20093999 Leveranser 1 000 l Saft av annan citrusfrukt i oblandad form, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <=
67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. med tillsats av
socker, innehållande alkohol, blandningar samt citronsaft, apelsinsaft och
grapefruktsaft)

20094192 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C, med tillsats av socker
(exkl. innehållande alkohol)

20094199 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C (exkl. med tillsats av
socker eller innehållande alkohol)

20094911 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 30 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
innehållande alkohol)

20094919 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av > 30 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
innehållande alkohol)

20094930 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av > 30 €, med tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol)

20094991 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20094993 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av <= 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20094999 Leveranser 1 000 l Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C (exkl. med
tillsats av socker eller innehållande alkohol)

20095010 Leveranser 1 000 l Tomatsaft med en torrsubstanshalt av < 7 viktprocent, ojäst, utan tillsats av
alkohol, med tillsats av socker

20095090 Leveranser 1 000 l Tomatsaft med en torrsubstanshalt av < 7 viktprocent, ojäst, utan tillsats av
alkohol och socker

20096110 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av <= 30 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av > 18 €, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

20096190 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av <= 30 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av <= 18 €, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

20096911 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av <= 22 €, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

20096919 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av > 22 €, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

20096951 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 30 men <= 67 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 18 €, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol), koncentrerad
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20096959 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 30 men <= 67 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 18 €, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel (exkl. koncentrerad eller innehållande alkohol)

20096971 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 30 men <= 67 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 18 €, med ett innehåll av tillsatt
socker av > 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol), koncentrerad

20096979 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 30 men <= 67 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 18 €, med ett innehåll av tillsatt
socker av > 30 viktprocent (exkl. koncentrerad eller innehållande alkohol)

20096990 Leveranser 1 000 l Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av > 30 men <= 67 vid
20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 18 €, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel (exkl. med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent eller innehållande alkohol)

20097120 Leveranser 1 000 l Äppelsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C, med tillsats av socker (exkl.
innehållande alkohol)

20097199 Leveranser 1 000 l Äppelsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 20 vid 20°C (exkl. med tillsats av socker
eller innehållande alkohol)

20097911 Leveranser 1 000 l Äppelsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 22 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
innehållande alkohol)

20097919 Leveranser 1 000 l Äppelsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av > 22 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
innehållande alkohol)

20097930 Leveranser 1 000 l Äppelsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde per
100 kg netto av > 18 €, med tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol)

20097991 Leveranser 1 000 l Äppelsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde per
100 kg netto av <= 18 €, med ett innehåll av tillsatt socker av > 30 viktprocent
(exkl. innehållande alkohol)

20097998 Leveranser 1 000 l Äppelsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 20 men <= 67 vid 20°C, med ett värde per
100 kg netto av <= 18 €, med socker eller med ett innehåll av tillsatt socker av
<= 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20098111 Leveranser 1 000 l Saft av tranbär eller lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis-idaea", ojäst, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 30 € (exkl. tillsats av alkohol)

20098119 Leveranser 1 000 l Saft av tranbär eller lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis-idaea", ojäst, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av > 30 € (exkl. tillsats av alkohol)

20098131 Leveranser 1 000 l Saft av tranbär eller lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis-idaea", ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av > 30 € och med tillsats av socker (exkl. tillsats av alkohol)

20098151 Leveranser 1 000 l Saft av tranbär eller lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis-idaea", ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent (exkl. tillsats av alkohol)

20098159 Leveranser 1 000 l Saft av tranbär eller lingon "Vaccinium macrocarpon", "Vaccinium oxycoccos",
"Vaccinium vitis-idaea", ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde
per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av <= 30
viktprocent (exkl. tillsats av alkohol)

20098195 Leveranser 1 000 l Saft av bär av arten "Vaccinium macrocarpon", ojäst, med ett Brixtal av <= 67
vid 20°C (exkl. med tillsats av socker eller alkohol)

20098199 Leveranser 1 000 l Saft av tranbär eller lingon "Vaccinium oxycoccos", "Vaccinium vitis-idaea",
ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C (exkl. med tillsats av socker eller
alkohol)

20098911 Leveranser 1 000 l Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 22 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
innehållande alkohol)

20098919 Leveranser 1 000 l Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av > 22 €, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
innehållande alkohol)

20098934 Leveranser 1 000 l Saft av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukt, carambola och
pitahaya, ojäst, utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 30 € (exkl. blandningar)
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20098935 Leveranser 1 000 l Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, utan tillsats av alkohol, även med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C,
med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. blandningar och saft av
citrusfrukter, passionsfrukter, mango, mangostan, papayafrukter "papaya",
jackfrukter, guava, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, sapodillafrukter,
carambola och pitahaya, ananas, tomater, vindruvor inkl druvmust samt
äpplen, tranbär och päron)

20098936 Leveranser 1 000 l Saft av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, carambola och pitahaya, ojäst,
även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67
vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 € (exkl. innehållande alkohol
samt blandningar)

20098938 Leveranser 1 000 l Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, även med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av > € 30 (exkl. blandningar och saft av citrusfrukter frukt,
passionsfrukter, mango, mangostan, papayafrukter "papaya", jackfrukter,
guava, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, sapodillafrukter, carambola
och pitahaya, ananas, tomater, vindruvor inkl. druvmust, äpplen, tranbär och
päron samt med tillsats av alkohol)

20098950 Leveranser 1 000 l Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av > 18 €, med tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol)

20098961 Leveranser 1 000 l Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 18 €, med tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol)

20098963 Leveranser 1 000 l Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 18 €, med ett innehåll av tillsatt socker av <= 30 viktprocent (exkl.
innehållande alkohol)

20098969 Leveranser 1 000 l Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C (exkl. med tillsats av socker
eller innehållande alkohol)

20098971 Leveranser 1 000 l Körsbärssaft, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100
kg netto av > 30 €, med tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol)

20098973 Leveranser 1 000 l Saft av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och
pitahaya, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av > 30 €, med tillsats av socker (exkl. blandningar eller innehållande
alkohol)

20098979 Leveranser 1 000 l Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C,
med ett värde per 100 kg netto av > 30 €, med tillsats av socker (exkl.
blandningar, innehållande alkohol samt saft av citrusfrukter, guava, mango,
mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, ananas,
tomater, vindruvor inkl. druvmust, äpplen, tranbär, päron och körsbär)

20098985 Leveranser 1 000 l Saft av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukt, carambola, pitahaya,
ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <=
30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av > 30 viktprocent, (exkl. blandningar
eller innehållande alkohol)

20098986 Leveranser 1 000 l Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C,
med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker
av > 30 viktprocent (exkl. blandningar eller innehållande alkohol samt saft av
citrusfrukter, guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, ananas, tomater, vindruvor inkl. druvmust, äpplen,
tranbär och päron)

20098988 Leveranser 1 000 l Saft av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukt, carambola och
pitahaya, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg
netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av <= 30 viktprocent (exkl.
blandningar eller innehållande alkohol)

20098989 Leveranser 1 000 l Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C,
med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av
<= 30 viktprocent (exkl. blandingar eller innehållande alkohol samt saft av
citrusfrukter, guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, ananas, tomater, vindruvor inkl. druvmust, äpplen,
tranbär och päron)

20098996 Leveranser 1 000 l Saft av körsbär, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C (exkl. med tillsats av
socker eller alkohol)

20098997 Leveranser 1 000 l Saft av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukt, carambola och
pitahaya, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C (exkl. blandningar samt med
tillsats av socker eller innehållande alkohol)



Varulista 2022 87

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

20098999 Leveranser 1 000 l Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C
(exkl. med tillsats av socker eller alkohol, blandningar samt saft av
citrusfrukter, guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, ananas, tomater, vindruvor inkl. druvmust, äpplen, päron,
körsbär samt tranbär och lingon)

20099011 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron, ojäst, med ett Brixtal
av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 22 €, även med tillsats
av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

20099019 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron, ojäst, med ett Brixtal
av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 22 €, även med tillsats
av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

20099021 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av frukt, inbegripet druvmust, och grönsakssaft, ojäst, med ett
Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, även med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol och
saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron)

20099029 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av frukt, inbegripet druvmust, och grönsakssaft, ojäst, med ett
Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 €, även med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol och
saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron)

20099031 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron, ojäst, med ett Brixtal av
<= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 18 €, med ett innehåll av
tillsatt socker av > 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20099039 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron, ojäst, med ett Brixtal av
<= 67 vid 20°C, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl.
med ett värde per 100 kg netto av <= 18 €, med ett innehåll av tillsatt socker
av > 30 viktprocent eller innehållande alkohol)

20099041 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 €, med
tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol)

20099049 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 € (exkl. med
tillsats av socker eller innehållande alkohol)

20099051 Leveranser Anges ej Saftblandningar av frukt, inbegripet druvmust, och grönsakssaft, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 €, med
tillsats av socker (exkl. innehållande alkohol samt saftblandningar innehållande
saft av äpplen och päron eller av citrusfrukter och ananas)

20099051v Leveranser 1 000 l Saftblandningar av frukt, inkl. druvmust och grönsakssaft, ojäst, utan tillsats av
alkohol, med tillsats av socker, (exkl. saftblandningar innehållande saft av
äpplen och päron eller av citrusfrukter och ananas)

20099059 Leveranser Anges ej Saftblandningar av frukt, inbegripet druvmust, och grönsakssaft, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av > 30 € (exkl. med
tillsats av socker, innehållande alkohol samt saftblandningar innehållande saft
av äpplen och päron eller av citrusfrukter och ananas)

20099059v Leveranser 1 000 l Saftblandningar av frukt, inkl. druvmust och grönsakssaft, ojäst, utan tillsats av
alkohol och socker, (exkl. saftblandningar innehållande saft av äpplen och
päron eller av citrusfrukter och ananas)

20099071 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett
innehåll av tillsatt socker av > 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20099073 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett
innehåll av tillsatt socker av <= 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20099079 Leveranser 1 000 l Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter och ananas, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. med
tillsats av socker eller innehållande alkohol)

20099092 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukt,
carambola och pitahaya, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av > 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)

20099094 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av frukt, inbegripet druvmust, och grönsakssaft, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett
innehåll av tillsatt socker > 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol,
saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron eller av citrusfrukter och
ananas eller av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya)

20099095 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
kasjuäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukt,
carambola och pitahaya, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett innehåll av tillsatt socker av <= 30
viktprocent (exkl. innehållande alkohol)
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20099096 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av frukt, inbegripet druvmust, och grönsakssaft, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 €, med ett
innehåll av tillsatt socker <= 30 viktprocent (exkl. innehållande alkohol,
saftblandningar innehållande saft av äpplen och päron eller av citrusfrukter och
ananas eller av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya)

20099097 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder,
kasjuäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukt,
carambola och pitahaya, ojäst, med ett Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. med tillsats av socker eller
innehållande alkohol)

20099098 Leveranser 1 000 l Saftblandningar av frukt, inbegripet druvmust, och grönsakssaft, ojäst, med ett
Brixtal av <= 67 vid 20°C, med ett värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. med
tillsats av socker, innehållande alkohol samt saftblandningar innehållande saft
av äpplen och päron eller av citrusfrukter och ananas eller av guava, mango,
mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya)

21011100 Leveranser ton Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe

21011292 Leveranser ton Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av kaffe

21011298 Leveranser ton Beredningar på basis av kaffe

21012020 Leveranser ton Extrakter, essenser och koncentrat av te eller maté

21012092 Leveranser ton Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller maté

21012098 Leveranser ton Beredningar på basis av te eller maté

21013011 Leveranser ton Cikoriarot, rostad

21013019 Leveranser ton Kaffesurrogat, rostade (exkl. cikoriarot)

21013091 Leveranser ton Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot

21013099 Leveranser ton Extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat (exkl.
rostad cikoriarot)

21021010 Leveranser ton Jästkulturer

21021031 Leveranser ton Bagerijäst, torrjäst

21021039 Leveranser ton Bagerijäst (exkl. torrjäst)

21021090 Leveranser ton Jäst, aktiv (exkl. jästkulturer och bagerijäst)

21022011 Leveranser ton Jäst, inaktiv, i form av tabletter, tärningar o.d. eller i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg

21022019 Leveranser ton Jäst, inaktiv (exkl. i form av tabletter, tärningar o.d. eller i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg)

21022090 Leveranser ton Mikroorganismer, encelliga, döda (exkl. av vacciner samt jäst)

21023000 Leveranser ton Bakpulver, beredda

21031000 Leveranser ton Sojasås

21032000 Leveranser ton Tomatketchup och annan tomatsås

21033010 Leveranser ton Senapspulver (exkl. beredd senap)

21033090 Leveranser ton Senap, beredd

21039010 Leveranser ton Mangochutney, flytande

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

21039090 Leveranser Anges ej Såser samt beredningar för tillredning av såser och blandningar för
smaksättningsändamål (exkl. sojasås, tomatketchup och annan tomatsås,
flytande mangochutney samt aromatisk bitter med en alkoholhalt av >= 44,2
men <= 49,2 volymprocent och innehållande >= 1,5 men <= 6 viktprocent
gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande >= 4 men <= 10
viktprocent socker, löst liggande i förpackningar med ett innehåll av <= 0,5 liter)

21039090a Leveranser ton Majonnäs

21039090b Leveranser ton Andra såser samt beredningar för tillredning av såser och blandningar för
smaksättningsändamål

21039090c Leveranser ton Sallader baserade på majonnäs
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21041000 Leveranser ton Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

21042000 Leveranser ton Livsmedelsberedningar av den art som används som näringsmedel avsedda
för barn eller för dietbruk, bestående av homogeniserade blandningar av två
eller flera grundbeståndesdelar såsom kött, fisk, grönsaker eller frukt, i
detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g

21050010 Leveranser 1 000 l Glassvaror, även innehållande kakao, inte innehållande mjölkfett eller
innehållande < 3 viktprocent mjökfett

21050091 Leveranser 1 000 l Glassvaror, även innehållande kakao, innehållande >= 3 men < 7 viktprocent
mjölkfett

21050099 Leveranser 1 000 l Glassvaror, även innehållande kakao, innehållande >= 7 viktprocent mjölkfett

21061020 Leveranser ton Proteinkoncentrat och texturerade proteiner, inte innehållande mjökfett,
mjölkprotein, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 2, 5 viktprocent mjölkprotein, < 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse

21061080 Leveranser ton Proteinkoncentrat och texturerade proteiner, innehållande >= 1,5 viktprocent
mjölkfett, >= 2, 5 viktprocent mjölkprotein, >= 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, >= 5 viktprocent druvsocker eller >= 5 viktprocent stärkelse

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

21069030 Leveranser ton Sirap och andra sockerlösnigar, av isoglukos, aromatiserade eller färgade

21069051 Leveranser ton Sirap och andra sockerlösnigar, av laktos, aromatiserade eller färgade

21069055 Leveranser ton Sirap och andra sockerlösnigar, av druvsocker eller maltodextrin,
aromatiserade eller färgade

21069059 Leveranser ton Sirap och andra sockerlösnigar, aromatiserade eller färgade (exkl. av
isoglukos, laktos, druvsocker eller maltodextrin)

21069092 Leveranser Anges ej Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos,
druvsocker eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse

21069092a Leveranser ton Örtteer, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller
stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5 viktprocent
stärkelse

21069092b Leveranser ton Kosttillskott, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5 viktprocent
stärkelse

21069092c Leveranser ton Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos,
druvsocker eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

21069098 Leveranser Anges ej Livsmedelsberedningar, i.a.n., innehållande >= 1,5 viktprocent mjölkfett, >= 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, >= 5 viktprocent druvsocker eller >= 5
viktprocent stärkelse

21069098a Leveranser ton Kosttillskott, i.a.n., innehållande >= 1,5 viktprocent mjölkfett, >= 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, >= 5 viktprocent druvsocker eller >= 5 viktprocent
stärkelse

21069098b Leveranser ton Livsmedelsberedningar, i.a.n., innehållande >= 1,5 viktprocent mjölkfett, >= 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, >= 5 viktprocent druvsocker eller >= 5
viktprocent stärkelse (exkl. kosttillskott)

22011011 Leveranser 1 000 l Mineralvatten, naturligt, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller
av aromämne, utan kolsyra

22011019 Leveranser 1 000 l Mineralvatten, naturligt, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller
av aromämne, med kolsyra, inkl. kolsyrat vatten

22011090 Leveranser 1 000 l Mineralvatten, konstgjort, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller
av aromämne, inkl. kolsyrat vatten

22019000 Leveranser Anges ej Vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne
samt is och snö (exkl. mineralvatten, kolsyrat vatten, havsvatten, destillerat
vatten, deminaliserat vatten eller vatten av motsvarande renhetsgrad)

22019000a Leveranser 1 000 l Vatten distribuerat från vattenverk

22019000b Leveranser 1 000 kWh Ånga (för avsalu)

22019000c Leveranser 1 000 l Vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne,
annat; is och snö
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22021000 Leveranser Anges ej Vatten, inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel eller av aromämne

22021000a Leveranser 1 000 l Vatten, inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel eller av aromämne, tappat på glasflaska

22021000b Leveranser 1 000 l Vatten, inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel eller av aromämne, tappat på burk

22021000c Leveranser 1 000 l Vatten, inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel eller av aromämne, annat

22029100 Leveranser 1 000 l Alkoholfritt öl, med alkoholhalt av <= 0,5 volymprocent

22029911 Leveranser 1 000 l Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på >= 2,8 viktprocent (exkl.
alkoholhaltiga drycker; med innehåll av mjölk eller mjölkprodukter eller fett av
dessa varor)

22029915 Leveranser 1 000 l Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på < än 2,8 viktprocent; drycker
baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt
kapitel 12 (exkl. alkoholhaltiga drycker; med innehåll av mjölk eller
mjölkprodukter eller fett av dessa varor)

22029919 Leveranser 1 000 l Alkoholfria drycker (exkl. med innehåll av mjölk eller mjölkprodukter eller fett
därav; vatten, frukt-, bär- och grönsakssaft; öl eller sojabaserade drycker eller
drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller
frön enligt kapitel 12)

22029991 Leveranser 1 000 l Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller mjölkprodukter av < 0,2
viktprocent

22029995 Leveranser 1 000 l Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller mjölkprodukter av >= 0,2
viktprocent, men < 2 viktprocent

22029999 Leveranser 1 000 l Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller mjölkprodukter av >= 0,2
viktprocent

22030001 Leveranser Anges ej Maltdrycker, i flaska rymmande <= 10 liter

22030001a Leveranser 1 000 l Maltdrycker, i flaska rymmande <= 10 liter med en alkoholhalt av > 0,5 men <=
2,25 volymprocent

22030001b Leveranser 1 000 l Maltdrycker, i flaska rymmande <= 10 liter med en alkoholhalt av > 2,25 men
<= 3,5 volymprocent

22030001c Leveranser 1 000 l Maltdrycker, i flaska rymmande <= 10 liter med en alkoholhalt av > 3,5
volymprocent

22030009 Leveranser Anges ej Maltdrycker, på kärl rymmande <= 10 liter (exkl. i flaska)

22030009a Leveranser 1 000 l Maltdrycker, på kärl rymmande <= 10 liter (exkl. i flaska) med en
alkoholhalt > 0,5 men <= 2,25 volymprocent

22030009b Leveranser 1 000 l Maltdrycker, på kärl rymmande <= 10 liter (exkl. i flaska) med en
alkoholhalt > 2,25 men <= 3,5 volymprocent

22030009c Leveranser 1 000 l Maltdrycker, på kärl rymmande <= 10 liter (exkl. i flaska) med en
alkoholhalt > 3,5 volymprocent

22030010 Leveranser Anges ej Maltdrycker, på kärl rymmande > 10 liter

22030010a Leveranser 1 000 l Maltdrycker, på kärl rymmande > 10 liter med en alkoholhalt > 0,5 men <= 2,25
volymprocent

22030010b Leveranser 1 000 l Maltdrycker, på kärl rymmande > 10 liter med en alkoholhalt > 2,25 men <= 3,5
volymprocent

22030010c Leveranser 1 000 l Maltdrycker, på kärl rymmande > 10 liter med en alkoholhalt > 3,5
volymprocent

22041011 Leveranser 1 000 l Champagne med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

22041013 Leveranser 1 000 l Cava, med skyddad ursprungsbeteckning SUB

22041015 Leveranser 1 000 l Prosecco, med skyddad ursprungsbeteckning SUB

22041091 Leveranser 1 000 l Asti spumante, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

22041093 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad ursprungsbeteckning SUB
(exkl. Champagne, Cava, Prosecco och Asti spumante)

22041094 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad geografisk beteckning
(SGB)

22041096 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, mousserande (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) och geografisk beteckning (SGB))

22041098 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, mousserande (exkl. vin med uppgift om druvsort)
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22042106 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, i flaskor med
champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, på kärl
rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid 20°C har
ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) (exkl. mousserande vin)

22042107 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, i flaskor med
champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, på kärl
rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid 20°C har
ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, med skyddad geografisk beteckning
(SGB) (exkl. mousserande vin)

22042108 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, med uppgift om druvsort, i
flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning,
på kärl rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid
20°C har ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB), geografisk beteckning (SGB) samt mousserande
vin)

22042109 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, i flaskor med
champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, på kärl
rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid 20°C har
ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, i.a.n. (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB), geografisk beteckning (SGB), mousserande vin
samt vin med uppgift om druvsort)

22042111 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Alsace, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042112 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Bordeaux, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042113 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Bourgogne, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042117 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Val de Loire, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042118 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Mosel, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042119 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Pfalz, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042122 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Rheinhessen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042123 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Tokaj, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042124 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Lazio, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042126 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Toscana, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042127 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Trentino, Alto Adige och Friuli, på kärl rymmande <= 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

22042128 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Veneto, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042131 Leveranser 1 000 l Sicilia, vitt vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042132 Leveranser 1 000 l Viner, vita, Vinho Verde, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042134 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Penedés, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042136 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Rioja, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)
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22042137 Leveranser 1 000 l Viner, vita, från Valencia, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin)

22042138 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med
en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de
Loire, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige,
Friuli, Veneto, Sicilia, Vinho Verde, Penedés, Rioja, Valencia samt
mousserande vin)

22042142 Leveranser 1 000 l Viner från Bordeaux, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042143 Leveranser 1 000 l Viner från Bourgogne, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042144 Leveranser 1 000 l Viner från Beaujolais, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042146 Leveranser 1 000 l Viner från Vallée du Rhône, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042147 Leveranser 1 000 l Viner från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042148 Leveranser 1 000 l Viner från Val de Loire, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042161 Leveranser 1 000 l Sicilia, vin framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin och vita viner)

22042162 Leveranser 1 000 l Viner från Piemonte "Piedmont", på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042166 Leveranser 1 000 l Viner från Toscana, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt
av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl.
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042167 Leveranser 1 000 l Viner från Trentino och Alto Adige, på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042168 Leveranser 1 000 l Viner från Veneto, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt
av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl.
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042169 Leveranser 1 000 l Viner från Dão, Bairrada och Douro, på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042171 Leveranser 1 000 l Viner från Navarra, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt
av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl.
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042174 Leveranser 1 000 l Viner från Penedés, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt
av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl.
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042176 Leveranser 1 000 l Viner från Rioja, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av
<= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl.
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042177 Leveranser 1 000 l Viner från Valdepeñas, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042178 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" (exkl. från Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sicilia, Piemonte "Piedmont", Toscana,
Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja,
Valdepeñas samt mousserande vin och vita viner)

22042179 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad geografisk beteckning
(SGB) (exkl. mousserande vin)

22042180 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad geografisk beteckning (SGB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)
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22042181 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, av färska druvor, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och geografisk
beteckning (SGB) samt mousserande vin)

22042182 Leveranser 1 000 l Vin med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande <= 2 liter och en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl.
mousserande vin samt alla former av vita viner)

22042183 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande vin samt vin
med uppgift om druvsort)

22042184 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande vin, alla former av vita
viner samt vin med uppgift om druvsort)

22042185 Leveranser 1 000 l Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB"

22042186 Leveranser 1 000 l Sherry, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB"

22042187 Leveranser 1 000 l Marsala, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB"

22042188 Leveranser 1 000 l Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

22042189 Leveranser 1 000 l Portvin, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB"

22042190 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" eller skyddad geografisk beteckning SGB (exkl. Madeira, Setúbal
muscatel, Sherry, Marsala, Samos, Muscat de Lemnos och Portvin)

22042191 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad geografisk beteckning SGB)

22042193 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, på kärl rymmande <= 2 liter, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) eller geografisk beteckning (SGB) (exkl. framställt i Europeiska unionen,
samt mousserande vin)

22042194 Leveranser 1 000 l Vin, på kärl rymmande <= 2 liter, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
eller geografisk beteckning (SGB) (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042195 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB) samt mousserande vin)

22042196 Leveranser 1 000 l Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB) samt mousserande vin och alla former av vita viner)

22042197 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen och
mousserande vin samt vin med uppgift om druvsort)

22042198 Leveranser 1 000 l Vin, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen och
mousserande vin, alla former av vita viner samt vin med uppgift om druvsort)

22042210 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor med
champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning,
rymmande > 2 liter men <= 10 liter; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett
övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter
(exkl. mousserande vin)

22042222 Leveranser 1 000 l Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042223 Leveranser 1 000 l Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042224 Leveranser 1 000 l Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042226 Leveranser 1 000 l Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" (exkl. mousserande vin)
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22042227 Leveranser 1 000 l Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042228 Leveranser 1 000 l Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" (exkl. mousserande vin)

22042232 Leveranser 1 000 l Vin, från Piemonte "Piedmont", på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042233 Leveranser 1 000 l Viner, från Tokaj, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042238 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du
Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaj samt
mousserande vin)

22042278 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du
Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaj samt
mousserande vin och vita viner)

22042279 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande
vin)

22042280 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin och vita viner)

22042281 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" samt mousserande vin)

22042282 Leveranser 1 000 l Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" samt mousserande vin och vita viner)

22042283 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande vin
och vin med uppgift om druvsort)

22042284 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande vin, vita
viner samt vin med uppgift om druvsort)

22042285 Leveranser 1 000 l Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

22042286 Leveranser 1 000 l Sherry, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt
av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller
geografisk beteckning "SGB"

22042288 Leveranser 1 000 l Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

22042290 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira,
Setubal muscatel, Sherry, Samos samt Muscat de Lemnos)

22042291 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB")

22042293 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. framställt i
Europeiska unionen samt mousserande vin)

22042294 Leveranser 1 000 l Vin, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. framställt i
Europeiska unionen samt mousserande vin och vita viner)

22042295 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter
(exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande vin)

22042296 Leveranser 1 000 l Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl.
framställt i Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller
geografisk beteckning "SGB", mousserande vin samt vita viner)
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22042297 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, mousserande vin samt vin med uppgift om druvsort)

22042298 Leveranser 1 000 l Vin, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl. framställt i Europeiska
unionen, mousserande vin och vita viner samt vin med uppgift om druvsort)

22042910 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor med
champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning,
rymmande > 10 liter; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av >= 1
bar men < 3 bar, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. mousserande vin)

22042922 Leveranser 1 000 l Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt
av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl.
mousserande vin)

22042923 Leveranser 1 000 l Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042924 Leveranser 1 000 l Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt
av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl.
mousserande vin)

22042926 Leveranser 1 000 l Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042927 Leveranser 1 000 l Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" (exkl. mousserande vin)

22042928 Leveranser 1 000 l Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042932 Leveranser 1 000 l Vin, från Piemonte, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt
av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl.
mousserande vin)

22042938 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med
en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais,
Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte samt
mousserande vin)

22042978 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" (exkl. från Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte samt mousserande vin och vita
viner)

22042979 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin)

22042980 Leveranser 1 000 l Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin och vita viner)

22042981 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent
(exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" samt mousserande vin)

22042982 Leveranser 1 000 l Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent
(exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" samt mousserande vin och vita viner)

22042983 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med
en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande vin och vin
med uppgift om druvsort)

22042984 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande vin, vita viner
samt vin med uppgift om druvsort)

22042985 Leveranser 1 000 l Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB"

22042986 Leveranser 1 000 l Sherry, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB"

22042988 Leveranser 1 000 l Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" eller geografisk beteckning "SGB"
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22042990 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" eller skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos)

22042991 Leveranser 1 000 l Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB")

22042993 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, på kärl rymmande > 10 liter, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin)

22042994 Leveranser 1 000 l Vin, på kärl rymmande > 10 liter, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin och vita viner)

22042995 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" samt mousserande vin)

22042996 Leveranser 1 000 l Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" samt mousserande vin och vita viner)

22042997 Leveranser 1 000 l Vin, vitt, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen,
mousserande vin samt vin med uppgift om druvsort)

22042998 Leveranser 1 000 l Vin, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen,
mousserande vin och vita viner samt vin med uppgift om druvsort)

22043010 Leveranser 1 000 l Druvmust i jäsning och druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än
genom tillsats av alkohol, med en verklig alkoholhalt av > 1 volymprocent

22043092 Leveranser Anges ej Druvmust, ojäst, koncentrerad, specificerad i kompletterande anmärkning nr 7
till kap. 22, med en densitet av <= 1,33 g/cm³ vid 20°C och med en verklig
alkoholhalt av <= 1 volymprocent, men > 0,5 volymprocent (exkl. druvmust,
vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol)

22043092x Leveranser 1 000 l Druvmust, ojäst, koncentrerad, med en densitet av <= 1,33 g/cm3 vid 20°C
och med en verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent, men > 0,5 volymprocent
(exkl. druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av
alkohol)

22043094 Leveranser 1 000 l Druvmust, ojäst, okoncentrerad, med en densitet av <= 1,33 g/cm³ vid 20°C
och med en verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent, men >0,5 volymprocent
(exkl. druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av
alkohol)

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

22043096x Leveranser 1 000 l Druvmust, ojäst, koncentrerad, med en densitet av > 1,33 g/cm3 vid 20°C och
med en verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent, men >0,5 volymprocent (exkl.
druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol)

22043098 Leveranser 1 000 l Druvmust, ojäst, okoncentrerad, med en densitet av > 1,33 g/cm³ vid 20°C och
med en verklig alkoholhalt av <= 1 volymprocent, men >0,05 volymprocent
(exkl. druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av
alkohol)

22051010 Leveranser 1 000 l Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska
ämnen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 18
volymprocent

22051090 Leveranser 1 000 l Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska
ämnen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 18
volymprocent

22059010 Leveranser 1 000 l Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska
ämnen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 18
volymprocent

22059090 Leveranser 1 000 l Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska
ämnen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 18
volymprocent

22060010 Leveranser 1 000 l Piquettevin, framställd genom jäsning av obehandlade pressåterstoder av
druvor, urlakade i vatten, eller genom extraktion med vatten av pressåterstoder
av druvor

22060031 Leveranser 1 000 l Cider och päronvin, mousserande

22060039 Leveranser 1 000 l Mjöd och andra jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och
blandningar av jästa drycker med alkoholfria drycker, mousserande, i.a.n. (exkl.
maltdrycker, vin av färska druvor, druvmust, "piquettevin" samt äppelvin "cider"
och päronvin)

22060051 Leveranser 1 000 l Cider och päronvin, inte mousserande, på kärl rymmande <= 2 liter
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22060059 Leveranser 1 000 l Mjöd och andra jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och
blandningar av jästa drycker med alkoholfria drycker, ej mousserande, på kärl
rymmande <= 2 liter, i.a.n. (exkl. vin av färska druvor, druvmust, vermouth och
annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen,
"piquettevin" samt äppelvin "cider" och päronvin)

22060081 Leveranser 1 000 l Cider och päronvin, inte mousserande, på kärl rymmande > 2 liter

22060089 Leveranser 1 000 l Mjöd och andra jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och
blandningar av jästa drycker med alkoholfria drycker, ej mousserande, på kärl
rymmande > 2 liter i.a.n. (exkl. vin av färska druvor, druvmust, vermout och
annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen,
"piquettevin" samt äppelvin "cider" och päronvin)

22071000 Leveranser 1 000 l Etylalkohol, odenaturerad, med alkoholhalt av >= 80 volymprocent

22072000 Leveranser 1 000 l Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

22082012 Leveranser 1 000 l alk Konjak, på kärl rymmande <= 2 liter

22082014 Leveranser 1 000 l alk Armagnac, på kärl rymmande <= 2 liter

22082016 Leveranser 1 000 l alk Brandy de Jerez, på kärl rymmande <= 2 liter

22082018 Leveranser 1 000 l alk Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. armagnac och
brandy de Jerez)

22082019 Leveranser 1 000 l alk Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl.
konjak, armagnac och brandy eller Weinbrand)

22082026 Leveranser 1 000 l alk Grappa, på kärl rymmande <= 2 liter

22082028 Leveranser 1 000 l alk Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor, på kärl
rymmande <= 2 liter (exkl. grappa)

22082062 Leveranser 1 000 l alk Konjak, på kärl rymmande > 2 liter

22082066 Leveranser 1 000 l alk Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande > 2 liter

22082069 Leveranser 1 000 l alk Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl rymmande > 2 liter (exkl.
konjak, armagnac och brandy eller Weinbrand)

22082086 Leveranser 1 000 l alk Grappa, på kärl rymmande > 2 liter

22082088 Leveranser 1 000 l alk Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor, på kärl
rymmande > 2 liter (exkl. grappa)

22083011 Leveranser 1 000 l alk Bourbon-whisky, på kärl rymmande <= 2 liter

22083019 Leveranser 1 000 l alk Bourbon-whisky, på kärl rymmande > 2 liter

22083030 Leveranser 1 000 l alk Scotch single malt whisky

22083041 Leveranser 1 000 l alk Scotch s.k. blended malt whisky, på kärl rymmande <= 2 liter

22083049 Leveranser 1 000 l alk Scotch s.k. blended malt whisky, på kärl rymmande > 2 liter

22083061 Leveranser 1 000 l alk Scotch whisky, single grain och s.k. blended grain, på kärl rymmande <= 2 liter

22083069 Leveranser 1 000 l alk Scotch whisky, single grain och s.k. blended grain, på kärl rymmande > 2 liter

22083071 Leveranser 1 000 l alk Scotch s.k. blended whisky, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. single malt,
blended malt, single grain och blended grain whisky)

22083079 Leveranser 1 000 l alk Scotch s.k. blended whisky, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. single malt,
blended malt, single grain och blended grain whisky)

22083082 Leveranser 1 000 l alk Whisky, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. "bourbon-whisky" och skotsk
whisky)

22083088 Leveranser 1 000 l alk Whisky, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. "bourbon-whisky" och skotsk whisky)

22084011 Leveranser 1 000 l alk Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >=
225 g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%", i kärl rymmande <= 2 l

22084031 Leveranser 1 000 l alk Rom och taffia, av ett värde > 7,9 €/l ren alkohol, i kärl rymmande <= 2 l (exkl.
rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >=
225 g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%")

22084039 Leveranser 1 000 l alk Rom och taffia, av ett värde om <= 7,9 €/l ren alkohol, i kärl rymmande <= 2 l
(exkl. rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol
>= 225 g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%")

22084051 Leveranser 1 000 l alk Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >=
225 g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%", i kärl rymmande > 2 l
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22084091 Leveranser 1 000 l alk Rom och taffia, av ett värde > 2 €/l ren alkohol, i kärl rymmande > 2 l (exkl. rom
med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol >= 225
g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%")

22084099 Leveranser 1 000 l alk Rom och taffia, av ett värde om <= 2 €/l ren alkohol, i kärl rymmande > 2 l
(exkl. rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol
>= 225 g/hl ren alkohol "med en tolerans på 10%")

22085011 Leveranser 1 000 l alk Gin, på kärl rymmande <= 2 liter

22085019 Leveranser 1 000 l alk Gin, på kärl rymmande > 2 liter

22085091 Leveranser 1 000 l alk Genever, på kärl rymmande <= 2 liter

22085099 Leveranser 1 000 l alk Genever, på kärl rymmande > 2 liter

22086011 Leveranser 1 000 l alk Vodka med en alkoholhalt av <= 45,4 volymprocent, på kärl rymmande <= 2
liter

22086019 Leveranser 1 000 l alk Vodka med en alkoholhalt av <= 45,4 volymprocent, på kärl rymmande > 2 liter

22086091 Leveranser 1 000 l alk Vodka med en alkoholhalt av > 45,4 volymprocent, på kärl rymmande <= 2 liter

22086099 Leveranser 1 000 l alk Vodka med en alkoholhalt av > 45,4 volymprocent, på kärl rymmande > 2 liter

22087010 Leveranser 1 000 l alk Likör, på kärl rymmande <= 2 liter

22087090 Leveranser 1 000 l alk Likör, på kärl rymmande > 2 liter

22089011 Leveranser 1 000 l alk Arrak, på kärl rymmande <= 2 liter

22089019 Leveranser 1 000 l alk Arrak, på kärl rymmande > 2 liter

22089033 Leveranser 1 000 l alk Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär, på kärl rymmande <= 2 liter
(exkl. likör)

22089038 Leveranser 1 000 l alk Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär, på kärl rymmande > 2 liter
(exkl. likör)

22089041 Leveranser 1 000 l alk Ouzo, på kärl rymmande <= 2 liter

22089045 Leveranser 1 000 l alk Calvados, på kärl rymmande <= 2 liter

22089048 Leveranser 1 000 l alk Sprit framställd av frukt, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. sprit framställd av
plommon, päron, körsbär, druvvin eller pressåterstoder av druvor samt
calvados och likör)

22089054 Leveranser 1 000 l alk Tequila, på kärl rymmande <= 2 liter

22089056 Leveranser 1 000 l alk Sprit, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. sprit erhållen genom destillering av
druvvin eller pressåterstoder av druvor, whisky, rom, taffia, gin, genever, vodka,
likör, arrak, ouzo, sprit av frukt och tequila)

22089069 Leveranser 1 000 l alk Spritdrycker, på kärl rymmande <= 2 liter, i.a.n.

22089071 Leveranser 1 000 l alk Sprit framställd av frukt, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. sprit framställd av
plommon, päron eller körsbär samt druvvin eller pressåterstoder av druvor)

22089075 Leveranser 1 000 l alk Tequila, på kärl rymmande > 2 liter

22089077 Leveranser 1 000 l alk Sprit, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. sprit erhållen genom destillering av
druvvin eller pressåterstoder av druvor, whisky, rom, taffia, gin, genever, vodka,
likör, arrak, ouzo, sprit av frukt och tequila)

22089078 Leveranser 1 000 l alk Spritdryck, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. sprit erhållen genom destillering av
druvvin eller pressåterstoder av druvor, whisky, rom, taffia, gin, genever, vodka,
likör, arrak, ouzo, sprit av frukt och "korn")

22089091 Leveranser 1 000 l alk Etylalkohol, odenaturerad, med alkoholhalt av < 80 volymprocent, på kärl
rymmande <= 2 liter

22089099 Leveranser 1 000 l alk Etylalkohol, odenaturerad, med alkoholhalt av < 80 volymprocent, på kärl
rymmande > 2 liter

22090011 Leveranser 1 000 l Vinättika, på kärl rymmande <= 2 liter

22090019 Leveranser 1 000 l Vinättika, på kärl rymmande > 2 liter

22090091 Leveranser 1 000 l Ättika på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. vinättika)

22090099 Leveranser 1 000 l Ättika och ättikersättning framställd av ättiksyra, på kärl rymmande > 2 liter
(exkl. vinättika)

23011000 Leveranser ton Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av kött, olämpliga som livsmedel;
grevar
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23012000 Leveranser ton Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur, olämpliga som livsmedel

23021010 Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av majs, med ett stärkelseinnehåll av
<= 35 viktprocent

23021090 Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av majs, med ett stärkelseinnehåll
av > 35 viktprocent

23023010 Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av vete, med ett stärkelseinnehåll av
<= 28 viktprocent, förutsatt att <= 10 viktprocent passerar genom en sikt med
en maskvidd av 0,2 mm eller, om > 10 viktprocent av varan passerar genom
sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av den siktade produkten är >= 1,5
viktprocent

23023090 Leveranser Anges ej Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av vete (exkl. vete med ett
stärkelseinnehåll av <= 28 viktprocent, förutsatt att <= 10 viktprocent passerar
genom en sikt med en maskvidd av 0,2 mm eller, om > 10 viktprocent av varan
passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av den siktade
produkten är >= 1,5 viktprocent)

23023090x Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av vete, andra slag (exkl. nämnda
varor i 2302)

23024002 Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av ris, med ett stärkelseinnehåll av
<= 35 viktprocent

23024008 Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av ris, med ett stärkelseinnehåll
av > 35 viktprocent

23024010 Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål, med ett
stärkelseinnehåll av <= 28 viktprocent, förutsatt att <= 10 viktprocent passerar
genom en sikt med en maskvidd av 0,2 mm eller, om > 10 viktprocent av varan
passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av den siktade
produkten är >= 1,5 viktprocent (exkl. av majs, ris eller vete)

23024090 Leveranser Anges ej Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål (exkl. av majs, ris eller
vete samt med ett stärkelseinnehåll av <= 28 viktprocent, förutsatt att <= 10
viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,2 mm eller,
om > 10 viktprocent av varan passerar genom sikten, att askinnehållet i
torrsubstansen av den siktade produkten är >= 1,5 viktprocent)

23024090x Leveranser ton Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid
siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål, andra slag (exkl.
nämnda varor i 2302)

23025000 Leveranser ton Återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan
bearbetning av baljväxter

23031011 Leveranser ton Återstoder från framställning av majsstärkelse, med ett proteininnehåll
beräknat på torrsubstansen av > 40 viktprocent (exkl. koncentrerat
majsstöpvatten)

23031019 Leveranser ton Återstoder från framställning av majsstärkelse, med ett proteininnehåll
beräknat på torrsubstansen av <= 40 viktprocent (exkl. koncentrerat
majsstöpvatten)

23031090 Leveranser ton Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder (exkl. återstoder
från framställning av majsstärkelse)

23032010 Leveranser ton Betmassa

23032090 Leveranser ton Bagass och annat avfall från sockerframställning (exkl. betmassa)

23033000 Leveranser ton Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier

23040000 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda
eller i form av pelletar

23050000 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda
eller i form av pelletar

23061000 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av
bomullsfrön, även malda eller i form av pelletar

23062000 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av linfrön,
även malda eller i form av pelletar

23063000 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av
solrosfrön, även malda eller i form av pelletar
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23064100 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av raps-
eller rybsfrön, även malda eller i form av pelletar, av rapsfrön eller rybsfrön
med låg halt av erukasyra "som ger en icke-flyktig olja med en halt av
erukasyra på < 2 viktprocent och en komponent i fast form som innehåller < 30
mikromol glukosinolater per g"

23064900 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder, även malda eller i form av pelletar, från
utvinning av fetter eller oljor av raps- eller rybsfrön med hög halt av erukasyra
"som ger en icke-flyktig olja med en halt av erukasyra på >= 2 viktprocent och
en komponent i fast form som innehåller >= 30 mikromol glukosinolater per g"

23065000 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av
kokosnötter eller kopra, även malda eller i form av pelletar

23066000 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av
palmnötter eller palmkärnor, även malda eller i form av pelletar

23069005 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller
oljor av majsgroddar, även malda eller i form av pelletar

23069011 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, även malda eller
i form av pelletar, innehållande <= 3 viktprocent olivolja

23069019 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, även malda eller
i form av pelletar, innehållande > 3 viktprocent olivolja

23069090 Leveranser ton Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller
oljor, även malda eller i form av pelletar (exkl. av bomullsfrön, linfrön,
solrosfrön, raps- eller rybsfrön, kokosnötter eller kopra, palmnötter eller
palmkärnor, majsgroddar samt från utvinning av olivolja, sojabönolja och
jordnötsolja)

23070011 Leveranser ton Vindruv med en total alkoholhalt uttryckt i massa av <= 7,9% mas och en
torrsubstanshalt av >= 25 viktprocent

23070019 Leveranser ton Vindruv (exkl. med en total alkoholhalt uttryckt i massa av <= 7,9% mas och en
torrsubstanshalt av >= 25 viktprocent)

23070090 Leveranser ton Rå vinsten

23080011 Leveranser ton Återstoder från vindruvspressning av den art som används vid utfodring av
djur, även i form av pelletar, med en total alkoholhalt av <= 4,3% mas och en
torrsubstanshalt av >= 40 viktprocent

23080019 Leveranser ton Återstoder från vindruvspressning av den art som används vid utfodring av
djur, även i form av pelletar (exkl. med en total alkoholhalt av <= 4,3% mas och
en torrsubstanshalt av >= 40 viktprocent)

23080040 Leveranser ton Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt, av den art som
används vid utfodring av djur, även i form av pelletar (exkl. återstoder från
pressning av vindruvor)

23080090 Leveranser ton Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och
biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, även i form av
pelletar, i.a.n. (exkl. av ekollon, hästkastanjer samt återstoder från pressning av
vindruvor och andra frukter)

23091011 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, inte innehållande stärkelse och mjölkprodukter eller innehållande
<= 10 viktprocent stärkelse eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter

23091013 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller innehållande <= 10 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter

23091015 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller innehållande <= 10 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 50 men < 75 viktprocent mjölkprodukter

23091019 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller innehållande <= 10 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent mjölkprodukter

23091031 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30 viktprocent stärkelse och inte
innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter

23091033 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter

23091039 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter
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23091051 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och inte innehållande
mjölkprodukter eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter

23091053 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 10
men < 50 viktprocent mjölkprodukter

23091059 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, innehållande
druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av druvsocker eller
maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50
viktprocent mjölkprodukter

23091070 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, inte innehållande
stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, men innehållande mjölkprodukter

23091090 Leveranser ton Hundfoder eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar, inte innehållande
stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande mjölkprodukter

23099010 Leveranser Anges ej Limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur som supplement till
landbrugsproducerade fodermedel

23099010a Leveranser ton Limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur som supplement till
lantbruksproducerade fodermedel, till sällskapsdjur ( ej hund och katt)

23099010d Leveranser ton Limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur som supplement till
lantbruksproducerade fodermedel, till svin

23099010e Leveranser ton Limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur som supplement till
lantbruksproducerade fodermedel, till nötkreatur

23099010f Leveranser ton Limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur som supplement till
lantbruksproducerade fodermedel, till fjäderfä

23099010g Leveranser ton Limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur som supplement till
lantbruksproducerade fodermedel, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099020 Leveranser Anges ej Återstoder från framställningen av majsstärkelse enligt kompletterande
anmärkning nr 5 till kap. 23, av sådana slag som används vid utfodring av djur
(exkl. hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar)

23099020a Leveranser ton Återstoder från framställningen av majsstärkelse enligt kompletterande
anmärkning nr 5 till kapitel 23, av sådana slag som används vid utfodring av
djur, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099020d Leveranser ton Återstoder från framställningen av majsstärkelse enligt kompletterande
anmärkning nr 5 till kapitel 23, av sådana slag som används vid utfodring av
svin

23099020e Leveranser ton Återstoder från framställningen av majsstärkelse enligt kompletterande
anmärkning nr 5 till kapitel 23, av sådana slag som används vid utfodring av
nötkreatur

23099020f Leveranser ton Återstoder från framställningen av majsstärkelse enligt kompletterande
anmärkning nr 5 till kapitel 23, av sådana slag som används vid utfodring av
fjäderfä

23099020g Leveranser ton Återstoder från framställningen av majsstärkelse enligt kompletterande
anmärkning nr 5 till kapitel 23, av sådana slag som används vid utfodring av
andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099031 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter
eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar)

23099031a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar,  av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter
eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund
och katt)

23099031c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller innehållande <=
10 viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller
innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar)

23099031d Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder),  av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter
eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till svin
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23099031e Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder),  av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter
eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till nötkreatur

23099031f Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder),  av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter
eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till fjäderfän

23099031g Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter
eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur
och fjäderfän

23099033 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande mjölkprodukter >=
10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar)

23099033a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar,  av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande mjölkprodukter >=
10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099033c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller innehållande <=
10 viktprocent stärkelse och innehållande mjölkprodukter >= 10 men < 50
viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar)

23099033d Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande mjölkprodukter >=
10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till svin

23099033e Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande mjölkprodukter >=
10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till nötkreatur

23099033f Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande mjölkprodukter >=
10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till fjäderfän

23099033g Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande mjölkprodukter >=
10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och
fjäderfän

23099035 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 men < 75
viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar)

23099035a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 men < 75
viktprocent mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099035c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller innehållande <=
10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 men < 75 viktprocent
mjölkprodukter

23099035d Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 men < 75
viktprocent mjölkprodukter, till svin
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23099035e Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 men < 75
viktprocent mjölkprodukter, till nötkreatur

23099035f Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 men < 75
viktprocent mjölkprodukter, till fjäderfän

23099035g Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 men < 75
viktprocent mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099039 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent
mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar)

23099039a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent
mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099039c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller innehållande <=
10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent mjölkprodukter

23099039d Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent
mjölkprodukter, till svin

23099039e Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent
mjölkprodukter, till nötkreatur

23099039f Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent
mjölkprodukter, till fjäderfän

23099039g Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, inte innehållande stärkelse eller
innehållande <= 10 viktprocent stärkelse och innehållande >= 75 viktprocent
mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099041 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller
innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar)

23099041a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller
innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och
katt)

23099041c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30 viktprocent
stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10
viktprocent mjölkprodukter

23099041d Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller
innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till svin

23099041e Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller
innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till nötkreatur
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23099041f Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller
innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till fjäderfän

23099041g Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller
innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och
fjäderfän

23099043 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent
mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar)

23099043a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent
mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099043c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter

23099043d Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent
mjölkprodukter, till svin

23099043e Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent
mjölkprodukter, till nötkreatur

23099043f Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent
mjölkprodukter, till fjäderfän

23099043g Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent
mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099049 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande stärkelse > 10 men <=
30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter
(exkl. hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar)

23099049a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande stärkelse > 10 men <=
30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till
sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099049c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, innehållande stärkelse > 10 men <= 30
viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter

23099049d Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande stärkelse > 10 men <=
30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till
svin

23099049e Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande stärkelse > 10 men <=
30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till
nötkreatur

23099049f Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande stärkelse > 10 men <=
30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till
fjäderfän
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23099049g Leveranser ton Beredningar, (exkl. tillsättningsfoder), av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande stärkelse > 10 men <=
30 viktprocent stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till
andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099051 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent
stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10
viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar)

23099051a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent
stärkelse och inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10
viktprocent mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099051c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och inte
innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10 viktprocent mjölkprodukter

23099051d Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10 viktprocent
mjölkprodukter, till svin

23099051e Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10 viktprocent
mjölkprodukter, till nötkreatur

23099051f Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10 viktprocent
mjölkprodukter, till fjäderfän

23099051g Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande < 10 viktprocent
mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099053 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter (exkl.
hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar)

23099053a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till
sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099053c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter

23099053d Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till svin

23099053e Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till nötkreatur

23099053f Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till fjäderfän

23099053g Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 10 men < 50 viktprocent mjölkprodukter, till andra än svin,
nötkreatur och fjäderfän

23099059 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter (exkl. hund- eller
kattfoder i detaljhandelsförpackningar)
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23099059a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent
stärkelse och innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till sällskapsdjur
(ej hund och katt)

23099059c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter

23099059d Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till svin

23099059e Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till nötkreatur

23099059f Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till fjäderfän

23099059g Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, innehållande druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra lösningar
av druvsocker eller maltodextrin, innehållande > 30 viktprocent stärkelse och
innehållande >= 50 viktprocent mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och
fjäderfän

23099070 Leveranser Anges ej Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt
sirap och andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande
mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar)

23099070a Leveranser ton Beredningar, inbegripet förblandningar, av sådana slag som används vid
utfodring av djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt
sirap och andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande
mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099070c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande
mjölkprodukter

23099070d Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande
mjölkprodukter, till svin

23099070e Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande
mjölkprodukter, till nötkreatur

23099070f Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande
mjölkprodukter, till fjäderfän

23099070g Leveranser ton Beredningar (exkl. tillsättningsfoder) av sådana slag som används vid utfodring
av djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande
mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099091 Leveranser Anges ej Sockerbetspulp med tillsats av melass av sådana slag som används vid
utfodring av djur

23099091a Leveranser ton Sockerbetspulp med tillsats av melass av sådana slag som används vid
utfodring av djur, till sällskapsdjur (ej hund och katt)

23099091d Leveranser ton Sockerbetspulp med tillsats av melass av sådana slag som används vid
utfodring av djur, till svin

23099091e Leveranser ton Sockerbetspulp med tillsats av melass av sådana slag som används vid
utfodring av djur, till nötkreatur

23099091f Leveranser ton Sockerbetspulp med tillsats av melass av sådana slag som används vid
utfodring av djur, till fjäderfän

23099091g Leveranser ton Sockerbetspulp med tillsats av melass av sådana slag som används vid
utfodring av djur, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän

23099096 Leveranser Anges ej Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte
innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande
mjölkprodukter (exkl. hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar,
limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur, återstoder från framställningen
av majsstärkelse enligt kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 23,
sockerbetspulp med tillsats av melass och förblandningar)
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23099096a Leveranser ton Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte
innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande
mjölkprodukter, till sällskapsdjur (ej hund och katt) (exkl. hund- eller kattfoder i
detaljhandelsförpackningar, limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur,
återstoder från framställning av majsstärkelse, tillsättningsfoder "premixes",
sockerbetspulp med tillsats av melass och förblandningar)

23099096c Leveranser ton Tillsättningsfoder "premixes", av sådana slag som används vid utfodring av
djur, inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och
andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande
mjölkprodukter (exkl sockerbetspulp med tillsats av melass och förblandningar)

23099096d Leveranser ton Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte
innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande
mjölkprodukter, till svin, (exkl. limvatten "solubles" av fisk eller havsdäggdjur,
återstoder från framställning av majsstärkelse, tillsättningsfoder "premixes",
sockerbetspulp med tillsats av melass och förblandningar)

23099096e Leveranser ton Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte
innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande
mjölkprodukter, till nötkreatur, (exkl. limvatten "solubles" av fisk eller
havsdäggdjur, återstoder från framställning av majsstärkelse, tillsättningsfoder
"premixes", sockerbetspulp med tillsats av melass och förblandningar)

23099096f Leveranser ton Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte
innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande
mjölkprodukter, till fjäderfän, (exkl. limvatten "solubles" av fisk eller
havsdäggdjur, återstoder från framställning av majsstärkelse, tillsättningsfoder
"premixes", sockerbetspulp med tillsats av melass och förblandningar)

23099096g Leveranser ton Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte
innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin samt sirap och andra
lösningar av druvsocker eller maltodextrin och ej heller innehållande
mjölkprodukter, till andra än svin, nötkreatur och fjäderfän, (exkl. limvatten
"solubles" av fisk eller havsdäggdjur, återstoder från framställning av
majsstärkelse, tillsättningsfoder "premixes", sockerbetspulp med tillsats av
melass och förblandningar)

24011035 Leveranser ton Tobak, ljus lufttorkad, ostripad

24011060 Leveranser ton Tobak, soltorkad av orientalisk typ, ostripad

24011070 Leveranser ton Tobak, mörk lufttorkad, ostripad

24011085 Leveranser ton Tobak, värmetorkad, ostripad

24011095 Leveranser ton Tobak, ostripad (exkl. ljus lufttorkad, mörk lufttorkad och värmetorkad tobak
samt soltorkad tobak av orientalisk typ)

24012035 Leveranser ton Tobak, ljus lufttorkad, helt eller delvis stripad, men inte ytterligare bearbetad

24012060 Leveranser ton Tobak, soltorkad av orientalisk typ, helt eller delvis stripad, men inte ytterligare
bearbetad

24012070 Leveranser ton Tobak, mörk lufttorkad, helt eller delvis stripad, men inte ytterligare bearbetad

24012085 Leveranser ton Tobak, värmetorkad, helt eller delvis stripad, men inte ytterligare bearbetad

24012095 Leveranser ton Tobak, helt eller delvis stripad, men inte ytterligare bearbetad (exkl. ljus
lufttorkad, mörk lufttorkad, värmetorkad tobak samt soltorkad tobak av
orientalisk typ)

24013000 Leveranser ton Tobaksavfall

24021000 Leveranser 1 000 st Cigarrer och cigariller innehållande tobak

24022010 Leveranser 1 000 st Cigarretter innehållande tobak och kryddnelikor

24022090 Leveranser 1 000 st Cigarretter innehållande tobak (exkl. innehållande kryddnelikor)

24029000 Leveranser ton Cigarrer, cigariller och cigarretter, uteslutande av tobaksersättning

24031100 Leveranser ton Vattenpipstobak, avsedd för rökning i en vattenpipa och som består av en
blandning av tobak och glycerol, även innehållande aromatiska oljor och
extrakt, melass eller socker och även smaksatt med frukt (exkl. produkter utan
tobak som är avsedda att rökas i en vattenpipa)

24031910 Leveranser ton Röktobak, även innehållande tobaksersättning, oavsett mängden, löst liggande
i förpackningar med en nettovikt av <= 500 g (exkl. vattenpipstobak
innehållande tobak)

24031990 Leveranser ton Röktobak, även innehållande tobaksersättning, oavsett mängden, löst liggande
i förpackningar med en nettovikt av > 500 g (exkl. vattenpipstobak innehållande
tobak)
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24039100 Leveranser ton Tobak, "homogeniserad" eller "rekonstituerad" från fint skurna tobaksblad,
tobaksavfall eller tobaksdamm (exkl. produkter enligt 2404)

24039910 Leveranser ton Tuggtobak och luktsnus (exkl. oralt snus)

24039990 Leveranser ton Varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning, inkl. oralt snus, tobakspulver,
tobaksextrakt och essenser av tobak (exkl. tuggtobak, luktsnus, cigarrer,
cigariller, cigaretter av tobak eller tobaksersättning oavsett mängden;
”homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak samt produkter enligt 2404)

24041100 Leveranser ton Produkter innehållande tobak eller rekonstituerad tobak, avsedda för inhalering
utan förbränning

24041200 Leveranser ton Produkter innehållande nikotin, avsedda för inhalering utan förbränning (exkl.
innehållande tobak eller rekonstituerad tobak)

24041910 Leveranser ton Produkter innehållande tobaksersättning, avsedda för inhalering utan
förbränning (exkl. innehållande nikotin)

24041990 Leveranser ton Produkter innehållande nikotinersättning, avsedda för inhalering utan
förbränning (exkl. innehållande nikotin eller tobaksersättning)

24049110 Leveranser ton Produkter innehållande nikotin avsedda för tobaksavvänjning, för oral
användning (exkl. för inhalering)

24049190 Leveranser ton Nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin in i människokroppen, för oral
användning (exkl. för inhalering och produkter avsedda för tobaksavvänjning)

24049200 Leveranser ton Nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin i människokroppen, för
användning på huden

24049900 Leveranser ton Nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin i människokroppen (exkl. för oral
användning och för användning på huden)

25010010 Leveranser &
Produktion

ton Havsvatten och saltmoderlut

25010031 Leveranser &
Produktion

ton Salt avsedda för kemisk omvandling "separation av Na från Cl" för
framställning av andra produkter

25010051 Leveranser &
Produktion

ton Denaturerat salt eller salt avsett för industriellt bruk, inkl. raffinering (exkl. salt
avsedda för kemisk omvandling eller konservering eller beredning av
födoämnen för människor eller djur)

25010091 Leveranser &
Produktion

ton Salt lämpligt som människoföda, även med tillsats av klumpförebyggande
medel eller flytmedel

25010099 Leveranser &
Produktion

ton Salt och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av
klumpförebyggande medel eller flytmedel (exkl. bordssalt, salt avsett för
kemisk omvandling [separation av Na från Cl], denaturerat salt och salt avsett
för industriellt bruk inkl. raffinering, annat än konservering eller beredning av
födoämnen för människor eller djur)

25020000 Leveranser &
Produktion

ton Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade

25030010 Leveranser &
Produktion

ton Råsvavel och oraffinerat svavel (exkl. sublimerat svavel, fällt svavel och
kolloidalt svavel)

25030090 Leveranser ton Svavel (exkl. sublimerat svavel, fällt svavel, kolloidalt svavel, råsvavel och
oraffinerat svavel)

25041000 Leveranser &
Produktion

ton Naturlig grafit i pulver eller flingor

25049000 Leveranser &
Produktion

ton Naturlig grafit (exkl. i pulver eller flingor)

25051000 Leveranser ton Kvartssand, även färgad

25059000 Leveranser ton Naturlig sand av alla slag, även färgad (exkl. guld- och platinahaltig sand,
zirkonsand, rutilsand, ilmenitsand, monazitsand, tjär- och asfaltsand samt
kvartssand)

25061000 Leveranser &
Produktion

ton Kvarts (exkl. naturlig sand)

25062000 Leveranser &
Produktion

ton Kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

25070020 Leveranser &
Produktion

Anges ej Kaolin

25070020a Leveranser &
Produktion

ton Kaolin (exkl. kalcinerad)

25070020b Leveranser &
Produktion

ton Kalcinerad kaolin
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25070080 Leveranser &
Produktion

ton Kaolinartade leror (exkl. kaolin)

25081000 Leveranser &
Produktion

ton Bentonit

25083000 Leveranser &
Produktion

ton Eldfast lera (exkl. kaolin och andra kaolinartade leror och expanderade leror)

25084000 Leveranser &
Produktion

ton Lera (exkl. eldfast lera, bentonit, kaolin och andra kaolinartade leror samt
expanderade leror)

25085000 Leveranser &
Produktion

ton Andalusit, cyanit och sillimanit

25086000 Leveranser &
Produktion

ton Mullit

25087000 Leveranser &
Produktion

ton Chamotte och dinas

25090000 Leveranser &
Produktion

ton Krita

25101000 Leveranser &
Produktion

ton Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita,
omalen

25102000 Leveranser &
Produktion

ton Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita,
malen

25111000 Leveranser &
Produktion

ton Naturligt bariumsulfat "tungspat"

25112000 Leveranser &
Produktion

ton Naturligt bariumkarbonat "witherit", även bränt (exkl. bariumoxid)

25120000 Leveranser &
Produktion

ton Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, t.ex. kiselgur, trippel och diatomit, och liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, med en skrymdensitet av <= 1

25131000 Leveranser &
Produktion

ton Pimpsten

25132000 Leveranser &
Produktion

ton Smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, även
värmebehandlade

25140000 Leveranser &
Produktion

ton Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form;
skifferpulver och skifferavfall

25151100 Leveranser &
Produktion

ton Marmor och travertin, obearbetade eller grovhuggna

25151200 Leveranser &
Produktion

ton Marmor och travertin, enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt,
till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

25152000 Leveranser &
Produktion

ton Belgisk granit "ecaussine" och annan monument- eller byggnadskalksten med
en skrymdensitet av >= 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt
sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. i former av krosskorn, skärv eller pulver,
och marmor och travertin)

25161100 Leveranser &
Produktion

ton Granit, obearbetad eller grovhuggen (exkl. i former som karaktäriserar
gatusten, kantsten och trottoarsten)

25161200 Leveranser &
Produktion

ton Granit, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller
plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. i former som karaktäriserar
gatusten, kantsten och trottoarsten)

25162000 Leveranser &
Produktion

ton Sandsten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. i
former som karaktäriserar gatusten, kantsten och trottoarsten)

25169000 Leveranser &
Produktion

Anges ej Porfyr, basalt och annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggna
eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller
plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. i former av krosskorn, skärv
eller pulver, eller i former som karaktäriserar gatusten, kantsten och
trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en skrymdensitet av >= 2,5
samt granit och sandsten)

25169000a Leveranser &
Produktion

ton Porfyr, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. i
former av krosskorn, skärv eller pulver, eller i former som karaktäriserar
gatusten, kantsten och trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)

25169000b Leveranser &
Produktion

ton Basalt, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. i
former av krosskorn, skärv eller pulver, eller i former som karaktäriserar
gatusten, kantsten och trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)
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25169000c Leveranser &
Produktion

ton Annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggen eller enkelt
sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. porfyr, basalt, i former av krosskorn,
skärv eller pulver, eller i former som karaktäriserar gatusten, kantsten och
trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en skrymdensitet av >= 2,5
samt granit och sandsten)

25171010 Leveranser ton Småsten och grus av sådana slag som vanligen används för inblandning i
betong eller för vägbyggen, banbyggen o.d., singel och flinta, även
värmebehandlade

25171020 Leveranser ton Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller krossad, av
sådana slag som vanligen används för inblandning i betong, för vägbyggen
eller banbyggen o.d.

25171080 Leveranser ton Krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong,
för vägbyggen eller banbyggen o.d., även värmebehandlad (exkl. småsten,
grus, singel, flinta, krossad dolomit och krossad kalksten)

25172000 Leveranser ton Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande småsten,
grus och krossad sten, av sådana slag som vanligen används för inblandning i
betong eller för vägbyggen, banbyggen o.d. samt singel och flinta

25173000 Leveranser ton Tjärmakadam

25174100 Leveranser ton Krosskorn, skärv och pulver av marmor, även värmebehandlade

25174900 Leveranser Anges ej Krosskorn, skärv och pulver, även värmebehandlade, av tavertin och annan
monument- eller byggnadskalksten, inkl. alabaster, samt av granit, porfyr,
basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten enligt nr 2515 eller
2516 (exkl. sådana av marmor)

25174900a Leveranser ton Krosskorn, skärv och pulver av granit eller gnejs som vanligen används för
inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen eller dylikt, även
värmebehandlade

25174900b Leveranser ton Krosskorn, skärv och pulver av svarta eller gröna graniter som vanligen
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen eller dylikt,
även värmebehandlade

25174900c Leveranser ton Krosskorn, skärv och pulver av sandsten som vanligen används för
inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen eller dylikt, även
värmebehandlade

25174900d Leveranser ton Krosskorn, skärv och pulver av kvartsit som vanligen används för inblandning i
betong eller för vägbyggen, banbyggen eller dylikt, även värmebehandlade

25174900e Leveranser ton Krosskorn, skärv och pulver av kalksten som vanligen används för inblandning
i betong eller för vägbyggen, banbyggen eller dylikt, även värmebehandlade

25181000 Leveranser &
Produktion

ton Dolomit, obränd eller icke-sintrad, inbegripet krossad eller grovhuggen eller
enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. krossad dolomit av sådant slag som
vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)

25182000 Leveranser &
Produktion

ton Bränd eller sintrad dolomit (exkl. krossad dolomit av sådant slag som vanligen
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)

25191000 Leveranser &
Produktion

ton Naturligt magnesiumkarbonat "magnesit"

25199010 Leveranser &
Produktion

ton Magnesiumoxid, även kemisk ren (exkl. bränt naturligt magnesiumkarbonat)

25199030 Leveranser &
Produktion

ton Dödbränd "sintrad" magnesia, även innehållande små mängder av andra
oxider, tillsatta före sintringen

25199090 Leveranser &
Produktion

ton Smält magnesia

25201000 Leveranser &
Produktion

ton Gipssten; anhydrit

25202000 Leveranser ton Bränd gips, även färgad eller innehållande små mängder acceleratorer eller
fördröjningsmedel

25210000 Leveranser &
Produktion

ton Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana slag som
vanligen används för framställning av kalk eller cement

25221000 Leveranser &
Produktion

ton Osläckt kalk

25222000 Leveranser ton Släckt kalk

25223000 Leveranser ton Hydraulisk kalk (exkl. kalciumoxid och kalciumhydroxid)

25231000 Leveranser &
Produktion

ton Cementklinker
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25232100 Leveranser ton Vit portlandcement, även artificiellt färgad

25232900 Leveranser ton Portlandcement (exkl. vit, även artificiellt färgad)

25233000 Leveranser ton Aluminatcement

25239000 Leveranser ton Cement, även färgad (exkl. portlandcement och aluminatcement)

25241000 Leveranser &
Produktion

ton Krokidolit (exkl. produkter tillverkade av krokidolit)

25249000 Leveranser &
Produktion

ton Asbest (exkl. krokidolit och produkter tillverkade av asbest)

25251000 Leveranser &
Produktion

ton Glimmer, obearbetad eller kluven till plåtglimmer eller bladglimmer

25252000 Leveranser &
Produktion

ton Glimmerpulver

25253000 Leveranser &
Produktion

ton Glimmeravfall

25261000 Leveranser &
Produktion

ton Naturlig steatit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller
på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, och talk
(exkl. krossad eller pulveriserad)

25262000 Leveranser &
Produktion

ton Naturlig steatit och talk, krossad eller pulveriserad

25280000 Leveranser &
Produktion

ton Naturliga borater och koncentrat av sådana borater, även brända, och naturlig
borsyra innehållande <= 85 viktprocent H3BO3, beräknat på torrsubstansen
(exkl. borater utvunna ur naturliga saltlösningar)

25291000 Leveranser &
Produktion

ton Fältspat

25292100 Leveranser &
Produktion

ton Flusspat med ett innehåll av <= 97 viktprocent kalciumfluorid

25292200 Leveranser &
Produktion

ton Flusspat med ett innehåll av > 97 viktprocent kalciumfluorid

25293000 Leveranser &
Produktion

ton Leucit; nefelin och nefelinsyenit

25301000 Leveranser &
Produktion

ton Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade

25302000 Leveranser &
Produktion

ton Kieserit och epsomit "naturliga magnesiumsulfater"

25309000 Leveranser &
Produktion

ton Sepiolit "sjöskum", arseniksulfider, alunit och puzzolanjord och andra
mineraliska ämnen, i.a.n.

26011100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider)

26011100a Leveranser &
Produktion

ton Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider), styckmalm

26011100b Leveranser &
Produktion

ton Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider), mull

26011100c Leveranser &
Produktion

ton Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider), slig

26011100d Leveranser &
Produktion

ton Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider), ej styckmalm, mull och slig

26011200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Sintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider)

26011200a Leveranser &
Produktion

ton Sintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider), kulsinter

26011200b Leveranser &
Produktion

ton Sintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och andra rostade
naturliga järnsulfider), andra sinterprodukter ej kulsinter

26012000 Leveranser ton Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

26020000 Leveranser ton Manganmalm, även anrikad, inkl. järnhaltig manganmalm, även anrikad, med
en manganhalt av >= 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen

26030000 Leveranser ton Kopparmalm, även anrikad

26040000 Leveranser ton Nickelmalm, även anrikad
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26050000 Leveranser ton Koboltmalm, även anrikad

26060000 Leveranser ton Aluminiummalm, även anrikad

26070000 Leveranser ton Blymalm, även anrikad

26080000 Leveranser ton Zinkmalm, även anrikad

26090000 Leveranser ton Tennmalm, även anrikad

26100000 Leveranser ton Krommalm, även anrikad

26110000 Leveranser ton Volframmalm, även anrikad

26121010 Leveranser &
Produktion

ton Uranmalm och pechblände, även anrikade, med en uranhalt av > 5 viktprocent
"Euratom"

26121090 Leveranser &
Produktion

ton Uranmalm, även anrikad (exkl. uranmalm och pechblände, även anrikade, med
en uranhalt av > 5 viktprocent "Euratom")

26122010 Leveranser &
Produktion

ton Monazit; urantorianit och andra toriummalmer, även anrikade, med en
toriumhalt av > 20 viktprocent "Euratom"

26122090 Leveranser &
Produktion

ton Toriummalm, även anrikad (exkl. monazit, urantorianit och andra
toriummalmer, även anrikade, med en toriumhalt av > 20 viktprocent
"Euratom")

26131000 Leveranser ton Molybdenmalm, rostad, även anrikad

26139000 Leveranser ton Molybdenmalm, även anrikad (exkl. rostad)

26140000 Leveranser ton Titanmalm, även anrikad

26151000 Leveranser ton Zirkoniummalm, även anrikad

26159000 Leveranser ton Niobmalm, tantalmalm och vanadinmalm, även anrikad

26161000 Leveranser ton Silvermalm, även anrikad

26169000 Leveranser Anges ej Ädelmetallmalm, även anrikad (exkl. silvermalm, även anrikad)

26169000a Leveranser ton Guldmalm

26169000b Leveranser ton Ädelmetallmalm, även anrikad (exkl. silvermalm, även anrikad), ej guldmalm

26171000 Leveranser ton Antimonmalm, även anrikade

26179000 Leveranser ton Malm, även anrikad (exkl. järn-, mangan-, koppar-, nickel-, kobolt-, aluminium-,
bly-, zink-, tenn-, krom-, wolfram-, uran-, torium-, molybden-, titan-, niob-,
tantal-, vanadin-, zirkonium-, ädelmetall- eller antimonmalm, samtliga även
anrikade)

26180000 Leveranser &
Produktion

ton Granulerad slagg "slaggsand" från järn- och ståltillverkning

26190020 Leveranser &
Produktion

ton Avfall från tillverkningen av järn och stål lämpligt för återutvinning av järn eller
mangan

26190090 Leveranser &
Produktion

ton Slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning (exkl. granulerad
slagg, avfall lämpligt för återutvinning av järn eller magnan)

26201100 Leveranser &
Produktion

ton Hårdzink

26201900 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen zink (exkl. hårdzink)

26202100 Leveranser &
Produktion

ton Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel från lagringstankar
för blyad bensin och blyade antiknackningsmedel, innehållande huvudsakligen
bly, blyföreningar och järnoxid

26202900 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen bly (exkl. blyat bensinslam
och slam av blyade antiknackningsmedel)

26203000 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen koppar

26204000 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen aluminium

26206000 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar
därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller av dessa
metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar (exkl. sådana från
järn- och ståltillverkning)

26209100 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller
blandningar därav (exkl. sådana från järn- och ståltillverkning)
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26209910 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen nickel

26209920 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen niob eller tantal

26209940 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen tenn

26209960 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande huvudsakligen titan

26209995 Leveranser &
Produktion

ton Aska och återstoder innehållande metaller eller metallföreningar (exkl. sådana
från järn- och ståltillverkning samt huvudsakligen innehållande zink, bly, koppar,
aluminium, nickel, niob, tantal, tenn eller titan, sådana som innehåller arsenik,
kvicksilver eller tallium eller blandningar därav av sådana slag som används för
utvinning av arsenik eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras
kemiska föreningar samt sådana som innehåller antimon, beryllium, kadmium,
krom eller blandningar därav)

26211000 Leveranser ton Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall

26219000 Leveranser &
Produktion

ton Slagg och aska, inbegripet aska av havstång (exkl. slagg, inbegripet
granulerad, från järn- och ståltillverkning och aska och återstoder innehållande
arsenik, metaller eller metallföreningar)

27011100 Leveranser &
Produktion

ton Antracit, även pulveriserad (exkl. agglomererad)

27011210 Leveranser &
Produktion

ton Kokskol, bituminös, även pulveriserad, men ej agglomererad

27011290 Leveranser &
Produktion

ton Stenkol, bituminös, även pulveriserad, men ej agglomererad (exkl. kokskol)

27011900 Leveranser &
Produktion

ton Stenkol, även pulveriserad, men ej agglomererad (exkl. antracit och bituminös
stenkol)

27012000 Leveranser &
Produktion

ton Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

27021000 Leveranser &
Produktion

ton Brunkol, även pulveriserad, men ej agglomererad (exkl. gagat "Jet")

27022000 Leveranser &
Produktion

ton Brunkol, agglomererad (exkl. gagat "Jet")

27030000 Leveranser &
Produktion

Anges ej Torv, inkl. torvströ, även agglomererad

27030000a Leveranser &
Produktion

ton Frästorv, för energiändamål

27030000b Leveranser &
Produktion

ton Stycketorv, för energiändamål

27030000c Leveranser &
Produktion

ton Agglomererad torv, för energiändamål

27030000d Leveranser &
Produktion

ton Torv, inkl. torvströ, pressad, säckförpackad, för jordförbättringsändamål

27030000e Leveranser &
Produktion

ton Torv, andra slag, för jordförbättringsändamål

27040010 Leveranser &
Produktion

ton Koks, inkl. lågtemperaturkoks, av stenkol, även agglomererad

27040030 Leveranser &
Produktion

ton Koks, inkl. lågtemperaturkoks, av brunkol, även agglomererad

27040090 Leveranser &
Produktion

ton Koks, inkl. lågtemperaturkoks, av torv, även agglomererad samt retortkol

27050000 Leveranser &
Produktion

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

27060000 Leveranser &
Produktion

ton Stenkolstjära, brunkolstjära, och torvtjära samt andra mineraltjäror, även
separerade eller delvis destillerade, inkl. preparerad tjära

27071000 Leveranser &
Produktion

ton Bensen "bensol" innehållande > 50% bensen (exkl. kemiskt definierad)

27072000 Leveranser &
Produktion

ton Toluen "toluol" innehållande > 50% toluen (exkl. kemiskt definierad)

27073000 Leveranser &
Produktion

ton Xylener "xylol" innehållande > 50% xylener (exkl. kemiskt definierad)
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27074000 Leveranser &
Produktion

ton Naftalen "naftalin" innehållande > 50% naftalen (exkl. kemiskt definierad)

27075000 Leveranser &
Produktion

ton Blandningar av aromatiska kolväten som ger >= 65 volymprocent destillat, inkl.
förluster, vid 250 °C vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86 (exkl.
kemiskt definierade blandningar)

27079100 Leveranser &
Produktion

ton Kreosotoljor (exkl. kemiskt definierade)

27079911 Leveranser &
Produktion

ton Råa lättoljor som ger >= 90 volymprocent destillat vid destillation av
högtemperaturtjära från stenkol, vid 200°C (exkl. kemiskt definierade)

27079919 Leveranser &
Produktion

ton Råa lättoljor, framställda genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol
(exkl. råa lättoljor som ger >= 90 volymprocent destillat vid 200°C, och kemiskt
definierade blandningar)

27079920 Leveranser &
Produktion

ton Svavelhaltiga toppfraktioner utvunnet vid första destillationen av
högtemperaturtjära från stenkol samt antracen (exkl. kemiskt definierad)

27079950 Leveranser &
Produktion

ton Pyridinbaser, quinolinbaser, acrydinbaser och anilinbaser samt andra basiska
produkter framställt vid första destillationen av högtemperaturtjära från stenkol,
i.a.n.

27079980 Leveranser &
Produktion

ton Fenoler innehållande > 50% fenoler (exkl. kemiskt definierade)

27079991 Leveranser &
Produktion

ton Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära
från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna
överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna, avsedda för
tillverkning av produkter enligt 2803

27079999 Leveranser &
Produktion

ton Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära
från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna
överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna, i.a.n.

27081000 Leveranser &
Produktion

ton Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck

27082000 Leveranser &
Produktion

ton Stenkolstjärbeckkoks och annat mineraltjärbeckkoks

27090010 Leveranser &
Produktion

1 000 m3 Naturgaskonsendat

27090090 Leveranser &
Produktion

ton Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl.
naturgaskonsendat)

27101211 Leveranser &
Produktion

ton Lättoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, för behandling enligt
särskild process, definierad i kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27 (exkl.
sådana som innehåller biodiesel)

27101215 Leveranser &
Produktion

ton Lättoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, för kemisk
omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 12 11 (exkl definierad i
kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27 och sådana som innehåller
biodiesel)

27101221 Leveranser &
Produktion

ton Petroleumnafta

27101225 Leveranser &
Produktion

ton Specialdestillat, av petroleum eller bituminösa mineral (exkl. petroleumnafta)

27101231 Leveranser &
Produktion

ton Flygbensin

27101241 Leveranser &
Produktion

ton Motorbensin med en blyhalt av <= 0,013 gram per liter, med ett
researchoktantal "RON" av < 95 (exkl. innehållande biodiesel)

27101245 Leveranser &
Produktion

ton Motorbensin med en blyhalt av <= 0,013 gram per liter, med ett
researchoktantal "RON" av >= 95, men < 98 (exkl. innehållande biodiesel)

27101249 Leveranser &
Produktion

ton Motorbensin med en blyhalt av <= 0,013 gram per liter, med ett
researchoktantal "RON" av >= 98 (exkl. innehållande biodiesel)

27101250 Leveranser &
Produktion

ton Motorbensin med en blyhalt av > 0,013 gram per liter (exkl. innehållande
biodiesel och flygbensin)

27101270 Leveranser &
Produktion

ton Jetbensin (exkl. flygbensin)

27101290 Leveranser &
Produktion

ton Lättoljor och produkter erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, i.a.n.
(exkl. innehållande biodiesel, för annan kemisk omvandling samt
specialbensin, motorbensin och jetbensin)

27101911 Leveranser &
Produktion

ton Mellanoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral för behandling
enligt särskild process som definieras i kompletterande anmärkning nr 5 till
kap. 27
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27101915 Leveranser &
Produktion

ton Mellanoljor erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral för kemisk
omvandling (exkl. för behandling enligt särskild process som definieras i
kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27)

27101921 Leveranser &
Produktion

ton Flygfotogen

27101925 Leveranser &
Produktion

ton Fotogen (exkl. flygfotogen)

27101929 Leveranser &
Produktion

ton Mellanoljor erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral, i.a.n. (exkl. för
kemisk omvandling och fotogen)

27101931 Leveranser &
Produktion

ton Gasoljer "dieselbrännoljor" erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
för behandling enligt särskild process som definieras i kompletterande
anmärkning nr 5 till kap. 27

27101935 Leveranser &
Produktion

ton Tungoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, för kemisk
omvandling (exkl. för behandling enligt särskild process som definieras i
kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27)

27101943 Leveranser &
Produktion

ton Tungoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande <=
0,001 viktprocent svavel (exkl. innehållande biodiesel samt för kemisk
omvandling)

27101946 Leveranser &
Produktion

ton Tungoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,001 viktprocent men <= 0,002 viktprocent svavel (exkl.
innehållande biodiesel samt för kemisk omvandling)

27101947 Leveranser &
Produktion

ton Tungoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,002 viktprocent men <= 0,1 viktprocent svavel (exkl.
innehållande biodiesel samt för kemisk omvandling)

27101948 Leveranser &
Produktion

ton Tungoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande > 0,1
viktprocent svavel (exkl. innehållande biodiesel samt för kemisk omvandling)

27101951 Leveranser &
Produktion

ton Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, för behandling
enligt särskild process som definieras i kompletterande anmärkning nr 5 till
kap. 27 (exkl. innehållande biodiesel)

27101955 Leveranser &
Produktion

ton Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, för kemisk
omvandling (exkl. för behandling enligt särskild process som definieras i
kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27 samt innehållande biodiesel)

27101962 Leveranser &
Produktion

ton Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande <=
0,1 viktprocent svavel (exkl. för kemisk omvandling samt innehållande
biodiesel)

27101966 Leveranser &
Produktion

ton Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,1 viktprocent men <= 0,5 viktprocent svavel (exkl. för kemisk
omvandling samt innehållande biodiesel)

27101967 Leveranser &
Produktion

ton Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,5 viktprocent svavel (exkl. för kemisk omvandling samt
innehållande biodiesel)

27101971 Leveranser &
Produktion

ton Smörjoljor och andra oljor innehållande >= 70 viktprocent oljor erhållna ur
petroleum eller bituminösa mineral som karaktärsgivande beståndsdelar för
behandling enligt särskilda processer som definieras i kompletterande
anmärkning nr 5 till kap. 27

27101975 Leveranser &
Produktion

ton Smörjoljor och andra oljor innehållande >= 70 viktprocent oljor erhållna ur
petroleum eller bituminösa mineral som är karaktärsgivande beståndsdelar i
varan, för kemisk omvandling (exkl. för behandling enligt särskild process som
definieras i kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27)

27101981 Leveranser &
Produktion

ton Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor, innehållande >= 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral som är karaktärsgivande
beståndsdelar i varan (exkl. för kemisk omvandling)

27101983 Leveranser &
Produktion

ton Hydrauloljor, innehållande >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller
bituminösa mineral som är karaktärsgivande beståndsdelar i varan (exkl. för
kemisk omvandling)

27101985 Leveranser &
Produktion

ton Teknisk vit olja och flytande paraffin, innehållande >= 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral som är karaktärsgivande
beståndsdelar i varan (exkl. för kemisk omvandling)

27101987 Leveranser &
Produktion

ton Transmissionsoljor, innehållande >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller bituminösa mineral som är karaktärsgivande beståndsdelar i varan (exkl.
för kemisk omvandling)

27101991 Leveranser &
Produktion

ton Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskyddsoljor, innehållande >= 70
viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral som är
karaktärsgivande beståndsdelar i varan (exkl. för kemisk omvandling)

27101993 Leveranser &
Produktion

ton Isoleroljor, innehållande >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller
bituminösa mineral som är karaktärsgivande beståndsdelar i varan (exkl. för
kemisk omvandling)
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27101999 Leveranser &
Produktion

ton Smörjoljor och andra tungoljor, innehållande >= 70 viktprocent oljor erhållna ur
petroleum eller bituminösa mineral som är karaktärsgivande beståndsdelar i
varan, i.a.n. (exkl. för kemisk omvandling)

27102011 Leveranser &
Produktion

ton Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som karaktärsgivande beståndsdel
>= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande <= 0,01 viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

27102016 Leveranser &
Produktion

ton Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som karaktärsgivande beståndsdel
>= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,001 viktprocent men <= 0,1 viktprocent svavel samt
innehållande biodiesel

27102019 Leveranser &
Produktion

ton Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som karaktärsgivande beståndsdel
>= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,1 viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

27102032 Leveranser &
Produktion

ton Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel >= 70
viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande
<= 0,5 viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

27102038 Leveranser &
Produktion

ton Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel >= 70
viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,5 viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

27102090 Leveranser &
Produktion

ton Oljor innehållande som karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande biodiesel (exkl.
gasoljor "dieselbrännoljor", eldningsoljor samt avfallsoljor)

27109100 Leveranser &
Produktion

ton Avfallsoljor innehållande polyklorerade bifenyler [PCB], polyklorerade terfenyler
[PCT] eller polybromerade bifenyler [PBB]

27109900 Leveranser &
Produktion

ton Avfallsoljor innehållande huvudsakligen petroleum eller bituminösa mineral
(exkl. sådana innehållande polyklorerade bifenyler [PCB], polyklorerade
terfenyler [PCT] eller polybromerade bifenyler [PBB])

2710T110 Total produktion ton Tackjärn

2710T121 Total produktion ton Råstål; olegerat stål erhållet i elektrougn

2710T122 Total produktion ton Råstål; olegerat stål erhållet genom andra processer än i elektrougn

2710T131 Total produktion ton Råstål; legerat stål, ej rostfritt, erhållet i elektrougn

2710T132 Total produktion ton Råstål; legerat stål, ej rostfritt, erhållet genom andra processer än i elektrougn

2710T141 Total produktion ton Råstål, rostfritt och värmebeständigt stål erhållet i elektrougn

2710T142 Total produktion ton Råstål, rostfritt och värmebeständigt stål erhållet genom andra processer än i
elektrougn

2710T211 Total produktion ton Varmvalsat plattstål i ringar eller rullar (breda band) med en bredd av minst 600
mm

2710T212 Total produktion ton Varmvalsat plattstål i ringar eller rullar med en bredd av mindre än 600 mm

2710T221 Total produktion ton Plattstål och plåt valsad i längder i bredbandsvalsverk

27111100 Leveranser &
Produktion

ton Naturgas, flytande

27111211 Leveranser &
Produktion

ton Propan, flytande, med en renhetsgrad av >= 99%, avsedd att användas som
drivmedel eller bränsle

27111219 Leveranser &
Produktion

ton Propan, flytande, med en renhetsgrad av >= 99% (exkl. avsedd att användas
som drivmedel eller bränsle)

27111291 Leveranser &
Produktion

ton Propan, flytande, med en renhetsgrad av < 99%, för behandling enligt särskild
process som definieras i kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27

27111293 Leveranser &
Produktion

ton Propan, flytande, med en renhetsgrad av < 99%, för kemisk omvandling (exkl.
enligt särkild process som definieras i kompletterande anmärkning nr 4 till kap.
27)

27111294 Leveranser &
Produktion

ton Propan, flytande, med en renhetsgrad av > 90%, men < 99% (exkl. för kemisk
omvandling)

27111297 Leveranser &
Produktion

ton Propan, flytande, med en renhetsgrad av <= 90% (exkl. för kemisk omvandling)

27111310 Leveranser &
Produktion

ton Butan, flytande, för behandling enligt särskild process som definieras i
kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27 (exkl. butan med en renhetsgrad av
>= 95% n-butan eller isobutan)

27111330 Leveranser &
Produktion

ton Butan, flytande, för kemisk omvandling (exkl. för behandling enligt särskild
process som definieras i kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27 samt
butan med en renhetsgrad av >= 95% n-butan eller isobutan)
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27111391 Leveranser &
Produktion

ton Butan, flytande, med en renhetsgrad av > 90%, men < 95% (exkl. för kemisk
omvandling)

27111397 Leveranser &
Produktion

ton Butan, flytande, med en renhetsgrad av <= 90% (exkl. för kemisk omvandling)

27111400 Leveranser &
Produktion

ton Eten, propen, buten och butadien, flytande (exkl. eten med en renhetsgrad av
>= 95% och propen, buten och butadien med en renhetsgrad av >= 90%)

27111900 Leveranser &
Produktion

ton Kolväten, gasformiga, flytande i.a.n. (exkl. naturgas, propan, butan, eten,
propen, buten och butadien)

27112100 Leveranser &
Produktion

ton Naturgas i gasform

27112900 Leveranser &
Produktion

ton Kolväten i gasform i.a.n. (exkl. naturgas)

27121010 Leveranser &
Produktion

ton Råvaselin

27121090 Leveranser &
Produktion

ton Vaselin (exkl. rå)

27122010 Leveranser &
Produktion

ton Syntetiskt paraffin, innehållande < 0,75 viktprocent olja, med en molekylvikt av
>= 460 men <= 1.560

27122090 Leveranser &
Produktion

ton Paraffin, innehållande < 0,75 viktprocent olja (exkl. syntetiskt paraffin med en
molekylvikt av >= 460 men <= 1.560)

27129011 Leveranser &
Produktion

ton Ozokerit, montanvax "lignit vax" och torvvax "naturliga produkter", råa

27129019 Leveranser &
Produktion

ton Ozokerit, montanvax "lignit vax" och torvvax "naturliga produkter", även färgade
(exkl. råa)

27129031 Leveranser &
Produktion

Anges ej Paraffin, mikrovax, "slack wax" och andra mineralvaxer och liknande produkter
erhållna genom syntes eller genom behandling enligt process som definieras i
kompletterande anmärkning nr 5 till kap. 27 (exkl. vaselin, paraffin
innehållande < 0,75 viktprocent olja, ozokerit, montanvax och torvvax)

27129031x Leveranser &
Produktion

ton Paraffin, mikrovax, "slack wax" och andra mineralvaxer och liknande produkter
erhållna genom syntes eller genom behandling enligt speciell process (exkl.
vaselin, paraffin innehållande < 0,75   viktprocent olja, ozokerit, montanvax och
torvvax)

27129033 Leveranser &
Produktion

ton Paraffin, mikrovax, "slack wax" och andra mineralvaxer och liknande produkter,
råa, erhållna genom syntes eller andra processer för kemisk omvandling (exkl.
för behandling enligt särskild process som definieras i kompletterande
anmärkning nr 5 till kap. 27 samt vaselin, paraffin innehållande < 0,75
viktprocent olja, ozokerit, montanvax och torvvax)

27129039 Leveranser &
Produktion

Anges ej Paraffin, mikrovax, "slack wax" och andra mineralvaxer och liknande produkter,
råa, erhållna genom syntes eller andra processer (exkl. för kemisk omvandling,
vaselin, paraffin innehållande < 0,75 viktprocent olja, ozokerit, montanvax och
torvvax)

27129039x Leveranser &
Produktion

ton Paraffin, mikrovax, "slack wax" och andra mineralvaxer och liknande produkter,
råa, erhållna genom syntes eller andra processer, andra (exkl. vaselin, paraffin
innehållande < 0,75 viktprocent olja, ozokerit, montanvax och torvvax)

27129091 Leveranser &
Produktion

ton Blandningar av 1-alkener innehållande >= 80 viktprocent 1-alkener med en
kedjelängd av >= 24 kolatomer men <= 28 kolatomer

27129099 Leveranser &
Produktion

ton Paraffin, mikrovax, "slack wax", ozokerit, montanvax "lignit vax", torvvax, andra
mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra
processer, även färgade (exkl. vaselin och paraffin, innehållande < 0,75
viktprocent olja samt blandningar av 1-alkener innehållande >= 80 viktprocent
1-alkener med en kedjelängd av >= 24 kolatomer men <= 28 kolatomer)

27131100 Leveranser &
Produktion

ton Petroleumkoks, inte kalcinerad

27131200 Leveranser &
Produktion

ton Petroleumkoks, kalcinerad

27132000 Leveranser &
Produktion

ton PetroleuMbitumen "asfalt"

27139010 Leveranser &
Produktion

ton Återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral avsedda
för framställning av kol "kimrök och andra former av kol"

27139090 Leveranser &
Produktion

ton Återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl.
avsedda för framställning av kol "kimrök och andra former av kol",
petroleumkoks och petroleuMbitumen "asfalt")

27141000 Leveranser &
Produktion

ton Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand
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27149000 Leveranser &
Produktion

ton Naturbitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten

27150000 Leveranser ton Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen,
petroleuMbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck

27160000 Leveranser &
Produktion

kWh Energi, elektrisk

28011000 Leveranser &
Produktion

ton Klor

28012000 Leveranser &
Produktion

ton Jod

28013010 Leveranser &
Produktion

ton Fluor

28013090 Leveranser &
Produktion

ton Brom

28020000 Leveranser &
Produktion

ton Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

28030000 Leveranser &
Produktion

ton Kol "kimrök och andra former av kol", i.a.n.

28041000 Leveranser &
Produktion

1 000 m3 Väte

28042100 Leveranser &
Produktion

1 000 m3 Argon

28042910 Leveranser &
Produktion

1 000 m3 Helium

28042990 Leveranser &
Produktion

1 000 m3 Neon, krypton och xenon

28043000 Leveranser &
Produktion

1 000 m3 Kväve

28044000 Leveranser &
Produktion

1 000 m3 Syre

28045010 Leveranser &
Produktion

ton Bor

28045090 Leveranser &
Produktion

ton Tellur

28046100 Leveranser &
Produktion

ton Kisel, med ett innehåll av kisel på >= 99,99 viktprocent

28046900 Leveranser &
Produktion

ton Kisel, med ett innehåll av kisel på < 99,99 viktprocent

28047010 Leveranser &
Produktion

ton Röd fosfor

28047090 Leveranser &
Produktion

ton Fosfor (exkl. röd fosfor)

28048000 Leveranser &
Produktion

ton Arsenik

28049000 Leveranser &
Produktion

ton Selen

28051100 Leveranser &
Produktion

ton Natrium

28051200 Leveranser &
Produktion

ton Kalcium

28051910 Leveranser &
Produktion

ton Strontium och barium

28051990 Leveranser &
Produktion

ton Alkalimetaller (exkl. natrium)

28053010 Leveranser &
Produktion

ton Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, blandade eller legerade med
varandra

28053020 Leveranser &
Produktion

ton Cerium, lantan, praseodym, neodym och samarium, med en renhetsgrad av
>=95 viktprocent (exkl. blandade eller legerade med varandra)
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28053030 Leveranser &
Produktion

ton Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium,
ytterbium, lutetium och yttrium, med en renhetsgrad av >=95 viktprocent (exkl.
blandade eller legerade med varandra)

28053040 Leveranser &
Produktion

ton Skandium, med en renhetsgrad av >=95 viktprocent (exkl. blandade eller
legerade med varandra)

28053080 Leveranser &
Produktion

ton Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, med en renhetsgrad av <95
viktprocent (exkl. blandade eller legerade med varandra)

28054010 Leveranser &
Produktion

Anges ej Kvicksilver i flaskor med en nettovikt av 34,5 kg "standardvikt" och ett fob-värde
per flaska av <= 224 €

28054010v Leveranser &
Produktion

ton Kvicksilver i flaskor med en nettovikt av 34,5 kg "standardvikt"

28054090 Leveranser &
Produktion

Anges ej Kvicksilver (exkl. i flaskor med en nettovikt av 34,5 kg "standardvikt" och ett
fob-värde per flaska av <= 224 €)

28054090v Leveranser &
Produktion

ton Kvicksilver (exkl. i flaskor med en nettovikt av 34,5 kg "standardvikt"

28061000 Leveranser &
Produktion

ton HCl Väteklorid "klorväte" och saltsyra "klorvätesyra"

28062000 Leveranser &
Produktion

ton Klorosvavelsyra

28070000 Leveranser &
Produktion

ton H2SO4 Svavelsyra och oleum "rykande svavelsyra"

28080000 Leveranser &
Produktion

ton N Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

28091000 Leveranser &
Produktion

ton P2O5 Fosforpentoxid

28092000 Leveranser &
Produktion

ton P2O5 Fosforsyra; polyfosforsyror, även kemiskt definierade

28100010 Leveranser &
Produktion

ton Dibortrioxid

28100090 Leveranser &
Produktion

ton Boroxid och borsyror (exkl. dibortrioxid)

28111100 Leveranser &
Produktion

ton HF Vätefluorid "fluorvätesyra"

28111200 Leveranser &
Produktion

ton Hydrogen cyanide "hydrocyanic acid"

28111910 Leveranser &
Produktion

ton Vätebromid "bromvätesyra"

28111980 Leveranser &
Produktion

ton Syror, oorganiska (exkl. väteklorid "klorväte" och saltsyra "klorvätesyra",
klorosvavelsyra, svavelsyra, oleum "rykande svavelsyra", salpetersyra,
blandningar av svavelsyra och salpetersyra, fosforpentoxid, fosforsyra,
polyfosforsyror, borsyror, vätefluorid "fluorvätesyra", vätebromid
"bromvätesyra" och vätecyanid "cyanvätesyra")

28112100 Leveranser &
Produktion

ton Koldioxid "kolsyra"

28112200 Leveranser &
Produktion

ton SiO2 Kiseldioxid

28112905 Leveranser &
Produktion

ton SO2 Svaveldioxid

28112910 Leveranser &
Produktion

ton Svaveltrioxid "svavelsyraanhydrid"; "diarseniktrioxid

28112930 Leveranser &
Produktion

ton Kväveoxider

28112990 Leveranser &
Produktion

ton Syreföreningar, oorganiska av ickemetaller (exkl. fosforpentoxid, boroxid,
koldioxid, kiseldioxid, svaveldioxid, svaveltrioxid "svavelsyraanhydrid",
diarseniktrioxid och kväveoxider)

28121100 Leveranser &
Produktion

ton Karbonyldiklorid "fosgen"

28121200 Leveranser &
Produktion

ton Fosforoxiklorid

28121300 Leveranser &
Produktion

ton Fosfortriklorid



Varulista 2022 120

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

28121400 Leveranser &
Produktion

ton Fosforpentaklorid

28121500 Leveranser &
Produktion

ton Svavelmonoklorid

28121600 Leveranser &
Produktion

ton Svaveldiklorid

28121700 Leveranser &
Produktion

ton Tionylklorid

28121910 Leveranser &
Produktion

ton Klorider och kloridoxider, av fosfor (exkl. fosforoxiklorid, fosfortriklorid,
fosforpentaklorid)

28121990 Leveranser &
Produktion

ton Klorider och kloridoxider (exkl. karbonyldiklorid "fosgen", fosforoxiklorid,
fosfortriklorid, fosforpentaklorid, svavelmonoklorid, svaveldiklorid och
tionylklorid)

28129000 Leveranser &
Produktion

ton Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller (exkl. klorider och kloridoxider)

28131000 Leveranser &
Produktion

ton Koldisulfid "kolsvavla"

28139010 Leveranser &
Produktion

ton Fosforsulfider, inkl. kommersiell fosfortrisulfid

28139090 Leveranser &
Produktion

ton Sulfider av ickemetaller (exkl. fosforsulfider, kommersiell fosfortrisulfid samt
koldisulfid "kolsvavla")

28141000 Leveranser &
Produktion

ton N Ammoniak, vattenfri

28142000 Leveranser &
Produktion

ton N Ammoniak i vattenlösning

28151100 Leveranser &
Produktion

ton NaOH Natriumhydroxid "kaustik soda", i fast form

28151200 Leveranser &
Produktion

ton NaOH Natriumhydroxid "kaustik soda", i vattenlösning "natronlut"

28152000 Leveranser &
Produktion

ton KOH Kaliumhydroxid "kaustiskt kali"

28153000 Leveranser &
Produktion

ton Natriumperoxid och kaliumperoxid

28161000 Leveranser &
Produktion

ton Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid

28164000 Leveranser &
Produktion

ton Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

28170000 Leveranser &
Produktion

ton Zinkoxid; zinkperoxid

28181011 Leveranser ton Korund, konstgjord, även inte kemiskt definierad, där partiklar med en diameter
på > 10 mm utgör < 50% av totalvikten (exkl. innehållande < 98,5 viktprocent
aluminiumoxid "av hög renhetsgrad")

28181019 Leveranser ton Korund, konstgjord, även inte kemiskt definierad, där partiklar med en diameter
på > 10 mm utgör >= 50% av totalvikten (exkl. innehållande < 98,5 viktprocent
aluminiumoxid "av hög renhetsgrad")

28181091 Leveranser ton Korund, konstgjord, även inte kemiskt definierad, där partiklar med en diameter
på > 10 mm utgör < 50% av totalvikten (exkl. innehållande >= 98,5 viktprocent
aluminiumoxid "av hög renhetsgrad")

28181099 Leveranser ton Korund, konstgjord, även inte kemiskt definierad, där partiklar med en diameter
på > 10 mm utgör >= 50% av totalvikten (exkl. innehållande >= 98,5 viktprocent
aluminiumoxid "av hög renhetsgrad")

28182000 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumoxid (exkl. konstgjord korund)

28183000 Leveranser &
Produktion

ton Al2O3 Aluminiumhydroxid

28191000 Leveranser &
Produktion

ton Kromtrioxid

28199010 Leveranser &
Produktion

ton Kromdioxid

28199090 Leveranser &
Produktion

ton Kromoxider och kromhydroxider (exkl. kromtrioxid och kromdioxid)
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28201000 Leveranser &
Produktion

ton Mangandioxid

28209010 Leveranser &
Produktion

ton Manganoxid innehållande >= 77 viktprocent mangan

28209090 Leveranser &
Produktion

ton Manganoxider (exkl. mangandioxid samt manganoxid innehållande >= 77
viktprocent mangan)

28211000 Leveranser &
Produktion

ton Järnoxider och järnhydroxider

28212000 Leveranser &
Produktion

ton Jordpigment innehållande >= 70 viktprocent bundet järn, beräknat som Fe2O3

28220000 Leveranser &
Produktion

ton Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

28230000 Leveranser &
Produktion

ton TiO2 Titanoxider

28241000 Leveranser &
Produktion

ton Blymonooxid "massikot, blyglete"

28249000 Leveranser &
Produktion

ton Blyoxider (exkl. blymonooxid "massikot, blyglete")

28251000 Leveranser &
Produktion

ton Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen

28252000 Leveranser &
Produktion

ton Litiumoxid och litiumhydroxid

28253000 Leveranser &
Produktion

ton Vanadinoxider och vanadinhydroxider

28254000 Leveranser &
Produktion

ton Nickeloxider och nickelhydroxider

28255000 Leveranser &
Produktion

ton Kopparoxider och kopparhydroxider

28256000 Leveranser &
Produktion

ton Germaniumoxider och zirkoniumdioxid

28257000 Leveranser &
Produktion

ton Molybdenoxider och molybdenhydroxider

28258000 Leveranser &
Produktion

ton Antimonoxider

28259011 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumhydroxid med en renhetsgrad av >= 98 viktprocent beräknad på
torrvikten, i form av korn varav <= 1 viktprocent har en kornstorlek på > 75
mikrometer och <= 4 viktprocent har en kornstorlek på <= 1,3 mikrometer

28259019 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumoxid, kalciumhydroxid och kalciumperoxid (exkl. kalciumhydroxid med
en renhetsgrad av >= 98 viktprocent beräknad på torrvikten i form av korn
varav <= 1 viktprocent har en kornstorlek på > 75 mikrometer och <= 4
viktprocent har en kornstorlek på <= 1,3 mikrometer)

28259020 Leveranser &
Produktion

ton Berylliumoxid och berylliumhydroxid

28259040 Leveranser &
Produktion

ton Volframoxider och volframhydroxider

28259060 Leveranser &
Produktion

ton Kadmiumoxid

28259085 Leveranser &
Produktion

Anges ej Baser, oorganiska; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider
i.a.n.

28259085a Leveranser &
Produktion

ton Tennnoxider och tennhydroxider

28259085b Leveranser &
Produktion

ton Baser, oorganiska; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider
i.a.n. (exkl. tennnoxider och tennhydroxider)

28261200 Leveranser &
Produktion

ton F Aluminiumfluorid

28261910 Leveranser &
Produktion

ton F Ammoniumfluorider eller natriumfluorider

28261990 Leveranser &
Produktion

ton F Fluorider (exkl. fluorider av ammonium, natrium, aluminium och kvicksilver)

28263000 Leveranser &
Produktion

ton F Natriumhexafluoroaluminat "syntetisk kryolit"



Varulista 2022 122

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

28269010 Leveranser &
Produktion

ton F Dikaliumhexafluorozirkonat

28269080 Leveranser &
Produktion

ton F Fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter (exkl.
natriumhexafluoroaluminat "syntetisk kryolit" och dikaliumhexafluorozirkonat
samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28271000 Leveranser &
Produktion

ton Ammoniumklorid "salmiak"

28272000 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumklorid

28273100 Leveranser &
Produktion

ton Magnesiumklorid

28273200 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumklorid

28273500 Leveranser &
Produktion

ton Nickelklorid

28273910 Leveranser &
Produktion

ton Tennklorider

28273920 Leveranser &
Produktion

ton Järnklorider

28273930 Leveranser &
Produktion

ton Koboltklorider

28273985 Leveranser &
Produktion

Anges ej Klorider (exkl. exkl. ammonium-, kalcium-, magnesium-, aluminium-, järn-,
kobolt-, nickel-, tenn- och kvicksilverklorider)

28273985a Leveranser &
Produktion

ton Litiumklorid

28273985b Leveranser &
Produktion

ton Klorider (exkl. litium-, ammonium-, kalcium-, magnesium-, aluminium-, järn-,
kobolt-, nickel-, tenn- och kvicksilverklorider)

28274100 Leveranser &
Produktion

ton Kopparkloridoxider och kopparhydroxidklorider

28274910 Leveranser &
Produktion

ton Blykloridoxider och blyhydroxidklorider

28274990 Leveranser &
Produktion

ton Kloridoxider och hydroxidklorider (exkl. sådana av koppar, bly och kvicksilver)

28275100 Leveranser &
Produktion

ton Natriumbromider och kaliumbromider

28275900 Leveranser &
Produktion

Anges ej Bromider och bromidoxider (exkl. bromider av natrium, kalium och kvicksilver)

28275900a Leveranser &
Produktion

ton Litiumbromid

28275900b Leveranser &
Produktion

ton Bromider och bromidoxider (exkl. bromider av litium, natrium, kalium och
kvicksilver)

28276000 Leveranser &
Produktion

ton Jodider och jodidoxider (exkl. oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver)

28281000 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumhypoklorit, kommersiellt och andra kalciumhypokloriter

28289000 Leveranser &
Produktion

ton Hypoklorit, kloriter och hypobromiter (exkl. kalciumhypokloriter)

28291100 Leveranser &
Produktion

ton Natriumklorat

28291900 Leveranser &
Produktion

ton Klorater (exkl. natriumklorat)

28299010 Leveranser &
Produktion

Anges ej Perklorater (exkl. oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28299010a Leveranser &
Produktion

ton Litiumperklorat

28299010b Leveranser &
Produktion

ton Perklorater (exkl. litiumperklorat, oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver)

28299040 Leveranser &
Produktion

ton Kaliumbromat och natriumbromat
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28299080 Leveranser &
Produktion

ton Bromater och perbromater samt jodater och perjodater (exkl. kaliumbromat
och natriumbromat samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28301000 Leveranser &
Produktion

ton Natriumsulfider

28309011 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumsulfid, antimonsulfider och järnsulfider

28309085 Leveranser &
Produktion

ton Sulfider; polysulfider, även kemiskt definierade (exkl. natriumsulfider,
kalciumsulfid, antimonsulfider och järnsulfider samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

28311000 Leveranser &
Produktion

ton Natriumditionit "natriumhydrosulfit" och natriumsulfoxylat

28319000 Leveranser &
Produktion

ton Ditioniter "hydrosulfiter" och sulfoxylater (exkl. av natrium)

28321000 Leveranser &
Produktion

ton Natriumsulfiter

28322000 Leveranser &
Produktion

ton Sulfiter (exkl. natriumsulfiter)

28323000 Leveranser &
Produktion

ton Tiosulfater

28331100 Leveranser &
Produktion

ton Dinatriumsulfat

28331900 Leveranser &
Produktion

ton Natriumsulfater (exkl. dinatriumsulfat)

28332100 Leveranser &
Produktion

ton Magnesiumsulfater

28332200 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumsulfat

28332400 Leveranser &
Produktion

ton Nickelsulfater

28332500 Leveranser &
Produktion

ton Kopparsulfater

28332700 Leveranser &
Produktion

ton Bariumsulfat

28332920 Leveranser &
Produktion

ton Kadmium-, krom- och zinksulfat

28332930 Leveranser &
Produktion

ton Koboltsulfater och titansulfater

28332960 Leveranser &
Produktion

ton Blysulfater

28332980 Leveranser &
Produktion

ton Sulfater (exkl. sådana av natrium, magnesium, aluminium, krom, nickel,
koppar, zink, barium, kadmium, kobolt, titan, kvicksilver och bly)

28333000 Leveranser &
Produktion

ton Alunarter

28334000 Leveranser &
Produktion

ton Peroxosulfater "persulfater"

28341000 Leveranser &
Produktion

ton N Nitriter

28342100 Leveranser &
Produktion

ton N Kaliumnitrat

28342920 Leveranser &
Produktion

Anges ej Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat och nickelnitrat och
blynitrat

28342920a Leveranser &
Produktion

ton N Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat och blynitrat

28342920b Leveranser &
Produktion

ton N Koboltnitrat

28342920c Leveranser &
Produktion

ton N Nickelnitrat

28342940 Leveranser &
Produktion

ton N Kopparnitrater
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28342980 Leveranser &
Produktion

ton N Nitrater (exkl. sådana av kalium, barium, beryllium, kadmium, kobolt, nickel,
koppar, kvicksilver och bly)

28351000 Leveranser &
Produktion

ton Fosfinater "hypofosfiter" och fosfonater "fosfiter"

28352200 Leveranser &
Produktion

ton P2O5 Mononatriumfosfat och dinatriumfosfat

28352400 Leveranser &
Produktion

ton Kaliumfosfater

28352500 Leveranser &
Produktion

ton P2O5 Kalciumhydrogenortofosfat "dikalciumfosfat"

28352600 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumfosfater (exkl. kalciumhydrogenortofosfat "dikalciumfosfat")

28352910 Leveranser &
Produktion

ton Triammoniumfosfat

28352930 Leveranser &
Produktion

ton Trinatriumfosfat

28352990 Leveranser &
Produktion

Anges ej Fosfater (exkl. mononatrium- och dinatriumfosfat, trinatriumfosfat,
kaliumfosfater, kalciumhydrogenortofosfat "dikalciumfosfat" och andra
kalciumfosfater, triammoniumfosfat samt kvicksilverfosfat)

28352990a Leveranser &
Produktion

ton Litiumjärnfosfat

28352990b Leveranser &
Produktion

ton Fosfater (exkl. litiumjärnfosfat, mononatrium- och dinatriumfosfat,
trinatriumfosfat, kaliumfosfater, kalciumhydrogenortofosfat "dikalciumfosfat"
och andra kalciumfosfater, triammoniumfosfat samt kvicksilverfosfat)

28353100 Leveranser &
Produktion

ton P2O5 Natriumtrifosfat "natriumtripolyfosfat", även kemiskt definierat

28353900 Leveranser &
Produktion

ton Polyfosfater, även kemiskt definierade (exkl. natriumtrifosfat
"natriumtripolyfosfat" samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28362000 Leveranser &
Produktion

ton Na2CO3 Dinatriumkarbonat

28363000 Leveranser &
Produktion

ton Natriumhydrogenkarbonat "natriumbikarbonat"

28364000 Leveranser &
Produktion

ton Kaliumkarbonater

28365000 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumkarbonat

28366000 Leveranser &
Produktion

ton Bariumkarbonat

28369100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Litiumkarbonater

28369100a Leveranser &
Produktion

ton Litiumkarbonater med en lägsta halt av Li2CO3 på minst 99,5%

28369100b Leveranser &
Produktion

ton Litiumkarbonater med en halt av Li2CO3 som är mindre än 99,5%

28369200 Leveranser &
Produktion

ton Strontiumkarbonat

28369911 Leveranser &
Produktion

ton Magnesiumkarbonater och kopparkarbonater

28369917 Leveranser &
Produktion

Anges ej Karbonater och peroxokarbonater "perkarbonater"; kommersiellt
ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat (exkl.
dinatriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat "natriumbikarbonat",
kaliumkarbonater, kalciumkarbonater, bariumkarbonater, litiumkarbonater och
strontiumkarbonater, karbonater av magnesium och koppar samt oorganiska
och organiska föreningar av kvicksilver)

28369917a Leveranser &
Produktion

ton Koboltkarbonater

28369917b Leveranser &
Produktion

ton Karbonater och peroxokarbonater "perkarbonater"; kommersiellt
ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat (exkl. koboltkarbonater,
dinatriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat "natriumbikarbonat",
kaliumkarbonater, kalciumkarbonater, bariumkarbonater, litiumkarbonater och
strontiumkarbonater, karbonater av magnesium och koppar samt oorganiska
och organiska föreningar av kvicksilver)
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28369990 Leveranser &
Produktion

ton Peroxokarbonater "perkarbonater"

28371100 Leveranser &
Produktion

ton Natriumcyanid

28371900 Leveranser &
Produktion

ton Cyanider och cyanidoxider (exkl. sådana av natrium och av kvicksilver)

28372000 Leveranser &
Produktion

ton Komplexa cyanider (exkl. oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28391100 Leveranser &
Produktion

ton SiO2 Natriummetasilikater, inkl. kommersiella metasilikater av natrium

28391900 Leveranser &
Produktion

ton SiO2 Natriumsilikater, inkl. kommersiella silikater av natrium (exkl.
natriummetasilikater)

28399000 Leveranser &
Produktion

ton SiO2 Silikater, inkl. kommersiella silikater av alkalimetaller (exkl. natriumsilikater)

28401100 Leveranser &
Produktion

ton B2O3 Dinatriumtetraborat "renad borax", vattenfritt

28401910 Leveranser &
Produktion

ton B2O3 Dinatriumtetraboratpentahydrat

28401990 Leveranser &
Produktion

ton B2O3 Dinatriumtetraborat "renad borax" (exkl. vattenfritt samt
dinatriumtetraboratpentahydrat)

28402010 Leveranser &
Produktion

ton B2O3 Natriumborater, vattenfria (exkl. dinatriumtetraborat "renad borax")

28402090 Leveranser &
Produktion

ton B2O3 Borater (exkl. vattenfria natriumborater och dinatriumtetraborat "renad borax")

28403000 Leveranser &
Produktion

ton B2O3 Peroxoborater "perborater"

28413000 Leveranser &
Produktion

ton Natriumdikromat

28415000 Leveranser &
Produktion

ton Kromater och dikromater; peroxokromater (exkl. natriumdikromat samt
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28416100 Leveranser ton Kaliumpermanganat

28416900 Leveranser ton Manganiter, manganater och permanganater (exkl. kaliumpermanganat)

28417000 Leveranser ton Molybdater

28418000 Leveranser ton Volframater

28419030 Leveranser ton Zinkater och vanadater

28419085 Leveranser Anges ej Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (exkl. kromater, dikromater,
peroxokromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater,
volframater, zinkater och vanadater)

28419085a Leveranser ton Tantalater

28419085b Leveranser ton Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (exkl. tantalater, kromater,
dikromater, peroxokromater, manganiter, manganater, permanganater,
molybdater, volframater, zinkater och vanadater)

28421000 Leveranser &
Produktion

ton Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsilikater, även inte
kemiskt definierade (exkl. oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver,
även inte kemiskt definierade)

28429010 Leveranser &
Produktion

ton Salter, dubbelsalter och komplexa salter av selensyror eller tellursyror (exkl.
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28429080 Leveranser &
Produktion

ton Salter av oorganiska syror eller peroxosyror (exkl. salter av metalloxosyror,
metallperoxosyror, dubbelsilikater och komplexa silikater [inbegripet
aluminiumsilikater, även kemiskt definierade], enkla, dubbla och komplexa
salter av selen- eller tellursyror , azider samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

28431010 Leveranser ton Silver i kolloidal form

28431090 Leveranser ton Ädla metaller i kolloidal form (exkl. silver)

28432100 Leveranser ton Silvernitrat

28432900 Leveranser ton Silverföreningar, oorganiska eller organiska, även inte kemiskt definierade
(exkl. av kvicksilver och silvernitrat)

28433000 Leveranser ton Guldföreningar, oorganiska eller organiska, även inte kemiskt definierade
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28439010 Leveranser ton Amalgamer av ädla metaller

28439090 Leveranser ton Oorganiska eller organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt
definierade (exkl. silver- och guldföreningar)

28441010 Leveranser &
Produktion

ton Uran, naturlig, obearbetat samt avfall och skrot av naturligt uran "Euratom"

28441030 Leveranser &
Produktion

ton Uran, naturlig, bearbetat "Euratom"

28441050 Leveranser &
Produktion

ton Legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt
blandningar, innehållande naturligt uran med järn eller föreningar av naturligt
uran med järn, "ferrouran"

28441090 Leveranser &
Produktion

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

28442025 Leveranser &
Produktion

ton Legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt
blandningar, innehållande anrikat uran U 235 eller föreningar av sådant uran

28442035 Leveranser &
Produktion

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

28442051 Leveranser &
Produktion

ton Blandningar av uran och plutonium med järn, "ferrouran"

28442059 Leveranser &
Produktion

ton Blandningar av uran och plutonium "Euratom" (exkl. ferrouran)

28442099 Leveranser &
Produktion

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

28443011 Leveranser &
Produktion

ton Kermeter innehållande uran utarmat på U 235 eller föreningar av denna produkt

28443019 Leveranser &
Produktion

ton Uran utarmat på U 235; legeringar, dispersioner, keramiska produkter samt
blandningar, innehållande uran utarmat på U 235 eller föreningar av dessa
produkter (exkl. kermeter)

28443051 Leveranser &
Produktion

ton Kermeter innehållande torium eller föreningar av denna produkt

28443055 Leveranser &
Produktion

ton Torium, obearbetat samt avfall och skrot av torium "Euratom"

28443061 Leveranser &
Produktion

ton Stång, profiler, tråd, plåt, band och folie av torium "Euratom"

28443069 Leveranser &
Produktion

ton Torium, bearbetat; legeringar, dispersioner, keramiska produkter samt
blandningar, innehållande torium eller toriumföreningar "Euratom" (exkl.
kermeter, stång, profiler, tråd, plåt, band och folie)

28443091 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar av torium eller av uran utarmat på U 235, även blandade med
varandra "Euratom" (exkl. toriumsalter)

28443099 Leveranser &
Produktion

ton Toriumsalter

28444110 Leveranser &
Produktion

ton Icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom"; föreningar av icke naturlig radioaktiv
isotop "Euratom", innehållande tritium eller tritiumföreningar

28444190 Leveranser &
Produktion

ton Tritium och dess föreningar; legeringar, dispersioner inkl. kermeter, keramiska
produkter samt blandningar, innehållande tritium eller dess föreningar (exkl.
icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom"; föreningar av icke naturlig radioaktiv
isotop "Euratom")

28444210 Leveranser &
Produktion

ton Icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom"; föreningar av icke naturlig
radioaktiv isotop "Euratom", innehållande actinium-225, actinium-227,
californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243,
curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208,
polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230 or uranium-232

28444290 Leveranser &
Produktion

ton Aktinium-225, aktinium-227, californium-253, curium-240, curium-241,
curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254,
gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223,
uran-230 eller uran-232 och föreningar av dessa; legeringar, dispersioner, inkl.
kermeter, keramiska produkter samt blandningar, innehållande dessa
grundämnen eller föreningar av dessa (exkl. icke naturlig radioaktiv isotop
"Euratom"; föreningar av icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom")

28444310 Leveranser &
Produktion

ton Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant uran; legeringar, dispersioner,
inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar utvunna ur U 233 eller
föreningar av dessa produkter
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28444320 Leveranser &
Produktion

ton Icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom"; föreningar av icke naturliga
radioaktiva isotoper "Euratom" (exkl. tritium, actinium-225, actinium-227,
californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243,
curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254 , gadolinium-148, polonium-208,
polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230, uranium-232 och
deras föreningar)

28444380 Leveranser &
Produktion

ton Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar; andra legeringar,
dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt blandningar,
innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar (exkl. aktinium-225,
aktinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242,
curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148,
polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230 eller
uran-232 och föreningar av dessa; legeringar, dispersioner, inkl. kermeter,
keramiska produkter samt blandningar, innehållande dessa grundämnen eller
föreningar av dessa; icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom"; föreningar av
icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom" samt uran utvunnet ur U 233 och
föreningar av sådant uran; legeringar, dispensioner, kemiska produkter samt
blandningar utvunna ur U 233 eller föreningar av dessa produkter)

28444400 Leveranser &
Produktion

ton Radioaktiva återstoder

28445000 Leveranser &
Produktion

ton Förbrukade "bestrålade" bränsleelement till kärnreaktorer "Euratom"

28451000 Leveranser ton Tungt vatten "deuteriumoxid" "Euratom"

28452000 Leveranser ton Bor anrikad på bor-10 och föreningar av sådan bor

28453000 Leveranser ton Litium anrikat på litium-6 och föreningar av sådant litium

28454000 Leveranser ton Helium-3

28459010 Leveranser ton Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade
på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter
"Euratom" (exkl. tungt vatten "deuteriumoxid")

28459090 Leveranser ton Isotoper, icke-radioaktiva, samt oorganiska och organiska föreningar av
sådana isotoper, även inte kemiskt definierade (exkl. deuterium, tungt vatten
"deuteriumoxid" och andra föreningar av deuterium, väte och föreningar av
väte, anrikade på deuterium samt blandningar och lösningar innehållande
dessa produkter, bor anrikad på bor-10 och föreningar av sådan bor samt
litium anrikat på litium-6 och föreningar av sådant litium samt helium-3)

28461000 Leveranser ton Ceriumföreningar

28469010 Leveranser ton Oorganiska och organiska föreningar av lantan, praseodym, neodym eller
samarium

28469020 Leveranser ton Oorganiska och organiska föreningar av europium, gadolinium, terbium,
dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium eller yttrium

28469030 Leveranser ton Oorganiska och organiska föreningar av skandium

28469090 Leveranser ton Oorganiska och organiska föreningar av blandningar av sällsynta
jordartsmetaller, yttrium eller skandium

28470000 Leveranser &
Produktion

ton H2O2 Hydrogenperoxid "väteperoxid", även i fast form i förening med karbamid

28491000 Leveranser &
Produktion

ton Kalciumkarbid, även inte kemiskt definierad

28492000 Leveranser &
Produktion

ton Kiselkarbid "karborundum", även inte kemiskt definierad

28499010 Leveranser &
Produktion

ton Borkarbid, även inte kemiskt definierad

28499030 Leveranser &
Produktion

ton Volframkarbider, även inte kemiskt definierad

28499050 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumkarbid, kromkarbider, molybdenkarbider, vanadinkarbid,
tantalkarbider och titankarbid, även inte kemiskt definierade

28499090 Leveranser &
Produktion

ton Karbider, även inte kemiskt definierade (exkl. karbider av kalcium, kisel, bor,
volfram, aluminium, krom, molybden, vanadin, tantal och titan samt oorganiska
och organiska föreningar av kvicksilver, även inte kemiskt definierade)

28500020 Leveranser &
Produktion

ton Hydrider och nitrider, oavsett om de är kemiskt definierade (exkl. föreningar
som även utgör karbider enligt nr 2849 samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

28500060 Leveranser &
Produktion

ton Azider, silicider, även inte kemiskt definierade (exkl. föreningar som även utgör
karbider enligt nr 2849 samt oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver)

28500090 Leveranser &
Produktion

ton Borider, även inte kemiskt definierade (exkl. föreningar som även utgör karbider
enligt nr 2849 samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)
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28521000 Leveranser &
Produktion

ton Oorganiska och organiska föreningar, av kvicksilver, kemiskt definierade (exkl.
amalgamer)

28529000 Leveranser &
Produktion

ton Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver (exkl. kemiskt definierade
samt amalgamer)

28531000 Leveranser ton Cyanklorid "cyanogenklorid"

28539010 Leveranser ton Destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande
renhetsgrad

28539030 Leveranser &
Produktion

ton Flytande luft, även med ädelgaserna avlägsnade samt komprimerad luft

28539090 Leveranser Anges ej Oorganiska föreningar i.a.n. samt amalgamer (exkl. av oädla metaller)

28539090a Leveranser ton Oorganiska föreningar i.a.n. samt amalgamer (exkl. av oädla metaller samt
fosfider)

28539090b Leveranser &
Produktion

ton Fosfider, även inte kemiskt definierade (exkl. järnfosfid, dvs. fosforjärn;
föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849 samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29011000 Leveranser &
Produktion

ton Kolväten, acykliska, mättade

29012100 Leveranser &
Produktion

ton Eten

29012200 Leveranser &
Produktion

ton Propen

29012300 Leveranser &
Produktion

ton Buten och butenisomerer

29012400 Leveranser &
Produktion

ton Butadien-1,3 och isopren

29012900 Leveranser &
Produktion

ton Kolväten, acykliska, omättade (exkl. eten, propen, buten och butenisomerer
samt butadien-1,3 och isopren)

29021100 Leveranser &
Produktion

ton Cyklohexan

29021900 Leveranser &
Produktion

ton Cyklaner, cyklener och cykloterpener (exkl. cyklohexan)

29022000 Leveranser &
Produktion

ton Bensen

29023000 Leveranser &
Produktion

ton Toluen

29024100 Leveranser &
Produktion

ton o-Xylen

29024200 Leveranser &
Produktion

ton m-Xylen

29024300 Leveranser &
Produktion

ton p-Xylen

29024400 Leveranser &
Produktion

ton Blandade xylenisomerer

29025000 Leveranser &
Produktion

ton Styren

29026000 Leveranser &
Produktion

ton Etylbensen

29027000 Leveranser &
Produktion

ton Kumen

29029000 Leveranser &
Produktion

ton Kolväten, cykliska (exkl. cyklaner, cyklener och cykloterpener, samt bensen,
toluen, xylener, styren, etylbensen, kumen)

29031100 Leveranser &
Produktion

ton Monoklormetan "metylklorid" och monokloretan "etylklorid"

29031200 Leveranser &
Produktion

ton Diklormetan "metylenklorid"

29031300 Leveranser &
Produktion

ton Triklormetan "kloroform"

29031400 Leveranser &
Produktion

ton Tetraklormetan "koltetraklorid"
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29031500 Leveranser &
Produktion

ton 1,2-Dikloretan "etylendiklorid"

29031900 Leveranser &
Produktion

ton Klorderivat av acykliska kolväten, mättade (exkl. monoklormetan [metylklorid],
monokloretan [etylklorid], diklormetan [metylenklorid], triklormetan [kloroform],
tetraklormetan [koltetraklorid], 1,2-dikloretan [etylendiklorid])

29032100 Leveranser &
Produktion

ton Vinylklorid "monokloreten"

29032200 Leveranser &
Produktion

ton Trikloreten

29032300 Leveranser &
Produktion

ton Tetrakloreten "perkloretylen"

29032900 Leveranser &
Produktion

ton Klorderivat av acykliska kolväten, omättade (exkl. vinylklorid "monokloreten",
trikloreten och tetrakloreten "perkloretylen")

29034100 Leveranser ton Trifluormetan "HFC-23"

29034200 Leveranser ton Difluormetan "HFC-32"

29034300 Leveranser ton Fluormetan "HFC-41", 1,2-difluoretan "HFC-152" och 1,1-difluoretan
"HFC-152a"

29034400 Leveranser ton Pentafluoretan "HFC-125", 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" och 1,1,2-trifluoretan
"HFC-143"

29034500 Leveranser ton 1,1,1,2-tetrafluoretan "HFC-134a" och 1,1,2,2-tetrafluoretan "HFC-134"

29034600 Leveranser ton 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan "HFC-227ea", 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan
"HFC-236cb", 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan "HFC-236ea" och
1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan "HFC-236fa"

29034700 Leveranser ton 1,1,1,3,3-pentafluorpropan "HFC-245fa" och 1,1,2,2,3-pentafluorpropan
"HFC-245ca"

29034800 Leveranser ton 1,1,1,3,3-pentafluorbutan "HFC-365mfc" och
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentan "HFC-43-10mee"

29034910 Leveranser ton Pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och heptafluorpropaner (exkl.
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan "HFC-227ea", 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan
"HFC-236cb", 1, 1,1,2,3,3-hexafluorpropan "HFC-236ea",
1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan "HFC-236fa", 1,1,1,3,3-pentafluorpropan "HFC-
245fa" och 1,1,2,2,3-pentafluorpropan "HFC-245ca")

29034930 Leveranser ton Perfluorerade derivat, mättade, av acykliska kolväten

29034990 Leveranser ton Fluorderivat, mättade, av acykliska kolväten (exkl. varor enligt 2903 41 till 2903
49 30)

29035100 Leveranser ton 2,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234yf", 1,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234ze"
och (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2- buten "HFO-1336mzz"

29035900 Leveranser ton Fluorderivat av acykliska kolväten, omättade (exkl. 2,3,3,3-tetrafluorpropen
"HFO-1234yf", 1,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234ze" och (Z)-1,1,1,4
,4,4-hexafluor-2-buten "HFO-1336mzz")

29036100 Leveranser ton Metylbromid "brommetan"

29036200 Leveranser ton Etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan"

29036911 Leveranser ton Dibrommetan

29036919 Leveranser ton Bromderivat av acykliska kolväten (exkl. metylbromid "brommetan",
etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan" och dibrommetan)

29036980 Leveranser ton Jodderivat av acykliska kolväten

29037100 Leveranser ton Klordifluormetan

29037200 Leveranser ton Diklortrifluoretaner

29037300 Leveranser ton Diklorfluoretaner

29037400 Leveranser ton Klordifluoretaner

29037500 Leveranser ton Diklorpentafluorpropaner

29037610 Leveranser ton Bromklordifluormetan

29037620 Leveranser ton Bromtrifluormetan

29037690 Leveranser ton Dibromtetrafluoretaner

29037760 Leveranser ton Triklorfluormetan, diklordifluormetan, triklortrifluoretaner, diklortetrafluoretaner
och klorpentafluoretan
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29037790 Leveranser ton Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två eller flera olika
halogener, fullständigt halogenerade enbart med fluor och klor, i.a.n.

29037800 Leveranser ton Fullständigt halogenerade derivat, av acykliska kolväten innehållande två eller
flera olika halogener, i.a.n.

29037930 Leveranser ton Halogenderivat av acykliska kolväten, endast med brom och klor, fluor och klor
eller med fluor och brom (exkl. perhalogenated och klordifluormetan,
diklortrifluoretaner, diklorfluoretaner, klordifluoretaner, diklorpentafluorpropaner,
bromtrifluormetan och dibromtetrafluoretaner)

29037980 Leveranser ton Halogenderivat av acykliska kolväten, innehållande två eller flera olika
halogener, i.a.n.

29038100 Leveranser ton 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inbegripet lindan "ISO", "INN"

29038200 Leveranser ton Aldrin "ISO", klordan "ISO" och heptaklor "ISO"

29038300 Leveranser ton Mirex "ISO"

29038910 Leveranser ton 1,2-Dibromo-4-"1,2-dibromoetyl"cyklohexan; tetrabromocyklooktan

29038980 Leveranser ton Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener (excl.
1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan "HCH""ISO", lindane "ISO, INN", aldrin "ISO",
klordan "ISO" and heptaklor "ISO", mirex "ISO" samt
1,2-dibromo-4-"1,2-dibromoetyl"cyklohexan och tetrabromocyklooktan)

29039100 Leveranser ton Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen

29039200 Leveranser ton Hexaklorbensen "ISO" och DDT "ISO", klofenotan "INN", 1,1,1-triklor-2,2- bis[p-
klorfenyl]etan

29039300 Leveranser ton Pentaklorbensen "ISO"

29039400 Leveranser ton Hexabromobifenyler

29039910 Leveranser ton 2,3,4,5,6-Pentabromoetylbensen

29039980 Leveranser ton Halogenderivat av aromatiska kolväten (exkl. klorbensen, o-diklorbensen och
p-diklorbensen, hexaklorbensen "ISO" och DDT "ISO" "klofenotan "INN",
1,1,1-triklor-2,2-bis "p-klorfenyl"etan", pentaklorbensen "ISO",
hexabromobifenyler samt 2,3,4,5,6-pentabromoetylbensen)

29041000 Leveranser &
Produktion

ton Derivat av kolväten med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar
av sådana derivat

29042000 Leveranser &
Produktion

ton Derivat av kolvätten med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper

29043100 Leveranser &
Produktion

ton Perfluoroktansulfonsyra

29043200 Leveranser &
Produktion

ton Ammoniumperfluoroktansulfonat

29043300 Leveranser &
Produktion

ton Litiumperfluoroktansulfonat

29043400 Leveranser &
Produktion

ton Kaliumperfluoroktansulfonat

29043500 Leveranser &
Produktion

ton Salter av perfluoroktansulfonsyra (exkl. perfluoroktansulfonsyra,
ammoniumperfluoroktansulfonat, litiumperfluoroktansulfonat och
kaliumperfluoroktansulfonat)

29043600 Leveranser &
Produktion

ton Perfluoroktansulfonylfluorid

29049100 Leveranser &
Produktion

ton Triklornitrometan "klorpikrin"

29049900 Leveranser &
Produktion

ton Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade (exkl. derivat
med enbart sulfo-, nitro- eller nitrosogrupper, perfluoroktansulfonsyra, salter av
perfluoroktansulfonsyra och perfluoroktansulfonylfluorid samt triklornitrometan
"klorpikrin" och estrar av glycerol bildade med syror)

29051100 Leveranser &
Produktion

ton Metanol "metylalkohol"

29051200 Leveranser &
Produktion

ton Propanol-"1" "propylalkohol" och propanol-"2" "isopropylalkohol"

29051300 Leveranser &
Produktion

ton Butanol-"1" "n-butylalkohol"

29051410 Leveranser &
Produktion

ton 2-Metylpropanol-"2" "tert-butylalkohol"
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29051490 Leveranser &
Produktion

ton Butanoler (exkl. butanol-"1" "n-butylalkohol" och 2-metylpropanol-"2"
"tert-butylalkohol")

29051620 Leveranser &
Produktion

ton Oktanol-"2"

29051685 Leveranser &
Produktion

ton Oktanol "oktylalkohol" och oktanolisomerer (exkl. oktanol-"2")

29051700 Leveranser &
Produktion

ton Dodekanol-1 "laurylalkohol", hexadekanol-1 "cetylalkohol" och oktadekanol-1
"stearylalkohol"

29051900 Leveranser &
Produktion

ton Monoalkoholer, acykliskt mättade (exkl. metanol "metylalkohol", propanol-1
"propylalkohol", propanol-2 "isopropylalkohol", butanoler, oktanol "oktylalkohol",
oktanolisomerer, dodekanol-1 "laurylalkohol", hexadekanol-1 "cetylalkohol" och
oktadekanol-1 "stearylalkohol")

29052200 Leveranser &
Produktion

ton Acykliska terpenalkoholer

29052910 Leveranser &
Produktion

ton Allylalkohol

29052990 Leveranser &
Produktion

ton Monoalkoholer, omättade (exkl. acykliska terpenalkoholer samt allylalkohol)

29053100 Leveranser &
Produktion

ton Etylenglykol "etandiol"

29053200 Leveranser &
Produktion

ton Propylenglykol "propandiol-"1,2""

29053920 Leveranser &
Produktion

ton Butan-1,3-diol

29053926 Leveranser &
Produktion

ton Butan-1,4-diol eller tetrametylenglykol [1,4-butandiol] med en biobaserad kolhalt
på 100 viktprocent

29053928 Leveranser &
Produktion

ton Butan-1,4-diol (exkl. med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent)

29053930 Leveranser &
Produktion

ton 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol

29053995 Leveranser &
Produktion

ton Dioler (exkl. etylenglykol "etandiol" och propylenglykol
"propandiol-"1,2"" , butan-1,3-diol, butan-1,4-diol och
2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol)

29054100 Leveranser &
Produktion

ton 2-Etyl-2-"hydroximetyl"propandiol-"1,3" "trimetylolpropan"

29054200 Leveranser &
Produktion

ton Pentaerytritol

29054300 Leveranser &
Produktion

ton Mannitol

29054411 Leveranser &
Produktion

ton D-glucitol "sorbitol" i vattenlösning med ett innehåll av D-mannitol på <= 2
viktprocent, beräknat på halten D-glucitol

29054419 Leveranser &
Produktion

ton D-glucitol "sorbitol" i vattenlösning (exkl. med ett innehåll av D-mannitol på <= 2
viktprocent, beräknat på halten D-glucitol)

29054491 Leveranser &
Produktion

ton D-glucitol "sorbitol" med ett innehåll av D-mannitol på <= 2 viktprocent,
beräknat på halten D-glucitol (exkl. i vattenlösning)

29054499 Leveranser &
Produktion

ton D-glucitol "sorbitol" (exkl. med ett innehåll av D-mannitol på <= 2 viktprocent,
beräknat på halten D-glucitol)

29054500 Leveranser &
Produktion

ton Glycerol

29054900 Leveranser &
Produktion

ton Trioler och andra acykliska alkoholer (exkl. 2-etyl-2-"hydroximetyl"
propandiol-"1,3" "trimetylolpropan", pentaerytritol, mannitol, D-glucitol "sorbitol"
och glycerol)

29055100 Leveranser &
Produktion

ton Etklorvynol "INN"

29055991 Leveranser &
Produktion

ton 2,2-Bis"bromometyl"propandiol

29055998 Leveranser &
Produktion

ton Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat av acykliska alkoholer (exkl.
2,2-bis"bromometyl"propandiol och etklorvynol "INN")

29061100 Leveranser &
Produktion

ton Mentol
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29061200 Leveranser &
Produktion

ton Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexanoler

29061310 Leveranser &
Produktion

ton Steroler

29061390 Leveranser &
Produktion

ton Inositoler

29061900 Leveranser &
Produktion

ton Alkoholer, cykliska samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
alkoholer (exkl. mentol, cyklohexanol, metylcyklohexanoler,
dimetylcyklohexanoler, steroler och inositoler)

29062100 Leveranser &
Produktion

ton Bensylalkohol

29062900 Leveranser &
Produktion

ton Alkoholer, cykliska aromatiska samt halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater av sådana alkoholer (exkl. bensylalkohol)

29071100 Leveranser &
Produktion

ton Fenol "hydroxibensen" och salter av fenol

29071200 Leveranser &
Produktion

ton Kresoler och salter av kresoler

29071300 Leveranser &
Produktion

ton Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar

29071510 Leveranser &
Produktion

ton 1-Naftol

29071590 Leveranser &
Produktion

ton Naftoler och salter av naftoler (exkl. 1-naftol)

29071910 Leveranser &
Produktion

ton Xylenoler och salter av xylenoler

29071990 Leveranser &
Produktion

ton Monofenoler (exkl. fenol "hydroxibensen" och salter av fenol, kresoler och salter
av kresoler, oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa
föreningar, xylenoler och salter av xylenoler samt naftoler och salter av
naftoler)

29072100 Leveranser &
Produktion

ton Resorcinol och salter av resorcinol

29072200 Leveranser &
Produktion

ton Hydrokinon "kinol" och salter av hydrokinon

29072300 Leveranser &
Produktion

ton 4,4'-Isopropylidendifenol "bisfenol A, difenylolpropan" och salter av denna
förening

29072900 Leveranser &
Produktion

ton Polyfenoler och fenolalkoholer (exkl. resorcinol och hydrokinon "kinol" och
salter av dessa samt 4,4'-isopropylidendifenol "bisfenol A, difenylolpropan" och
salter av denna förening)

29081100 Leveranser &
Produktion

ton Pentaklorfenol "ISO"

29081900 Leveranser &
Produktion

ton Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter av sådana derivat
(exkl. pentaklorfenol "ISO")

29089100 Leveranser &
Produktion

ton Dinoseb "ISO" och salter av dinoseb

29089200 Leveranser &
Produktion

ton 4,6-Dinitro-o-kresoler "DNOC" "ISO" och salter av 4,6-Dinitro-o-kresoler

29089900 Leveranser &
Produktion

ton Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer (exkl.
derivat enbart innehållande halogensubstituenter samt salter av sådana
derivat, dinoseb "ISO" och salter av dinoseb samt 4,6-Dinitro-o-kresoler
"DNOC" "ISO" och salter av 4,6-Dinitro-o-kresoler)

29091100 Leveranser &
Produktion

ton Dietyleter

29091910 Leveranser &
Produktion

ton Tert-butyl etyl eter [etyl-tert-butyl-eter, ETBE]

29091990 Leveranser &
Produktion

ton Etrar, acykliska samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
(exkl. dietyleter och tert-butyl etyl eter [etyl-tert-butyl-eter, ETBE])

29092000 Leveranser &
Produktion

ton Cyklanetrar, cyklenetrar och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana etrar

29093010 Leveranser &
Produktion

ton Difenyleter

29093031 Leveranser &
Produktion

ton Pentabromodifenyleter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis"pentabromofenoxi"bensen
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29093035 Leveranser &
Produktion

ton 1,2-Bis"2,4,6-tribromofenoxi"etan avsedd att användas vid tillverkning av
akrylnitril-butadien-styren "ABS"

29093038 Leveranser &
Produktion

ton Bromderivat av aromatiska etrar (exkl. pentabromodifenyleter;
1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis"pentabromofenoxi"bensen;
1,2-bis"2,4,6-tribromofenoxi"etan avsedd att användas vid tillverkning av
akrylnitril-butadien-styren "ABS")

29093090 Leveranser &
Produktion

ton Etrar, aromatiska, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
etrar (exkl. difenyleter och bromderivat)

29094100 Leveranser &
Produktion

ton 2,2'-Oxidietanol "dietylenglykol, digol"

29094300 Leveranser &
Produktion

ton Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

29094400 Leveranser &
Produktion

ton Monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol (exkl. 2,2'-oxidietanol
"dietylenglykol, digol", monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol)

29094911 Leveranser &
Produktion

ton 2-"2-Kloretoxi"etanol

29094980 Leveranser &
Produktion

ton Eteralkoholer, cykliska samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
eteralkoholer (exkl. 2-"2-kloretoxi"etanol)

29095000 Leveranser ton Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana föreningar

29096010 Leveranser ton Acetalperoxider och hemiacetalperoxider

29096090 Leveranser ton Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana föreningar

29101000 Leveranser &
Produktion

ton Oxiran "etylenoxid"

29102000 Leveranser &
Produktion

ton Metyloxiran "propylenoxid"

29103000 Leveranser &
Produktion

ton 1-Klor-2,3-epoxipropan "epiklorhydrin"

29104000 Leveranser &
Produktion

ton Dieldrin "ISO" "INN"

29105000 Leveranser &
Produktion

ton Endrin "ISO"

29109000 Leveranser &
Produktion

ton Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl.
oxiran "etylenoxid", metyloxiran "propylenoxid", 1-klor-2,3-epoxipropan
"epiklorhydrin", dieldrin "ISO" "INN" samt endrin "ISO")

29110000 Leveranser &
Produktion

ton Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. acetalperoxider och
hemiacetalperoxider)

29121100 Leveranser &
Produktion

ton Metanal "formaldehyd"

29121200 Leveranser &
Produktion

ton Etanal "acetaldehyd"

29121900 Leveranser &
Produktion

Anges ej Aldehyder, acykliska utan annan syrefunktion (exkl. metanal "formaldehyd",
etanal "acetaldehyd")

29121900a Leveranser &
Produktion

ton Butanal "butyraldehyd, normal isomer"

29121900b Leveranser &
Produktion

ton Aldehyder, acykliska utan annan syrefunktion (exkl. metanal "formaldehyd",
etanal "acetaldehyd" och butanal "butyraldehyd, normal isomer")

29122100 Leveranser ton Bensaldehyd

29122900 Leveranser ton Aldehyder, cykliska utan annan syrefunktion (exkl. bensaldehyd)

29124100 Leveranser ton Vanillin "4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd"

29124200 Leveranser ton Etylvanillin "3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd"

29124900 Leveranser ton Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan
syrefunktion (exkl. vanillin "4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd" och etylvanillin
"3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd")

29125000 Leveranser ton Polymerer, cykliska av aldehyder

29126000 Leveranser &
Produktion

ton Paraformaldehyd
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29130000 Leveranser ton Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av aldehyder, cykliska polymerer av
aldehyder eller av paraformaldehyd

29141100 Leveranser &
Produktion

ton Aceton

29141200 Leveranser &
Produktion

ton Butanon "etylmetylketon"

29141300 Leveranser &
Produktion

ton 4-Metylpentanon-2-on "metylisobutylketon"

29141910 Leveranser &
Produktion

ton 5-Metylhexanon-2-on

29141990 Leveranser &
Produktion

ton Ketoner, acykliska utan annan syrefunktion (exkl. aceton, butanon
"etylmetylketon" och 4-metylpentanon-2-on "metylisobutylketon" och
5-metylhexanon-2-on)

29142200 Leveranser &
Produktion

ton Cyklohexanon och metylcyklohexanoner

29142300 Leveranser &
Produktion

ton Jononer och metyljononer

29142900 Leveranser &
Produktion

Anges ej Ketoner, acykliska utan annan syrefunktion (exkl. cyklohexanon,
metylcyklohexanoner, jononer och metyljononer)

29142900a Leveranser &
Produktion

ton Kamfer

29142900b Leveranser &
Produktion

ton Ketoner, alicykliska utan annan syrefunktion (exkl. kamfer, cyklohexanon,
metylcyklohexanoner, jononer och metyljononer)

29143100 Leveranser &
Produktion

ton Fenylaceton "fenylpropan-2-on"

29143900 Leveranser &
Produktion

ton Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion (exkl. fenylaceton
"fenylpropan-2-on")

29144010 Leveranser &
Produktion

ton 4-Hydroxi-4-metylpentanon-2-on "diacetonalkohol"

29144090 Leveranser &
Produktion

ton Ketonalkoholer och ketonaldehyder (exkl. 4-hydroxi-4-metylpentanon-2-on
"diacetonalkohol")

29145000 Leveranser &
Produktion

ton Kentonfenoler och ketoner med annan syrefunktion

29146100 Leveranser &
Produktion

ton Antrakinon

29146200 Leveranser &
Produktion

ton Koenzym Q10 "ubidekarenon "INN""

29146910 Leveranser &
Produktion

ton 1,4-Naftokinon

29146980 Leveranser &
Produktion

ton Kinoner (exkl. antrakinon, koenzym Q10 "ubidekarenon "INN"" och
1,4-naftokinon)

29147100 Leveranser &
Produktion

ton Klordekon "ISO"

29147900 Leveranser &
Produktion

ton Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och kinoner (exkl.
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver samt klordekon "ISO")

29151100 Leveranser &
Produktion

ton Myrsyra

29151200 Leveranser &
Produktion

ton Salter av myrsyra

29151300 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av myrsyra

29152100 Leveranser &
Produktion

ton Ättiksyra

29152400 Leveranser &
Produktion

ton Ättiksyraanhydrid

29152900 Leveranser &
Produktion

ton Salter av ättiksyra (exkl. oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29153100 Leveranser &
Produktion

ton Etylacetat
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29153200 Leveranser &
Produktion

ton Vinylacetat

29153300 Leveranser &
Produktion

ton n-Butylacetat

29153600 Leveranser &
Produktion

ton Acetat av dinoseb "ISO"

29153900 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av ättiksyra (exkl. etylacetat, vinylacetat, n-butylacetat, acetat av dinoseb
"ISO")

29154000 Leveranser &
Produktion

ton Monoklorättiksyra, diklorättiksyra och triklorättiksyra samt salter och estrar av
dessa syror

29155000 Leveranser &
Produktion

ton Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra

29156011 Leveranser &
Produktion

ton 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat

29156019 Leveranser &
Produktion

ton Butansyror samt salter och estrar av butansyror (exkl.
1-isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat)

29156090 Leveranser &
Produktion

ton Pentansyror samt salter och estrar av pentansyror

29157040 Leveranser &
Produktion

ton Palmitinsyra samt salter och estrar av palmitinsyra

29157050 Leveranser &
Produktion

ton Stearinsyra samt salter och estrar av stearinsyra

29159030 Leveranser &
Produktion

ton Laurinsyra samt salter och estrar av laurinsyra

29159070 Leveranser &
Produktion

ton Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. myrsyra, ättiksyra, mono-, di- och triklorättiksyra, propionsyra,
butansyror, pentansyror, palmitinsyra, stearinsyra och laurinsyra samt salter
och estrar av dessa syror, samt ättiksyraanhydrid)

29161100 Leveranser &
Produktion

ton Akrylsyra och salter av akrylsyra

29161200 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av akrylsyra

29161300 Leveranser &
Produktion

ton Metakrylsyra och salter av metakrylsyra

29161400 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av metakrylsyra

29161500 Leveranser &
Produktion

ton Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror (exkl.
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29161600 Leveranser &
Produktion

ton Binapakryl "ISO"

29161910 Leveranser &
Produktion

ton Undecylensyror samt salter och estrar av undecylensyror

29161940 Leveranser &
Produktion

ton Krotonsyra

29161995 Leveranser &
Produktion

ton Monokarboxylsyror, omättade acykliska samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. akrylsyra, metylmetakrylat, oljesyra, linolsyra, linolensyra och
undecylensyror samt salter och estrar av dessa syror och krotonsyra samt
binapakryl "ISO")

29162000 Leveranser &
Produktion

ton Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar (exkl.
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29163100 Leveranser &
Produktion

ton Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra (exkl. oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29163200 Leveranser &
Produktion

ton Bensoylperoxid och bensoylklorid

29163400 Leveranser &
Produktion

ton Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra

29163910 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av fenylättiksyra
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29163990 Leveranser &
Produktion

ton Monokarboxylsyror, aromatiska samt deras anhydrider, halogenider, peroxider
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
(exkl. bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra, bensoylperoxid,
bensoylklorid, binapakryl "ISO", fenylättiksyra, salter och estrar av fenylättiksyra
samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, även inte kemiskt
definierade)

29171100 Leveranser &
Produktion

ton Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra (exkl. oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

29171200 Leveranser &
Produktion

ton Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra

29171310 Leveranser &
Produktion

ton Sebacinsyra

29171390 Leveranser &
Produktion

ton Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror

29171400 Leveranser &
Produktion

ton Maleinsyraanhydrid

29171910 Leveranser &
Produktion

ton Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra

29171920 Leveranser &
Produktion

ton Etan-1,2-dikarboxylsyra eller butandisyra "bärnstenssyra" med en biobaserad
kolhalt på 100 viktprocent

29171980 Leveranser &
Produktion

ton Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och
peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
(exkl. maleinsyraanhydrid, malonsyra, oxalsyra, adipinsyra, azelinsyra och
sebacinsyra och salter och estrar av dessa syror eller oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver samt etan-1,2-dikarboxylsyra eller
butandisyra "bärnstenssyra" med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent)

29172000 Leveranser &
Produktion

ton Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar

29173200 Leveranser &
Produktion

ton Dioktylortoftalater

29173300 Leveranser &
Produktion

ton Dinonylortoftalater och didecylortoftalater

29173400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Estrar av ortoftalsyra (exkl. dioktyl- och dinonyl- eller didecylortoftalater)

29173400a Leveranser &
Produktion

ton Dibutylortoftalater

29173400b Leveranser &
Produktion

ton Estrar av ortoftalsyra (exkl. dibutyl-, dioktyl- och dinonyl- eller
didecylortoftalater)

29173500 Leveranser &
Produktion

ton Ftalsyraanhydrid

29173600 Leveranser &
Produktion

ton Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

29173700 Leveranser &
Produktion

ton Dimetyltereftalat

29173920 Leveranser &
Produktion

ton Ester eller anhydrid av tetrabromftalsyra; bensen-1,2,4-trikarboxylsyra;
isoftaloyldiklorid innehållande <= 0,8 viktprocent tereftaloyldiklorid;
naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra; tetraklorftalsyraanhydrid;
natrium-3,5-bis"metoxikarbonyl"bensensulfonat

29173995 Leveranser &
Produktion

ton Polykarboxylsyror, aromatiska och deras anhydrider, halogenider, peroxider
och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. estrar av ortoftalsyra, ftalsyraanhydrid, tereftalsyra och salter
av tereftal samt dimetyltereftalat, bensen-1,2,4-trikarboxylsyra, isoftaloyldiklorid
innehållande <= 0,8 viktprocent tereftaloyldiklorid,
naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra, tetraklorftalsyraanhydrid och
natrium-3,5-bis"metoxikarbonyl"bensensulfonat)

29181100 Leveranser &
Produktion

ton Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra (exkl. oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

29181200 Leveranser &
Produktion

ton Vinsyra

29181300 Leveranser &
Produktion

ton Salter och estrar av vinsyra

29181400 Leveranser &
Produktion

ton Citronsyra

29181500 Leveranser &
Produktion

ton Salter och estrar av citronsyra (exkl. oorganiska och organiska föreningar av
kvickilver)
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29181600 Leveranser &
Produktion

ton Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra

29181700 Leveranser &
Produktion

ton 2,2-Difenyl-2-hydroxiättiksyra "bensilsyra"

29181800 Leveranser &
Produktion

ton Klorbensilat "ISO"

29181930 Leveranser &
Produktion

ton Cholsyra och 3-alfa, 12-alfa-dihydroxi-5-beta-cholan-24-syra "desoxicholsyra"
samt salter och estrar av dessa syror

29181940 Leveranser &
Produktion

ton 2,2-Bis"hydroximetyl"propionsyra

29181998 Leveranser &
Produktion

ton Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syrefunktion samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. mjölksyra, vinsyra, citronsyra,
glukonsyra, cholsyra, 3-alfa, 12-alfa-dihydroxi-5-beta-cholan-24-syra
"desoxicholsyra" och salter och estrar av dessa syror och
2,2-bis"hydroximetyl"propansyra samt klorbensilat "ISO" samt
2,2-Difenyl-2-hydroxiättiksyra "bensilsyra")

29182100 Leveranser &
Produktion

ton Salicylsyra och salter av salicylsyra (exkl. oorganiska och organiska föreningar
av kvicksilver)

29182200 Leveranser &
Produktion

ton o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra

29182300 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av salicylsyra och salter av sådana estrar (exkl. o-Acetylsalicylsyra
samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra)

29182900 Leveranser &
Produktion

ton Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunktion samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. salicylsyra, o-acetylsalicylsyra, samt
salter och estrar av detta syror)

29183000 Leveranser &
Produktion

ton Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan annan syrefunktion
samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

29189100 Leveranser &
Produktion

ton 2,4,5-T "ISO" "2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" samt salter och estrar av denna
förening

29189940 Leveranser &
Produktion

ton 2,6-Dimetoxibensoesyra; dikamba "ISO"; natriumfenoxiacetat

29189990 Leveranser &
Produktion

ton 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-dimetoxibensoesyra, dikamba "ISO" och natriumfenoxiacetat samt
2,4,5-T "ISO" "2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" samt salter och estrar av denna
förening)

29191000 Leveranser &
Produktion

ton Tris"2,3-dibrompropyl"fosfat

29199000 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av fosforsyra och deras salter, inkl. laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. tris"2,3-dibrompropyl"fosfat)

29201100 Leveranser &
Produktion

ton Paration "ISO" och parationmetyl "ISO" "metylparation"

29201900 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av tiofosforsyra "fosfortioater" och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. paration "ISO" och parationmetyl
"ISO" "metylparation")

29202100 Leveranser &
Produktion

ton Dimetylfosfit

29202200 Leveranser &
Produktion

ton Dietylfosfit

29202300 Leveranser &
Produktion

ton Trimetylfosfit

29202400 Leveranser &
Produktion

ton Trietylfosfit

29202900 Leveranser &
Produktion

ton Fosfitestrar och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar (exkl. dimetyl-, dietyl-, trimetyl- och trietylfosfiter)

29203000 Leveranser &
Produktion

ton Endosulfan "ISO"

29209010 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)
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29209070 Leveranser &
Produktion

ton Estrar av andra oorganiska syror, av ickemetaller och deras salter; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. estrar av
hydrogenhalogenider, av tiofosforsyra "fosfortioater" och deras salter; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, fosfitestrar och deras
salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar samt
estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter och halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana föreningar samt endosulfan "ISO")

29211100 Leveranser &
Produktion

ton Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer

29211200 Leveranser &
Produktion

ton 2-"N,N-dimetylamino"etylkloridhydroklorid

29211300 Leveranser &
Produktion

ton 2-"N,N-dietylamino"etylkloridhydroklorid

29211400 Leveranser &
Produktion

ton 2-"N,N-diisopropylamino"etylkloridhydroklorid

29211940 Leveranser &
Produktion

ton 1,1,3,3-Tetrametylbutylamin

29211950 Leveranser &
Produktion

ton Dietylamin och salter av dietylamin

29211999 Leveranser &
Produktion

ton Monoaminer, acykliska, och derivat av sådana aminer samt salter av sådana
föreningar (exkl. mono-, di- och trimetylamin, dietylamin och salter därav,
1,1,3,3-tetrametylbutylamin samt 2-(N,N-Dietylamino)etyl kloridhydroklorid,
2-(N,N-diisopropylamino)etyl kloridhydroklorid och 2-(N,N-dimetylamino)etyl
kloridhydroklorid)

29212100 Leveranser &
Produktion

ton Etylendiamin och salter av etylendiamin

29212200 Leveranser &
Produktion

ton Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin

29212900 Leveranser &
Produktion

ton Polyaminer, acykliska och derivat av sådana aminer samt salter av sådana
föreningar (exkl. etylendiamin, hexametylendiamin och salter därav)

29213010 Leveranser &
Produktion

ton Cyklohexylamin och cyklohexyldimetylamin samt salter av dessa föreningar

29213091 Leveranser &
Produktion

ton Cyklohex-1,3-ylendiamin "1,3-diaminocyklohexan"

29213099 Leveranser &
Produktion

ton Monoaminer och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener, derivat
av sådana aminer samt salter av sådana föreningar (exkl. cyklohexylamin och
cyklohexyldimetylamin, salter av dessa föreningar samt
cyklohex-1,3-ylendiamin [1,3-diaminocyklohexan])

29214100 Leveranser &
Produktion

ton Anilin och salter av anilin (exkl. oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver)

29214200 Leveranser &
Produktion

ton Anilinderivat och salter av anilinderivat

29214300 Leveranser &
Produktion

ton Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar

29214400 Leveranser &
Produktion

ton Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa föreningar

29214500 Leveranser &
Produktion

ton 1-Naftylamin "alfa-naftylamin", 2-naftylamin "beta-naftylamin" och derivat av
dessa aminer; salter av dessa föreningar

29214600 Leveranser &
Produktion

ton Amfetamin "INN", bensfetamin "INN", dexamfetamin "INN", etilamfetamin "INN",
fenkamfamin "INN", lefetamin "INN", levamfetamin "INN", mefenorex "INN" och
fentermin "INN"; salter av sådana föreningar

29214900 Leveranser &
Produktion

ton Monoaminer, aromatiska och derivat av sådana aminer; salter av sådana
föreningar (exkl. anilin, toluidiner, difenylamin, 1-naftylamin "alfa-naftylamin",
2-naftylamin "beta-naftylamin" och derivat och salter av dessa produkter, samt
amfetamin "INN", bensfetamin "INN", dexamfetamin "INN", etilamfetamin "INN",
fenkamfamin "INN", lefetamin "INN", levamfetamin "INN", mefenorex "INN" och
fentermin "INN"; salter av sådana föreningar)

29215111 Leveranser &
Produktion

ton m-Fenylendiamin med en renhetsgrad av >= 99 viktprocent, innehållande <= 1
viktprocent vatten, <= 200 mg/kg o-fenylendiamin och <= 450 mg/kg
p-fenylendiamin

29215119 Leveranser &
Produktion

ton o-Fenylendiamin, m-fenylendiamin och p-fenylendiamin, tolylendiaminer,
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa aminer samt salter av
dessa föreningar (exkl. m-fenylendiamin med en renhetsgrad av >= 99
viktprocent, innehållande <= 1 viktprocent vatten, <= 200 mg/kg
o-fenylendiamin och <= 450 mg/kg p-fenylendiamin)
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29215190 Leveranser &
Produktion

ton o-Fenylendiamin, m-fenylendiamin och p-fenylendiamin och tolylendiaminer
samt derivat och salter av dessa föreningar (exkl. o-fenylendiamin,
m-fenylendiamin och p-fenylendiamin och tolylendiaminer samt halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa aminer samt salter av dessa
föreningar)

29215950 Leveranser &
Produktion

ton m-Fenylenbis"metylamin"; 2,2'-Dikloro-4,4'-metylendianilin; 4,4'-Bi-o-toluidin;
1,8-Naftylendiamin

29215990 Leveranser &
Produktion

ton Polyaminer, aromatiska och derivat av sådana aminer samt salter av sådana
föreningar (exkl. o-fenylendiamin, m-fenylendiamin och p-fenylendiamin och
tolylendiaminer samt derivat och salter av dessa föreningar,
m-fenylenbis[metylamin], 2,2'-dikloro-4,4'-metylendianilin, 4,4'-bi-o-toluidin och
1,8-naftylendiamin)

29221100 Leveranser &
Produktion

ton Monoetanolamin och salter av monoetanolamin

29221200 Leveranser &
Produktion

ton Dietanolamin och salter av dietanolamin

29221400 Leveranser &
Produktion

ton Dextropropoxyfen "INN" och salter av dextropropoxyfen

29221500 Leveranser &
Produktion

ton Trietanolamin

29221600 Leveranser &
Produktion

ton Dietanolammoniumperfluoroktansulfonat

29221700 Leveranser &
Produktion

ton Metyldietanolamin och etyldietanolamin

29221800 Leveranser &
Produktion

ton 2-"N,N-diisopropylamino"etanol

29221900 Leveranser &
Produktion

ton Aminoalkoholer samt deras etrar och estrar, salter av sådana föreningar (exkl.
sådana som har mer än ett slags syrefunktion, monoetanolamin, dietanolamin,
dextropropoxifen "INN" och salter av sådana föreningar samt trietanolamin,
dietanolammoniumperfluoroktansulfonat, metyldietanolamin, etyldietanolamin
och 2-"N,N-diisopropylamino"etanol)

29222100 Leveranser &
Produktion

ton Aminohydroxinaftalensulfonsyroroch salter av dessa syror

29222900 Leveranser &
Produktion

ton Aminonaftoler och andra aminofenoler, deras etrar och estrar; salter av sådana
föreningar (exkl. sådana som har > ett slags syrefunktion samt
aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa föreningar)

29223100 Leveranser &
Produktion

ton Amfepramon "INN", metadon "INN" och normetadon "INN"; salter av sådana
föreningar

29223900 Leveranser &
Produktion

ton Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, salter av sådana föreningar
(exkl. sådana som har > ett slags syrefunktion och amfepramon "INN",
metadon "INN" och normetadon "INN"; salter av sådana föreningar)

29224100 Leveranser &
Produktion

ton Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar

29224200 Leveranser &
Produktion

ton Glutaminsyra och salter av glutaminsyra

29224300 Leveranser &
Produktion

ton Antranilsyra och salter av antranilsyra

29224400 Leveranser &
Produktion

ton Tilidin "INN" och salter av tilidin

29224920 Leveranser &
Produktion

ton beta-Alanin

29224985 Leveranser &
Produktion

ton Aminosyror och deras estrar samt salter av sådana föreningar (exkl. sådana
som har mer än ett slags syrefunktion samt lysin och estrar och salter därav,
glutaminsyra och salter därav, antranilsyra samt tilidin "INN" och salter därav
samt beta-alanin)

29225000 Leveranser &
Produktion

ton Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoföreningar med
syrefunktion (exkl. aminoalkoholer, aminonaftoler och andra aminofenoler samt
deras etrar och estrar, salter av dessa föreningar, aminoaldehyder,
aminoketoner och aminokinoner och salter av sådana föreningar, aminosyror
deras estrar samt salter av sådana föreningar)

29231000 Leveranser &
Produktion

ton Kolin och salter av kolin

29232000 Leveranser &
Produktion

ton Lecitiner och andra fosfoaminolipider, även kemiskt definierade

29233000 Leveranser &
Produktion

ton Tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat
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29234000 Leveranser &
Produktion

ton Didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat

29239000 Leveranser &
Produktion

ton Kvaternära ammoniumsalter och kvaternära ammoniumhydroxider (exkl. kolin
och salter därav, lecitiner och andra fosfoaminolipider,
tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat och
didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat)

29241100 Leveranser &
Produktion

kg Meprobamat "INN"

29241200 Leveranser &
Produktion

kg Fluoracetamid "ISO", monokrotofos "ISO" och fosfamidon "ISO"

29241900 Leveranser &
Produktion

kg Amider, acykliska inkl. acykliska karbamater, och derivat av dessa amider;
salter av sådana föreningar (exkl. meprobamat "INN", fluoracetamid "ISO",
monokrotofos "ISO" och fosfamidon "ISO")

29242100 Leveranser &
Produktion

ton Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar

29242300 Leveranser &
Produktion

ton 2-Acetamidobensoesyra "N-acetylantranilsyra" och salter av
2-acetamidobensoesyra

29242400 Leveranser &
Produktion

ton Etinamat "INN"

29242500 Leveranser &
Produktion

ton Alaklor "ISO"

29242910 Leveranser &
Produktion

ton Lidocain "INN"

29242970 Leveranser &
Produktion

ton Amider, cykliska inkl. cykliska karbamater, och derivat av dessa amider; salter
av sådana föreningar (exkl. ureiner och derivat av ureiner, salter av sådana
föreningar, 2-acetamidobensoesyra "N-acetylantranilsyra" och salter av
2-acetamidobensoesyra samt etinamat "INN", alaklor "ISO" och lidocain "INN")

29251100 Leveranser &
Produktion

ton Sackarin och salter av sackarin

29251200 Leveranser &
Produktion

ton Glutetimid "INN"

29251920 Leveranser &
Produktion

ton 3,3',4,4',5,5',6,6'-Oktabrom-N,N'-etylendiftalimid;
N,N'-etylenbis"4,5-dibromohexahydro-3,6-metanftalimid"

29251995 Leveranser &
Produktion

ton Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar (exkl. sackarin och salter av
sackarin, glutetimid "INN", 3,3',4,4',5,5',6,6'-Oktabrom-N,N'-etylendiftalimid och
N,N'-etylenbis"4,5-dibromohexahydro-3,6-metanftalimid samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29252100 Leveranser &
Produktion

ton Klordimeform "ISO"

29252900 Leveranser &
Produktion

ton Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar (exkl. klordimeform "ISO")

29261000 Leveranser &
Produktion

ton Akrylnitril

29262000 Leveranser &
Produktion

ton 1-Cyanoguanidin "dicyandiamid"

29263000 Leveranser &
Produktion

ton Fenproporex "INN" och salter av fenproporex; metadon "INN"-intermediärt
"4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan"

29264000 Leveranser &
Produktion

ton alfa-fenylacetoacetonitril

29269020 Leveranser &
Produktion

ton Isoftalonitril

29269070 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar med nitrilfunktion (exkl. akrylnitril, 1-cyanoguanidin "dicyandiamid",
fenproporex "INN" och salter av fenproporex, metadon "INN"-intermediärt
"4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan", alfa-fenylacetoacetonitril samt
isoftalonitril)

29270000 Leveranser &
Produktion

ton Diazoföreningar, azoföreningar och azoxiföreningar

29280010 Leveranser &
Produktion

ton N,N-Bis"2-metoxietyl"hydroxylamin

29280090 Leveranser &
Produktion

ton Derivat, organiska av hydrazin eller hydroxylamin (exkl.
N,N-bis[2-metoxietyl]hydroxylamin)

29291000 Leveranser &
Produktion

ton Isocyanater
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29299000 Leveranser &
Produktion

Anges ej Föreningar med kvävefunktion (exkl. föreningar med aminofunktion,
aminoföreningar med syrefunktion, kvaternära ammoniumsalter och
ammoniumhydroxider, lecitiner och andra fosfoaminolipider, föreningar med
karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion, föreningar med
karboximid- och iminfunktion, föreningar med nitrilfunktion, diazo-, azo- och
azoxiföreningar, organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin samt
isocyanater)

29299000x Leveranser &
Produktion

ton Föreningar med kvävefunktion, andra slag (exkl. nämnda varor i 2921-2929)

29301000 Leveranser &
Produktion

ton 2-"N,N-dimetylamino"etantiol

29302000 Leveranser &
Produktion

ton Tiokarbamater och ditiokarbamater (exkl. oorganiska och organiska föreningar
av kvicksilver)

29303000 Leveranser &
Produktion

ton Monosulfider, disulfider eller tetrasulfider av tiuram

29304010 Leveranser &
Produktion

ton Metionin "INN"

29304090 Leveranser &
Produktion

ton Metionin (exkl. metionin "INN")

29306000 Leveranser &
Produktion

ton 2-"N,N-dietylamino"etantiol

29307000 Leveranser &
Produktion

ton Bis"2-hydroxietyl"sulfid"tiodiglykol "INN"

29308000 Leveranser &
Produktion

ton Aldikarb "ISO", kaptafol "ISO" och metamidofos "ISO"

29309013 Leveranser &
Produktion

ton Cystein och cystin

29309016 Leveranser &
Produktion

ton Derivat av cystein eller cystin

29309030 Leveranser &
Produktion

ton DL-2-hydroxi-4-"metyltio"butyralsyra

29309040 Leveranser &
Produktion

ton 2,2'-Tiodietylbis[3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl"propionat]

29309050 Leveranser &
Produktion

ton Blandning av isomerer av 4-metyl-2,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin och
2-metyl-4,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin

29309098 Leveranser &
Produktion

ton Svavelorganiska föreningar (exkl. tiokarbamater, ditiokarbamater, mono-, di-
och tetrasulfider av tiuram, metionin, 2-"N,N-dietylamino"etantiol,
Bis"2-hydroxietyl"sulfid"tiodiglykol "INN"", aldikarb "ISO", kaptafol "ISO",
metamidofos "ISO", cystein, cystin, derivat av cystein eller cystin,
DL-2-hydroxi-4-"metyltio"butyralsyra,
2,2'-tiodietylbis"3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl"propionat", blandning av
isomerer av 4-metyl-2,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin och
2-metyl-4,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin och 2-"N,N-dimetylamino"etantiol)

29311000 Leveranser &
Produktion

ton Tetrametylbly och tetraetylbly

29312000 Leveranser &
Produktion

ton Tributyltennföreningar

29314100 Leveranser &
Produktion

ton Dimetylmetylfosfonat

29314200 Leveranser &
Produktion

ton Dimetylpropylfosfonat

29314300 Leveranser &
Produktion

ton Dietyletylfosfonat

29314400 Leveranser &
Produktion

ton Metylfosfonsyra

29314500 Leveranser &
Produktion

ton Salt av metylfosfonsyra och "aminoiminometyl"urea 1:1

29314600 Leveranser &
Produktion

ton 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid

29314700 Leveranser &
Produktion

ton 5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-ylmetyl-metyl-metylfosfonat

29314800 Leveranser &
Produktion

ton 3,9-dimetyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan 3,9-dioxid
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29314910 Leveranser &
Produktion

ton Natrium-3-"trihydroxisilyl"propylmetylfosfonat

29314920 Leveranser &
Produktion

ton Bis""5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl"-metylfosfonat

29314930 Leveranser &
Produktion

ton Etidronsyra "INN" "1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra" och salter av etidronsyra

29314940 Leveranser &
Produktion

ton ”Nitrilotrimetandiyl”tris”fosfonsyra”, {etan-1,2-diylbis”nitrilobis”metylen””}tetrakis
”fosfonsyra”, ””bis{2-”bis”fosfonometyl”amino”etyl}amino”metyl”fosfonsyra,
{hexan-1,6-diylbis”nitrilobis”metylen””}tetrakis”fosfonsyra”, {””2-hydroxietyl”
imino”bis”metylen”}bis”fosfonsyra”, och ””bis{6-”bis”fosfonometyl”amino”hexyl}
amino”metyl”fosfonsyra; salter av sådana föreningar

29314990 Leveranser &
Produktion

ton Fosforderivat, icke-halogenerade, isolerade kemiskt definierade, i.a.n.

29315100 Leveranser &
Produktion

ton Metylfosfonsyradiklorid

29315200 Leveranser &
Produktion

ton Propylfosfonsyradiklorid

29315300 Leveranser &
Produktion

ton O-"3-kloropropyl" O-"4-nitro-3-"trifluorometyl"fenyl" metylfosfonotionat

29315400 Leveranser &
Produktion

ton Triklorfon "ISO"

29315910 Leveranser &
Produktion

ton Metylfosfonsyradifluorid "metylfosfonoyldifluorid"

29315990 Leveranser &
Produktion

ton Halogenerade organiska fosforderivat, isolerade kemiskt definierade, i.a.n.

29319000 Leveranser &
Produktion

ton Isolerade kemiskt definierade organiska-oorganiska föreningar (exkl.
svavelorganiska, kvicksilver, tetrametylbly, tetraetylbly, tributyltennföreningar
samt organiska fosforderivat)

29321100 Leveranser &
Produktion

kg Tetrahydrofuran

29321200 Leveranser &
Produktion

kg 2-Furaldehyd "furfuraldehyd"

29321300 Leveranser &
Produktion

kg Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol

29321400 Leveranser &
Produktion

kg Sukralos

29321900 Leveranser &
Produktion

kg Föreningar, heterocykliska med enbart syre som heteroatom"er", med en
icke-kondenserad furanring, även hydrogenerad, i sin struktur (exkl.
tetrahydrofuran, 2-furaldehyd "furfuraldehyd", furfurylalkohol,
tetrahydrofurfurylalkohol och sukralos)

29322010 Leveranser &
Produktion

ton Fenolftalein;
1-Hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]
isokromen-1-yl]-6-oktadekyloxi-2-naftylsyra;
3'-Klor-6'-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9'-xanten]-3-on;
6'-(N-etyl-p-toluidino)-2'-metylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'- xanten]-3-on;
Metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-
1H,3H-naftol(1,8-cd)pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat

29322020 Leveranser &
Produktion

ton gamma-Butyrolakton

29322090 Leveranser &
Produktion

ton Laktoner (exkl. fenolftalein,
1-hydroxi-4-[1-"4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl"-3-oxo-1H,
3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadekyloxi-2-naftylsyra,
3'-klor-6'-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1"3H", 9'-xanten]-3-on,
6'-"n-etyl-p-toluidino"-2'-metylspiro[isobenzofuran-1"3H", 9'-xanten]-3-on och
metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-"4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl"-3-oxo-1H,
3H-naftol[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat, gamma-Butyrolakton)

29329100 Leveranser &
Produktion

kg Isosafrol (exkl. föreningar med en icke-kondenserad furanring, även
hydrogenerad, i sin struktur, samt laktoner)

29329200 Leveranser &
Produktion

kg 1-"1,3-Bensoedioxol-5-yl"propan-2-on (exkl. föreningar med en
icke-kondenserad furanring, även hydrogenerad, i sin struktur, samt laktoner)

29329300 Leveranser &
Produktion

kg Piperonal (exkl. föreningar med en icke-kondenserad furanring, även
hydrogenerad, i sin struktur, samt laktoner)

29329400 Leveranser &
Produktion

kg Safrol (exkl. föreningar med en icke-kondenserad furanring, även
hydrogenerad, i sin struktur, samt laktoner)

29329500 Leveranser &
Produktion

kg Tetrahydrocannabinoler "alla isomerer"
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29329600 Leveranser &
Produktion

kg Karbofuran "ISO"

29329900 Leveranser &
Produktion

kg Föreningar, heterocykliska med enbart syre som heteroatom"er" (exkl.
föreningar med en icke-kondenserad furanring, även hydrogenerad, i sin
struktur samt laktoner, isosafrol, 1-"1,3-bensodioxol-5-yl"propan-2-on,
piperonal, safrol, tetrahydrocannabinoler "alla isomerer", karbofuran samt
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29331110 Leveranser &
Produktion

ton Propyfenazon "INN"

29331190 Leveranser &
Produktion

ton Fenazon "antipyrin" och derivat av fenazon (exkl. propyfenazon "INN")

29331910 Leveranser &
Produktion

ton Fenylbutazon "INN"

29331990 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska med enbart kväve som heteroatom[er], med en
icke-kondenserad pyrazolring, i sin struktur, även hydrogenerad (exkl. fenazon
"antipyrin" och derivat av fenazon samt fenylbutazon "INN")

29332100 Leveranser &
Produktion

ton Hydantoin och derivat av hydantoin

29332910 Leveranser &
Produktion

kg Nafazolinhydroklorid "INNM" och nafazolinnitrat "INNM"; fentolamin "INN";
tolazolinhydroklorid "INNM"

29332990 Leveranser &
Produktion

kg Föreningar, heterocykliska med enbart kväve som heteroatom[er], med en
icke-kondenserad imidazolring, i sin struktur, även hydrogenerad (exkl.
hydantoin och derivat av hydantoin samt nafazolinhydroklorid "INNM" och
nafazolinnitrat "INNM"; fentolamin "INN"; tolazolinhydroklorid "INNM")

29333100 Leveranser &
Produktion

ton Pyridin och salter av pyridin

29333200 Leveranser &
Produktion

ton Piperidin och salter av piperidin

29333300 Leveranser &
Produktion

ton Alfentanil ”INN”, anileridin ”INN”, besitramid ”INN”, bromazepam ”INN”,
karfentanil ”INN”, difenoxin ”INN”, difenoxylat ”INN”, dipipanon ”INN”, fentanyl
”INN”, ketobemidon ”INN”, metylfenidat ”INN”, pentazocin ”INN”, petidin ”INN”,
petidin ”INN” intermediärt A, fencyclidin ”INN” ”PCP”, fenoperidin ”INN”,
pipradrol ”INN”, piritramid ”INN”, propiram ”INN”, remifentanil ”INN” och
trimeperidin ”INN”; salter av sådana föreningar

29333400 Leveranser &
Produktion

ton Fentanyler och derivat av dessa, med enbart kväve som heteroatom"er", med
en icke kondenserad pyridinring, även hydrogenerad i sin struktur (exkl. varor
enligt 2933 33)

29333500 Leveranser &
Produktion

ton 3-kinuklidinol

29333600 Leveranser &
Produktion

ton 4-anilino-N-fenetylpiperidin "ANPP"

29333700 Leveranser &
Produktion

ton N-fenetyl-4-piperidon "NPP"

29333910 Leveranser &
Produktion

ton Iproniazid "INN"; ketobemidonhydroklorid "INNM"; pyridostigminbromid "INN"

29333920 Leveranser &
Produktion

ton 2,3,5,6-Tetraklorpyridin

29333925 Leveranser &
Produktion

ton 3,6-Diklorpyridin-2-karboxylsyra

29333935 Leveranser &
Produktion

ton 2-Hydroxietylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat

29333940 Leveranser &
Produktion

ton 2-Butoxietyl"3,5,6-triklor-2-pyridyloxi"acetat

29333945 Leveranser &
Produktion

ton 3,5-Diklor-2,4,6-trifluorpyridin

29333950 Leveranser &
Produktion

ton Fluroxipyrmetylester "ISO"

29333955 Leveranser &
Produktion

ton 4-Metylpyridin

29333999 Leveranser &
Produktion

ton Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom"er", med en icke
kondenserad pyridinring, även hydrogenerad i sin struktur, i.a.n.

29334100 Leveranser &
Produktion

ton Levorfanol "INN" och salter av levorfanol
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29334910 Leveranser &
Produktion

ton Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra

29334930 Leveranser &
Produktion

ton Dextrometorfan "INN" och salter av dextrometorfan

29334990 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska med enbart kväve som heteroatom[er], med ett
kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem, inte vidare kondenserade, även
hydrogenerade (exkl. exkl. levorfanol "INN", dextrometorfan "INN" och salter av
sådana föreningar, halogenderivat av kinolin samt derivat av kinolinkarboxylsyra
samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29335200 Leveranser &
Produktion

ton Malonylkarbamid "barbitursyra" och salter av malonylkarbamid

29335310 Leveranser &
Produktion

ton Fenobarbital "INN", barbital "INN" och salter av dessa föreningar

29335390 Leveranser &
Produktion

ton Allobarbital "INN", amobarbital "INN", butalbital "INN", butobarbital, cyklobarbital
"INN", metylfenobarbital "INN", pentobarbital "INN", sekbutabarbital "INN",
sekobarbital "INN" och vinylbital "INN"; salter av dessa föreningar

29335400 Leveranser &
Produktion

ton Derivat av malonylkarbamid och salter av dessa föreningar (exkl. salter av
malonylkarbamid)

29335500 Leveranser &
Produktion

ton Loprazolam "INN", meklokvalon "INN", metakvalon "INN" och zipeprol "INN";
salter av dessa föreningar

29335910 Leveranser &
Produktion

ton Diazinon "ISO"

29335920 Leveranser &
Produktion

ton 1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan "trietylendiamin"

29335995 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som heteroatom[er], med en
pyrimidinring, även hydrogenerad, eller en piperazinring i sin struktur (exkl.
malonylkarbamid [barbitursyra] och derivat av malonylkarbamid, allobarbital
"INN", amobarbital "INN", barbital "INN", butalbital "INN", butobarbital,
cyklobarbital "INN", metylfenobarbital "INN", pentobarbital "INN", fenobarbital
"INN", sekbutabarbital "INN", sekobarbital "INN" och vinylbital "INN", salter av
dessa föreningar samt diazinon "ISO" och 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan
"trietylendiamin")

29336100 Leveranser &
Produktion

ton Melamin

29336910 Leveranser &
Produktion

ton Atrazin "ISO"; propazin "ISO"; simazin "ISO";
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin "hexogen, trimetylentrinitramin"

29336940 Leveranser &
Produktion

ton Metenamin "INN" "hexametylentetramin";
2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis"oktyltio"-1,3,5-triazin-2-ylamino]fenol

29336980 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som heteroatom[er], med en
icke-kondenserad triazinring i sin struktur, även hydrogenerad (exkl. melamin
samt atrazin [ISO]; propazin [ISO]; simazin [ISO];
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin [hexogen, trimetylentrinitramin] och
metenamin "INN" [hexametylentetramin] och
2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis"oktyltio"-1,3,5-triazin-2-ylamino]fenol)

29337100 Leveranser &
Produktion

ton 6-Hexanlaktam "epsilon-kaprolaktam"

29337200 Leveranser &
Produktion

ton Klobazam "INN" och metyprylon "INN"

29337900 Leveranser &
Produktion

ton Laktamer (exkl. 6-hexanlaktam "epsilon-kaprolaktam", klobazam "INN" och
metyprylon "INN" samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29339110 Leveranser &
Produktion

ton Klordiazepoxid "INN"

29339190 Leveranser &
Produktion

ton Alprazolam "INN", kamazepam "INN", klonazepam "INN", klorazepat,
delorazepam "INN", diazepam "INN", estazolam "INN", etylloflazepat "INN",
fludiazepam "INN", flunitrazepam "INN", flurazepam "INN", halazepam "INN",
lorazepam "INN", lormetazepam "INN", mazindol "INN", medazepam "INN",
midazolam "INN", nimetazepam "INN", nitrazepam "INN", nordazepam "INN",
oxazepam "INN", pinazepam "INN", prazepam "INN", pyrovaleron "INN",
temazepam "INN", tetrazepam "INN" och triazolam "INN"; salter av dessa
föreningar samt salter av klordiazepoxid "INN"

29339200 Leveranser &
Produktion

ton Azinfosmetyl "ISO"

29339920 Leveranser &
Produktion

ton Indol, 3-metylindol "skatol", 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibens"c,e"-azepin
"azapetin", fenindamin "INN" samt salter av dessa föreningar;
imipraminhydroklorid "INNM"

29339950 Leveranser &
Produktion

ton 2,4-Di-tert-butyl-6-"5-klorbensotriazol-2-yl"fenol
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29339980 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som heteroatom"er" (exkl.
föreningar som i sin struktur har en icke-kondenserad pyrazol-, imidazol-,
pyridin- eller triazinring, även hydrogenerade, ett kinolin- eller
isokinolinringsystem, även hydrogenerade, inte vidare kondenserade, en
pyrimidinring, även hydrogenerad eller en piperazinring, laktamer, alprazolam
"INN", kamazepam "INN", klordiazepoxid "INN", klonazepam "INN", klorazepat,
delorazepam "INN", diazepam "INN", estazolam "INN", etylloflazepat "INN",
fludiazepam "INN", flunitrazepam "INN", flurazepam "INN", halazepam "INN",
lorazepam "INN", lormetazepam "INN", mazindol "INN", medazepam "INN",
midazolam "INN", nimetazepam "INN", nitrazepam "INN", nordazepam "INN",
oxazepam "INN", pinazepam "INN", prazepam "INN", pyrovaleron "INN",
temazepam "INN", tetrazepam "INN" och triazolam "INN" samt salter av dessa
föreningar; indol, 3-metylindol ”skatol”, 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibens”c,e”azepin
”azapetin”, fenindamin ”INN” samt salter av dessa föreningar;
imipraminhydroklorid ”INNM”, 2,4-di-tert-butyl-6-”5-klorbensotriazol-2-yl”fenol
samt azinfosmetyl "ISO")

29341000 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska, med en icke-kondenserad tiazolring, även
hydrogenerad, i sin struktur

29342020 Leveranser &
Produktion

ton Di"bensotiazol-2-yl"disulfid; bensotiazol-2-tiol "merkaptobensotiazol" och salter
av denna förening

29342080 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska, med ett bensotiazolringsystem, även hydrogenerat,
inte vidare kondenserade (exkl. di"bensotiazol-2-yl"disulfid; bensotiazol-2-tiol
"merkaptobensotiazol" och salter av denna förening samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29343010 Leveranser &
Produktion

ton Tietylperazin "INN"; tioridazin och salter av tioridazin

29343090 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, heterocykliska, med ett fentiazinringsystem, även hydrogenerat,
inte vidare kondenserade (exkl. tietylperazin "INN", tioridazin och salter av
tioridazin)

29349100 Leveranser &
Produktion

ton Aminorex "INN", brotizolam "INN", klotiazepam "INN", kloxazolam "INN",
dextromoramid "INN", haloxazolam "INN", ketazolam "INN", mesokarb "INN",
oxazolam "INN", pemolin "INN", fendimetrazin "INN", fenmetrazin "INN" och
sufentanil "INN"; salter av dessa föreningar

29349200 Leveranser &
Produktion

ton Fentanyler och derivat av dessa (exkl. med enbart kväve som heteroatom"er
och varor enligt 2934 91)

29349960 Leveranser &
Produktion

ton Klorprotixen "INN"; tenalidin "INN" samt tartrater och maleater av tenalidin;
furazolidon "INN"; 7-Aminocefalosporansyra; salter och estrar av "6R,
7R"-3-acetoximetyl-7-
["R"-2-formyloxi-2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]
okt-2-en-2-karboxylsyra; 1-[2-"1,3-Dioxan-2-yl"etyl]-2-metylpyridiniumbromid

29349990 Leveranser &
Produktion

ton Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även kemiskt definierade; föreningar,
heterocykliska (exkl. föreningar med enbart syre eller kväve som
heteroatom[er], föreningar med icke-kondenserad tiazolring eller med ett
bensotiazol- eller fentiazinringsystem, även vidare kondenserat, och aminorex
"INN", brotizolam "INN", klotiazepam "INN", kloxazolam "INN", dextromoramid
"INN", haloxazolam "INN", ketazolam "INN", mesokarb "INN", oxazolam "INN",
pemolin "INN", fendimetrazin "INN", fenmetrazin "INN" och sufentanil "INN",
salter av dessa föreningar, fentanyler och derivat av dessa, klorprotixen "INN",
tenalidin "INN" samt tartrater och maleater av tenalidin, furazolidon "INN",
7-aminocefalosporansyra, salter och estrar av "6R,
7R"-3-acetoximetyl-7-""R"-2-formyloxi-2-fenylacetamid"-8-oxo-5-tia-1-azabicycl
o[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra och
1-"2-"1,3-dioxan-2-yl"etyl"-2-metylpyridiniumbromid samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29351000 Leveranser &
Produktion

ton N-metylperfluoroktansulfonamid

29352000 Leveranser &
Produktion

ton N-etylperfluoroktansulfonamid

29353000 Leveranser &
Produktion

ton N-etyl-N-"2-hydroxietyl"perfluoroktansulfonamid

29354000 Leveranser &
Produktion

ton N-"2-hydroxietyl"-N-metylperfluoroktansulfonamid

29355000 Leveranser &
Produktion

ton Perfluoroktansulfonamider (exkl. N-metylperfluoroktansulfonamid,
N-etylperfluoroktansulfonamid, N-etyl-N-"2-hydroxietyl"perfluoroktansulfonamid
och N-"2-hydroxietyl"-N-metylperfluoroktansulfonamid)

29359030 Leveranser &
Produktion

ton 3-"1-"7-"Hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl"-3-oxo-1H,
3H-nafto"1,8-cd"pyran-1-yl"-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam
"ISO"

29359090 Leveranser &
Produktion

ton Sulfonamider (exkl. 3-"1-"7-"Hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl"-3-oxo-1H,
3H-nafto"1,8-cd"pyran-1-yl"-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam
"ISO")

29362100 Leveranser Anges ej Vitamin A och derivat av vitamin A

29362200 Leveranser Anges ej Vitamin B1 och derivat av vitamin B1
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29362300 Leveranser Anges ej Vitamin B2 och derivat av vitamin B2

29362400 Leveranser Anges ej D-pantotensyra och DL-pantotensyra "vitamin B3 och vitamin B5" samt derivat
av dessa vitaminer

29362500 Leveranser Anges ej Vitamin B6 och derivat av vitamin B6

29362600 Leveranser Anges ej Vitamin B12 och derivat av vitamin B12

29362700 Leveranser Anges ej Vitamin C och derivat av vitamin C

29362800 Leveranser Anges ej Vitamin E och derivat av vitamin E

29362900 Leveranser Anges ej Vitaminer och vitaminderivat, oblandade (exkl. vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6,
B12, C och E samt derivat därav)

29369000 Leveranser Anges ej Provitaminer och blandningar av vitaminer, även i lösning inbegripet naturliga
koncentrat av vitaminer

29371100 Leveranser g Somatotropin samt derivat och strukturella analoger av somatotropin, använda
främst som hormoner

29371200 Leveranser g Insulin och salter av insulin, använda främst som hormoner

29371900 Leveranser g Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykoproteinhormoner, samt derivat
och strukturellt analoga ämnen av sådana hormoner, använda främst som
hormoner (exkl. somatotropin, derivat och strukturella analoger av
somatotropin samt insulin och salter av insulin)

29372100 Leveranser g Kortison, hydrokortison, prednison "dehydrokortison" och prednisolon
"dehydrohydrokortison"

29372200 Leveranser g Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner

29372300 Leveranser g Oestrogener och progestogener

29372900 Leveranser g Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturellt analoga ämnen av sådana
hormoner som främst används som hormoner (exkl. kortison, hydrokortison,
prednison "dehydrokortison", prednisolon "dehydrohydrokortison",
halogenerade derivat av binjurebarkhormoner, östrogener och progestogener)

29375000 Leveranser g Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, samt derivat och strukturella
analoger av sådana ämnen, använda främst som hormoner

29379000 Leveranser g Hormoner, naturliga eller syntetiskt reproducerade; hormonderivat och
strukturella analoger använda främst som hormoner (exkl. polypeptidhormoner,
proteinhormoner, glykoproteinhormoner, binjurebarkhormoner, prostaglandiner,
tromboxaner och leukotriener, derivat och strukturella analoger av sådana
hormoner samt produkter i 3002 10)

29381000 Leveranser Anges ej Rutin "rutosid" och rutinderivat

29389010 Leveranser Anges ej Digitalisglykosider

29389030 Leveranser Anges ej Glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater

29389090 Leveranser Anges ej Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar
och andra derivat av glykosider (exkl. rutin "rutosid" och rutinderivat,
digitalisglykosider, glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater)

29391100 Leveranser Anges ej Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin "INN", kodein, dihydrokodein "INN",
etylmorfin, etorfin "INN", heroin, hydrokodon "INN", hydromorfon "INN", morfin,
nikomorfin "INN", oxykodon "INN", oxymorfon "INN", folkodin "INN", tebakon
"INN" och tebain; salter av sådana ämnen

29391900 Leveranser Anges ej Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen
(exkl. koncentrat av vallmohalm; buprenorfin "INN", kodein, dihydrokodein "INN",
etylmorfin, etorfin "INN", heroin, hydrokodon "INN", hydromorfon "INN", morfin,
nikomorfin "INN", oxykodon "INN", oxymorfon "INN", folkodin "INN", tebakon
"INN" och tebain samt salter av sådana ämnen)

29392000 Leveranser Anges ej Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen

29393000 Leveranser Anges ej Koffein och salter av koffein

29394100 Leveranser Anges ej Efedrin och salter av efedrin

29394200 Leveranser Anges ej Pseudoefedrin "INN" och salter av pseudoefedrin

29394300 Leveranser Anges ej Katin "INN" och salter av katin

29394400 Leveranser Anges ej Norefedrin och salter av norefedrin

29394500 Leveranser Anges ej Levometamfetamin, metamfetamin "INN", metamfetaminracemat och salter av
sådana ämnen
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29394900 Leveranser Anges ej Efedraalkaloider och derivat samt salter av sådana ämnen (exkl. efedrin,
pseudoefedrin "INN", katin "INN", norefedrin, levometamfetamin, metamfetamin
"INN", metamfetaminracemat och salter av sådana ämnen)

29395100 Leveranser Anges ej Fenetyllin "INN" och salter av fenetyllin

29395900 Leveranser Anges ej Teofyllin och aminofyllin "teofyllinetylendiamin" samt derivat av dessa alkaloider
och salter av sådana ämnen (exkl. fenetyllin "INN" och salter av fenetyllin)

29396100 Leveranser Anges ej Ergometrin "INN" och salter av ergometrin

29396200 Leveranser Anges ej Ergotamin "INN" och salter av ergotamin

29396300 Leveranser Anges ej Lysergsyra och salter av lysergsyra

29396900 Leveranser Anges ej Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana
ämnen (exkl. ergometrin "INN", ergotamin "INN", lysergsyra och salter av
dessa)

29397200 Leveranser Anges ej Kokain, ekgonin; salter, estrar och andra derivat av dessa ämnen

29397910 Leveranser Anges ej Nikotin och dess salter, etrar, estrar och andra derivat

29397990 Leveranser Anges ej Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar,
estrar och andra derivat av växtalkaloider (exkl. opiumalkaloider,
kinabarkalkaloider, teofyllin, aminofyllin "teofyllinetylendiamin" och alkaloider av
rågmjöldryga, och salter och derivat av dessa ämnen, kokain, ekgonin,
levometamfetamin, metamfetamin "INN", metamfetaminracemate "INN"; salter,
estrar och andra derivat av sådana ämnen samt koffein, efedriner och salter av
dessa ämnen, nikotin och dess salter, etrar, estrar och andra derivat av dessa
ämnen, kokain, ekgonin samt salter, estrar och andra derivat av dessa ämnen)

29398000 Leveranser &
Produktion

ton Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar
och andra derivat av alkaloider (exkl. av växtursprung)

29400000 Leveranser &
Produktion

ton Sockerarter, kemiskt rena (exkl. sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos);
sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar,
sockeracetaler eller sockerestrar (exkl. naturliga eller syntetiskt reproducerade
provitaminer, vitaminer, hormoner, glykosider, växtalkoholer samt salter, etrar,
estrar och andra derivat av sådana ämnen)

29411000 Leveranser &
Produktion

ton Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; salter av dessa
ämnen

29412030 Leveranser &
Produktion

ton Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav

29412080 Leveranser &
Produktion

ton Streptomyciner och streptomycinderivat; salter av dessa ämnen (exkl.
dihydrostreptomycin samt salter, estrar och hydrater av dihydrostreptomycin)

29413000 Leveranser &
Produktion

ton Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa ämnen

29414000 Leveranser &
Produktion

ton Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa ämnen

29415000 Leveranser &
Produktion

ton Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa ämnen

29419000 Leveranser &
Produktion

ton Antibiotika (exkl. penicilliner och penicillinderivat med penicillinsyrastruktur
samt salter av dessa ämnen, streptomyciner, tetracykliner, kloramfenikol och
erytromycin samt derivat därav och salter av dessa ämnen)

29420000 Leveranser &
Produktion

ton Föreningar, organiska, i.a.n.

30012010 Leveranser Anges ej Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, från människor, för
organoterapeutiskt bruk

30012090 Leveranser Anges ej Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, fra djur, för
organoterapeutiskt bruk

30019020 Leveranser Anges ej Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även
pulveriserade och andra ämnen och material från människor, beredda för
terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i.a.n.

30019091 Leveranser Anges ej Heparin och salter av heparin

30019098 Leveranser Anges ej Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även
pulveriserade samt andra ämnen och material från djur, beredda för
terapeutiskt eller profylaktiskt bruk (exkl. heparin och salter av heparin)

30021200 Leveranser Anges ej Immunsera och andra fraktioner av blod

30021300 Leveranser Anges ej Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i avdelade doser eller
i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. diagnostiska
reagenser)
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30021400 Leveranser Anges ej Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. diagnostiska
reagenser)

30021500 Leveranser Anges ej Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser eller i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. diagnostiska reagenser)

30024110 Leveranser 1 000 st Vacciner mot sars-relaterade coronavirus "sars-CoV-arter", för människor

30024190 Leveranser Anges ej Vacciner för människor (exkl. vacciner mot sars-relaterade coronavirus
"sars-CoV-arter")

30024200 Leveranser Anges ej Vacciner för djur

30024900 Leveranser Anges ej Toxiner, kulturer av mikroorganismer och liknande produkter (exkl. jäst och
vacciner)

30025100 Leveranser Anges ej Produkter för cellterapi

30025900 Leveranser Anges ej Cellodlingar, även modifierade (exkl. produkter för cellterapi)

30029010 Leveranser Anges ej Människoblod

30029030 Leveranser Anges ej Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk

30029090 Leveranser Anges ej Produkter av 3002 som inte omfattas av föregående undernummer (koden
verkar tom)

30031000 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande penicilliner, penicillinderivat med
penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat, inte i avdelade
doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30032000 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande antibiotika, inte i avdelade doser eller i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. medikamenter bestående av
penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller
streptomycinderivat)

30033100 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande insulin, inte i avdelade doser eller i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30033900 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande hormoner eller av steroider, vilka används som
hormoner men inte innehåller antibiotika, inte i avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. sådana bestående av
insulin)

30034100 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande efedrin eller dess salter (exkl. innehållande
hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner eller
avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln)

30034200 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande pseudoefedrin "INN" eller dess salter (exkl.
innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner
eller avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln)

30034300 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande norefedrin eller dess salter (exkl. innehållande
hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner eller
avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln)

30034900 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande alkaloider eller alkaloidderivat (exkl. innehållande
hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner eller i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln,
innehållande efedrin, pseudoefedrin "INN", norefedrin eller dess salter)

30036000 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande aktiva substanser mot malaria, innehållande
artemisinin "INN" för oralt intag i kombination med andra farmaceutiska aktiva
substanser, eller innehållande någon av följande aktiva substanser, även i
kombination med andra farmaceutiska aktiva substanser: amodiakin "INN",
artelinsyra eller dess salter, artenimol "INN", artemotil "INN", artemeter "INN",
artesunat "INN", klorokin "INN", dihydroartemisinin "INN", lumefantrin "INN",
meflokin "INN", piperakin "INN", pyrimetamin "INN" eller sulfadoxin "INN" (exkl.
som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller innehållande hormoner, steroider som används som
hormoner eller antibiotika)

30039000 Leveranser Anges ej Medikamenter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats
med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk (exkl. i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln; antibiotika
innehållande hormoner eller steroider som används som hormoner, men som
inte innehåller antibiotika, alkaloider eller derivat därav, hormoner eller
antibiotika, aktiva substanser mot malaria samt varor enligt nr 3002, 3005 eller
3006)

30039000x Leveranser Anges ej Medikamenter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats
med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk men som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln,
andra slag (exkl. nämnda varor i 3003)

30041000 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande penicilliner, penicillinderivat med
penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat, föreliggande i
avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal administration"
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln
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30042000 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande antibiotika, föreliggande i former eller förpackningar
för försäljning i detaljhandeln eller föreliggande i avdelade doser "inkl. doser i
form av system för transdermal administration" (exkl. medikamenter
innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur,
streptomyciner eller streptomycinderivat)

30043100 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande insulin men inte innehållande antibiotika,
föreliggande i avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30043200 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande binjurebarkhormoner eller derivat eller strukturella
analoger av dessa ämnen, men inte innehållande antibiotika, föreliggande i
avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal administration"
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30043900 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande hormoner eller av steroider, vilka används som
hormoner men inte innehåller antibiotika, föreliggande i avdelade doser "inkl.
doser i form av system för transdermal administration" eller i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. sådana bestående av insulin
eller binjurebarkhormoner, derivat och strukturella analoger av sådana ämnen)

30044100 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande eferdrin eller dess salter, men inte innehållande
hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner, föreliggande
i avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal administration"
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30044200 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande pseudoeferdrin "INN" eller dess salter, men inte
innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner,
föreliggande i avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30044300 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande noreferdrin eller dess salter, men inte innehållande
hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner, föreliggande
i avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal administration"
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30044900 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande alkaloider eller derivat av alkaloider, men inte
innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som används som hormoner,
föreliggande i avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln
(exkl. innehållande efedrin, pseudoefedrin "INN", norefedrin eller dess salter)

30045000 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande provitaminer och vitaminer, inkl. naturliga
koncentrat och derivat därav, vilka främst används som vitaminer, föreliggande
i avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal administration"
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl.
innehållande hormoner, antibiotika eller alkaloider eller derivat av alkaloider)

30046000 Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande aktiva substanser mot malaria, innehållande
artemisinin "INN" för oralt intag i kombination med andra farmaceutiska aktiva
substanser, eller innehållande någon av följande aktiva substanser, även i
kombination med andra farmaceutiska aktiva substanser: amodiakin "INN",
artelinsyra eller dess salter, artenimol "INN", artemotil "INN", artemeter "INN",
artesunat "INN", klorokin "INN", dihydroartemisinin "INN", lumefantrin "INN",
meflokin "INN", piperakin "INN", pyrimetamin "INN" eller sulfadoxin "INN",
föreliggande i avdelade doser inkl. doser i form av system för transdermal
administration eller föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln (exkl. innehållande antibiotika, hormoner, alkaloider, provitaminer,
vitaminer, eller derivat därav)

30049000 Leveranser Anges ej Medikamenter bestående av blandade eller oblandade produkter för
terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser inkl. doser i
form av system för transdermal administration eller föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. antibiotika, hormoner eller
steroider som används som hormoner, alkaloider, provitaminer, vitaminer,
deras derivat, aktiva substanser mot malaria samt testsatser för blindade
kliniska prövningar)

30049000x Leveranser Anges ej Medikamenter innehållande blandade eller oblandade produkter för terapeutiskt
eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser "inbegripet doser i form av
system för transdermal administration" eller föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. nämnda varor i 3004)

30051000 Leveranser Anges ej Häftplåster och andra artiklar belagda med ett häftande skikt, impregnerade
eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt
eller veterinärt ändamål

30059010 Leveranser Anges ej Vadd samt varor av vadd, impregnerade eller överdragna med farmaceutiska
ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål

30059031 Leveranser Anges ej Förbandsgas och artiklar av förbandsgas, impregnerade eller överdragna med
farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt
ändamål

30059050 Leveranser Anges ej Bindor och liknande artiklar av textilmaterial, impregnerade eller överdragna
med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt
ändamål (exkl. vadd, förbandsgas och artiklar därav, häftplåster och andra
artiklar belagda med ett häftande skikt)
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30059099 Leveranser Anges ej Bindor och liknande artiklar, impregnerade eller överdragna med farmaceutiska
ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål (exkl.
sådana av textilmaterial, vadd och varor av vadd samt häftplåster och andra
artiklar belagda med ett häftande skikt)

30061010 Leveranser Anges ej Katgut, steril

30061030 Leveranser Anges ej Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara

30061090 Leveranser Anges ej Sterila suturmaterial samt sterilt lim för användning inom kirurgin för tillslutning
av sår; steril laminaria och sterila laminariastift; sterila resorberbara
blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk (exkl. katgut)

30063000 Leveranser Anges ej Röntgenkontrastmedel, strålningsabsorberande; diagnostiska reagens för
invärtes eller utvärtes bruk

30064000 Leveranser Anges ej Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement

30065000 Leveranser Anges ej Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband

30066000 Leveranser Anges ej Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, prostaglandiner, tromboxaner
och leukotriener; derivat och strukturellt analoga ämnen därav eller
spermiedödande ämnen

30067000 Leveranser Anges ej Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veterinärmedicin som
smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar
eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument

30069100 Leveranser Anges ej Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier

30069200 Leveranser Anges ej Läkemedelsavfall

30069300 Leveranser Anges ej Placebo och testsatser för blindade "eller dubbelblindade" godkända kliniska
prövningar, i avdelade doser

31010000 Leveranser &
Produktion

ton Gödselmedel, animaliska eller vegetabiliska, även blandade med varandra eller
kemiskt behandlade; gödselmedel framställda genom blandning eller kemisk
behandling av animaliska eller vegetabiliska produkter (exkl. varor i tablettform
eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

31021010 Leveranser &
Produktion

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

31021090 Leveranser &
Produktion

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

31022100 Leveranser &
Produktion

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

31022900 Leveranser &
Produktion

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

31023010 Leveranser &
Produktion

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

31023090 Leveranser &
Produktion

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

31024010 Leveranser &
Produktion

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

31024090 Leveranser &
Produktion

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

31025000 Leveranser &
Produktion

ton Natriumnitrat (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar
med en bruttovikt av <= 10 kg)

31026000 Leveranser &
Produktion

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

31028000 Leveranser &
Produktion

ton N Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak
(exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en
bruttovikt av <= 10 kg)
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31029000 Leveranser &
Produktion

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

31031100 Leveranser &
Produktion

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

31031900 Leveranser &
Produktion

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

31039000 Leveranser &
Produktion

ton P2O5 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska (exkl. superfosfater samt varor i
tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10
kg)

31042010 Leveranser &
Produktion

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

31042050 Leveranser &
Produktion

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

31042090 Leveranser &
Produktion

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

31043000 Leveranser &
Produktion

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

31049000 Leveranser &
Produktion

ton K2O Kaligödselmedel, karnallit, sylvinit och andra råa naturliga kaliumsalter,
mineraliska eller kemiska (exkl. kaliumklorid; kaliumsulfat; varor i tablettform
eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

31051000 Leveranser &
Produktion

ton Gödselmedel, animaliska eller vegetabiliska, mineraliska eller kemiska; i
tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10
kg

31052010 Leveranser &
Produktion

ton Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och
kalium "NPK-gödselmedel" , innehållande > 10 viktprocent kväve, beräknat på
vattenfri torrsubstans (exkl. varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande
former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

31052090 Leveranser &
Produktion

ton Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och
kalium "NPK-gödselmedel" , innehållande <= 10 viktprocent kväve, beräknat på
vattenfri torrsubstans (exkl. varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande
former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

31053000 Leveranser &
Produktion

ton Diammoniumhydrogenortofosfat "diammoniumfosfat" (exkl. sådana i
tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10
kg)

31054000 Leveranser &
Produktion

ton Ammoniumdihydrogenortofosfat "monoammoniumfosfat" och blandningar av
detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat "diammoniumfosfat" (exkl.
sådana i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt
av <= 10 kg)

31055100 Leveranser &
Produktion

ton Gödselmedel, mineraliska eller kemiska, som innehåller både nitrater och
fosfater (exkl. sådana i tablettform eller liknande former eller i förpackningar
med en bruttovikt av <= 10 kg samt diammoniumhydrogenortofosfat
"diammoniumfosfat" och ammoniumdihydrogenortofosfat
"monoammoniumfosfat")

31055900 Leveranser &
Produktion

ton Gödselmedel, mineraliska eller kemiska, som innehåller både kväve och fosfor
(exkl. sådana innehållande nitrater och fosfater, i tablettform eller liknande
former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg samt
diammoniumhydrogenortofosfat "diammoniumfosfat" och
ammoniumdihydrogenortofosfat "monoammoniumfosfat")

31056000 Leveranser &
Produktion

ton Gödselmedel, mineraliska eller kemiska, som innehåller både fosfor och
kalium (exkl. sådana i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med
en bruttovikt av <= 10 kg)

31059020 Leveranser &
Produktion

ton Gödselmedel, mineraliska eller kemiska, som innehåller både kväve och
kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inkl. blandningar av animaliska
eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel,
innehållande > 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl.
sådana i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt
av <= 10 kg)
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31059080 Leveranser &
Produktion

ton Gödselmedel, mineraliska eller kemiska, som innehåller både kväve och
kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inkl. blandningar av animaliska
eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel,
innehållande inget kväve eller <= 10 viktprocent kväve (exkl. sådana i
tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10
kg)

32011000 Leveranser &
Produktion

ton Kvebrachoextrakt

32012000 Leveranser &
Produktion

ton Mimosaextrakt "wattleextrakt"

32019020 Leveranser &
Produktion

ton Sumakextrakt, valoneaextrakt, ekextrakt eller kastanjextrakt

32019090 Leveranser &
Produktion

ton Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung samt garvsyror "tanniner" samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror (exkl. kvebrachoextrakt,
mimosaextrakt "wattleextrakt", ekextrakt, kastanjextrakt, sumakextrakt och
valoneaextrakt)

32021000 Leveranser &
Produktion

ton Garvämnen, syntetiska organiska

32029000 Leveranser &
Produktion

ton Garvämnen, oorganiska; garvningspreparat, även innehållande naturliga
garvämnen; enzymatiska garveripreparat

32030010 Leveranser &
Produktion

ton Färgämnen av vegetabiliskt ursprung, inkl. färgämnesextrakter, även kemiskt
definierade samt preparat på basis av vegetabiliska färgämnen av sådana slag
som används för att färga alla slags material eller för att ingå som
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl. preparat enligt nr 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32030090 Leveranser &
Produktion

ton Färgämnen av animaliskt ursprung, inkl. färgämnesextrakter, även kemiskt
definierade samt preparat på basis av animaliska färgämnen av sådana slag
som används för att färga alla slags material eller för att ingå som
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl. djurkol och preparat
enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32041100 Leveranser &
Produktion

ton Dispersionsfärgämnen, syntetiska organiska, samt preparat på basis av
syntetiska organiska dispersionsfärgämnen av sådana slag som används för
att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning
av färgberedningar (exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
och 3215)

32041200 Leveranser &
Produktion

ton Färgämnen, syntetiska organiska sura, även metallkomplexa, samt preparat
på basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt preparat på basis av
sådana färgämnen, av sådana slag som används för att färga alla slags
material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar
(exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32041300 Leveranser &
Produktion

ton Färgämnen, syntetiska organiska basiska, samt preparat på basis av
syntetiska organiska basiska färgämnen av sådana slag som används för att
färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar (exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
och 3215)

32041400 Leveranser &
Produktion

ton Direktfärgämnen, syntetiska organiska, samt preparat på basis av syntetiska
organiska direktfärgämnen, av sådana slag som används för att färga alla
slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar (exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
och 3215)

32041500 Leveranser &
Produktion

ton Kypfärgämnen, syntetiska organiska, inkl. kypfärgämnen som i förefintligt skick
är användbara som pigment, samt preparat på basis av syntetiska organiska
kypfärgämnen, av sådana slag som används för att färga alla slags material
eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl.
preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32041600 Leveranser &
Produktion

ton Reaktivfärgämnen, syntetiska organiska, samt preparat på basis av syntetiska
organiska reaktivfärgämnen, av sådana slag som används för att färga alla
slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar (exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
och 3215)

32041700 Leveranser &
Produktion

ton Pigment, syntetiska organiska, samt preparat på basis av syntetiska organiska
pigment, av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för
att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl. preparat
enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215 samt undernr 3204 18)

32041800 Leveranser &
Produktion

ton Färgämnen på basis av karotenoider samt preparat på basis av sådana
färgämnen, syntetiska organiska, av sådana slag som används för att färga
alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar (exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 och
3215)
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32041900 Leveranser &
Produktion

ton Färgämnen, syntetiska organiska, samt preparat på basis av dessa
färgämnen, av sådana slag som används för att färga alla slags material eller
för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, inkl.
blandningar av två eller flera färgämnen enligt nr 3204 11 - 3204 19 (exkl.
dispersionsfärgämnen, sura färgämnen, basiska färgämnen, direktfärgämnen,
kypfärgämnen, reaktivfärgämnen och pigment, färgämnen på basis av
karotenoider samt preparat baserade på sådana och preparat enligt nr 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32042000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska
vitmedel, även kemiskt definierade

32049000 Leveranser &
Produktion

ton Organiska syntetiska produkter av sådana slag som används som luminoforer,
även kemiskt definierade

32050000 Leveranser &
Produktion

ton Substratpigment samt preparat på basis av substratpigment, av sådana slag
som används för att färga alla slags material eller för att ingå som
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl. kina- eller japanlack
samt preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32061100 Leveranser &
Produktion

ton TiO2 Pigment och preparat på basis av titandioxid av sådana slag som används för
att färga textilier eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar, innehållande >= 80 viktprocent titandioxid, beräknat på
torrsubstansen (exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
och 3215)

32061900 Leveranser &
Produktion

ton TiO2 Pigment och preparat på basis av titandioxid av sådana slag som används för
att färga textil eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar, innehållande < 80 viktprocent titandioxid, beräknat på
torrsubstansen (exkl. preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
och 3215)

32062000 Leveranser &
Produktion

ton Pigment och preparat på basis av kromföreningar, av sådana slag som
används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid
tillverkning av färgberedningar (exkl. kina- eller japanlack samt preparat enligt
nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32064100 Leveranser &
Produktion

ton Ultramarin och preparat på basis av ultramarin, av sådana slag som används
för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid
tillverkning av färgberedningar (exkl. kina- eller japanlack samt preparat enligt
nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32064200 Leveranser &
Produktion

ton Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid, av sådana slag
som används för att färga alla slags material eller för att ingå som
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl. kina- eller japanlack
samt preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32064910 Leveranser &
Produktion

ton Magnetit, finmalet

32064970 Leveranser &
Produktion

ton Färgämnen, oorganiska eller mineraliska, i.a.n., samt preparat på basis av
oorganiska eller mineraliska färgämnen, av sådana slag som används för att
färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar, i.a.n. (exkl. preparat enligt 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,
3213 och 3215, oorganiska produkter av sådana slag som används som
luminoforer samt magnetit)

32065000 Leveranser &
Produktion

ton Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, även
kemiskt definierade

32071000 Leveranser ton Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat
av sådana slag som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin

32072010 Leveranser ton Engober

32072090 Leveranser ton Emalj- och glasyrmassa, icke-frittad, engober och liknande preparat av sådana
slag som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin (exkl.
engober)

32073000 Leveranser ton Lysterfärger, flytande, och liknande preparat av sådana slag som används
inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin

32074040 Leveranser ton Glas i form av flingor med en längd av >= 0,1 mm men <= 3,5 mm och en
tjocklek av >= 2 mikrometer men <= 5 mikrometer och glas i form av pulver
eller korn med en kiseldioxidhalt av >= 99 viktprocent (exkl. glasyr- och
emaljmassa)

32074085 Leveranser ton Fritta och annat glas i former av pulver, korn eller flingor (exkl. glas i form av
flingor med en längd av >= 0,1 mm men <= 3,5 mm och en tjocklek av >= 2
mikrometer men <= 5 mikrometer och glas i form av pulver eller korn med en
kiseldioxidhalt av >= 99 viktprocent)

32081010 Leveranser ton Lösningar av polyestrar i flyktiga organiska lösningsmedel innehållande > 50
viktprocent lösningsmedel

32081090 Leveranser ton Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av polyestrar,
dispergerade eller lösta i icke-vattenhaltigt medium

32082010 Leveranser ton Lösningar av akryl- eller vinylpolymerer i flyktiga organiska lösningsmedel
innehållande > 50 viktprocent lösningsmedel
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32082090 Leveranser ton Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av akryl- eller
vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i icke-vattenhaltigt medium

32089011 Leveranser ton Polyuretan av 2,2'-"tert-butylimino"dietanol och
4,4'-metylendicyklohexyldiisocyanat, löst i N,N-dimetylacetamid med en
polymerhalt av >= 48 viktprocent, men < 50 viktprocent

32089013 Leveranser ton Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, löst i N,N-dimetylacetamid, med
en polymerhalt >= 48 viktprocent, men < 50 viktprocent

32089019 Leveranser ton Lösningar av produkter enligt 3901 - 3913 i flyktiga organiska lösningsmedel
innehållande > 50 viktprocent lösningsmedel (exkl. polyestrar och akryl- eller
vinylpolymerer och kollodium samt polyuretan av 2,2'-"tert-butylimino"dietanol
och 4,4'-metylendicyklohexyldiisocyanat och sampolymer av p-kresol och
divinylbensen, löst i N,N-dimetylacetamid, med en polymerhalt >= 48
viktprocent)

32089091 Leveranser ton Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska
polymerer, dispergerade eller lösta i icke-vattenhaltigt medium (exkl. sådana på
basis av polyestrar och akryl- eller vinylpolymerer)

32089099 Leveranser ton Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av kemiskt
modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke-vattenhaltigt
medium

32091000 Leveranser ton Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av akryl- eller
vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium

32099000 Leveranser ton Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska
polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller
lösta i vattenhaltigt medium (exkl. sådana på basis av akryl- eller
vinylpolymerer)

32100010 Leveranser ton Lacker, även opigmenterade, och andra målningsfärger på basis av torkande
oljor

32100090 Leveranser ton Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, inkl. kallvattenfärger; beredda
kallvattenfärger av sådana slag som används för färgning av läder (exkl.
sådana på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga
polymerer samt sådana på basis av torkande oljor)

32110000 Leveranser ton Sickativ, beredda

32121000 Leveranser ton Brons- och färgfolier

32129000 Leveranser ton Pigment, inkl. i pulver och fjäll av metall, dispergerade i icke-vattenhaltigt
medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid
tillverkning av målningsfärger; färgämnen i.a.n. för försäljning i detaljhandeln

32131000 Leveranser ton Konstnärsfärger i satser, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger,
hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor,
skålar eller i liknande former eller förpackningar

32139000 Leveranser ton Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger
och liknande färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i
liknande former eller förpackningar (exkl. konstnärsfärger i satser)

32141010 Leveranser ton Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel o.d.

32141090 Leveranser ton Spackelfärger

32149000 Leveranser ton Icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak
o.d.

32151100 Leveranser ton Tryckfärger, svarta, även koncentrerade eller i fast form. i.a.n.

32151900 Leveranser ton Tryckfärger, även koncentrerade eller i fast form (exkl. svarta), i.a.n.

32159020 Leveranser ton Bläckpatroner, utan integrerat skrivhuvud, för införande i skrivare eller
kopiatorer enligt nr 8443 31, 8443 32 eller 8443 39, med mekaniska eller
elektriska komponenter; bläck i fast, särskilt konstruerad form för införande i
skrivare eller kopiatorer enligt nr 8443 31, 8443 32 eller 8443 39

32159070 Leveranser ton Bläck, även koncentrerade eller i fast form (exkl. tryckfärg samt bläckpatroner,
utan integrerat skrivhuvud, för införande i skrivare eller kopiatorer enligt nr 8443
31, 8443 32 eller 8443 39, med mekaniska eller elektriska komponenter; bläck i
fast, särskilt konstruerad form för införande i skrivare eller kopiatorer enligt nr
8443 31, 8443 32 eller 8443 39)

33011210 Leveranser ton Apelsinolja, inte terpenfri, inkl. "concretes" och "absolutes" (exkl. olja från
apelsinblom)

33011290 Leveranser ton Apelsinolja, terpenfri, inkl. "concretes" och "absolutes" (exkl. olja från
apelsinblom)

33011310 Leveranser ton Citronolja, inte terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes"

33011390 Leveranser ton Citronolja, terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes"
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33011920 Leveranser ton Oljor, eteriska från citrusfrukter, inte terpenfria, inkl. "concretes" och
"absolutes" (exkl. sådana oljor av apelsin och citron)

33011980 Leveranser ton Oljor, eteriska från citrusfrukter, terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes"
(exkl. sådana oljor av apelsin och citron)

33012410 Leveranser ton Pepparmyntolja "Mentha piperita", inte terpenfri, inkl. "concretes" och
"absolutes"

33012490 Leveranser ton Pepparmyntolja "Mentha piperita", terpenfri, inkl. "concretes" och "absolutes"

33012510 Leveranser ton Oljor av myntor, inte terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes" (exkl.
pepparmyntolja "Mentha piperita")

33012590 Leveranser ton Oljor av myntor, terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes" (exkl.
pepparmyntolja "Mentha piperita")

33012911 Leveranser ton Nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja "ylangylangolja", inte terpenfria, inkl.
"concretes" och "absolutes"

33012931 Leveranser ton Nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja "ylangylangolja", terpenfria, inkl.
"concretes" och "absolutes"

33012942 Leveranser ton Rosenolja, inte avterpeniserade, inkl. "concretes" och "absolutes"

33012949 Leveranser ton Oljor, eteriska, inte avterpeniserade, inkl. "concretes" och "absolutes" (exkl.
sådana oljor av ros, citrusfrukter, myntolja, nejlikolja, niaouliolja och
kanangaolja "ylangylangolja")

33012971 Leveranser ton Pelargonolja "geraniumolja", jasminblomolja samt vetiveriaolja, terpenfri, inkl.
"concretes" och "absolutes"

33012979 Leveranser ton Lavendelolja och lavandinolja, terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes"

33012991 Leveranser ton Oljor, eteriska, terpenfria, inkl. "concretes" och "absolutes" (exkl. sådana oljor
av citrusfrukter, pelargonolja "geraniumolja", jasminolja, lavendelolja,
lavandinolja, myntolja, vetiveriaolja, nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja
"ylangylangolja")

33013000 Leveranser ton Resinoider

33019010 Leveranser ton Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor

33019021 Leveranser ton Oleoresiner, extraherade, av lakrits och av humle

33019030 Leveranser ton Oleoresiner, extraherade (exkl. av vaniljextrakt, av lakrits och av humle)

33019090 Leveranser ton Koncentrat av eteriska oljor i fett, icke-flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k.
enfleurage eller maceration; vatten från destillation av eteriska oljor och
vattenlösningar av sådana oljor

33021010 Leveranser ton Beredningar baserade på luktämnen av sådana slag som används vid
tillverkning av drycker och som innehåller samtliga smakämnen som
kännetecknar en viss dryck, med en verklig alkoholhalt av > 0,5 volymprocent

33021021 Leveranser ton Beredningar baserade på luktämnen av sådant slag som används vid
tillverkning av drycker och som innehåller samtliga smakämnen som
kännetecknar en viss dryck, inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos,
stärkelse eller druvsocker eller innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
stärkelse (exkl. med en verklig alkoholhalt av > 0,5 volymprocent)

33021029 Leveranser ton Beredningar baserade på luktämnen av sådant slag som används vid
tillverkning av drycker och som innehåller samtliga smakämnen som
känneteknar en viss dryck, innehållande >= 1,5 viktprocent mjölkfett, >= 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, >= 5 viktprocent druvsocker eller >= 5
stärkelse (exkl. med en verklig alkoholhalt av > 0,5 volymprocent)

33021040 Leveranser ton Blandningar av luktämnen samt blandningar, inkl. alkohollösningar, på basis av
ett eller flera luktämnen som används som råvara vid tillverkning av drycker
(exkl. beredningar baserade på luktämnen innehållande samtliga smakämnen
som kännetecknar en viss dryck)

33021090 Leveranser ton Blandningar av luktämnen samt blandningar, inkl. alkohollösningar, på basis av
ett eller flera luktämnen av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin

33029010 Leveranser kg Blandningar av luktämnen samt blandningar på basis av ett eller flera
luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin, i form av
alkohollösningar (exkl. av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin
eller vid industriell tillverkning av drycker)

33029090 Leveranser kg Blandningar av luktämnen samt blandningar på basis av ett eller flera
luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin (exkl. av
sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell
tillverkning av drycker samt alkohollösningar)

33030010 Leveranser 1 000 l Parfymer (exkl. aftershave och deodoranter för personligt bruk)

33030090 Leveranser 1 000 l Luktvatten (exkl. aftershave och deodoranter för personligt bruk)
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33041000 Leveranser Anges ej Preparat för läpp-make-up

33042000 Leveranser Anges ej Preparat för ögon-make-up

33043000 Leveranser Anges ej Preparat för manikyr eller pedikyr

33049100 Leveranser Anges ej Puder, för skönhetsvård eller hudvård, inkl. babypuder, även hoppressat (exkl.
medikamenter)

33049900 Leveranser Anges ej Preparat för skönhetsvård, make-up eller hudvård, inkl. solskyddsmedel (exkl.
medikamenter, preparat för läpp-make-up, preparat för ögon-make-up,
preparat för manikyr eller pedikyr samt puder, även hoppressad)

33051000 Leveranser Anges ej Schamponeringsmedel

33052000 Leveranser Anges ej Preparat för hårpermanentning

33053000 Leveranser Anges ej Hårsprayer

33059000 Leveranser Anges ej Hårvårdsmedel (exkl. schamponeringsmedel, preparat för hårpermanentning
och hårspray)

33061000 Leveranser Anges ej Tandrengöringsmedel, inkl. sådana som används av tandläkare

33062000 Leveranser Anges ej Tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna "tandtråd", i
detaljhandelsförpackning

33069000 Leveranser Anges ej Preparat för munhygien eller tandhygien, inkl. pastor och pulver för fästande av
tandproteser (exkl. tandrengöringsmedel samt tråd för rengöring av utrymmen
mellan tänderna "tandtråd", i detaljhandelsförpackning)

33071000 Leveranser Anges ej Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning

33072000 Leveranser Anges ej Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt bruk

33073000 Leveranser Anges ej Badsalt, parfymerat, och andra badpreparat

33074100 Leveranser Anges ej Agarbatti och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning

33074900 Leveranser Anges ej Rumsparfymeringsmedel och rumsdesodoriseringsmedel, inkl. luktgivande
preparat som används vid religiösa ceremonier (exkl. "agarbatti" och andra
luktgivande preparat som verkar genom bränning)

33079000 Leveranser Anges ej Hårborttagningsmedel samt andra parfymeringsmedel, skönhetsmedel och
kroppsvårdsmedel, i.a.n.

34011100 Leveranser ton Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor
eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade,
överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel, för
kroppsvårdsändamål, inkl. medicinska produkter

34011900 Leveranser ton Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor
eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade,
överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel (exkl.
sådana för kroppsvårdsändamål, inkl. medicinska produkter)

34012010 Leveranser ton Tvål och såpa i form av flingor, flagor, granuler eller pulver

34012090 Leveranser ton Tvål och såpa i form av pastor "mjuktvål", i vattenlösning "flytande tvålar" eller i
annan form, i.a.n.

34013000 Leveranser ton Organiska ytaktiva produkter och preparat för tvättning av huden, i form av
vätska eller kräm i förpackningar för försäljning i detaljhandeln, även
innehållande tvål

34023100 Leveranser &
Produktion

ton Linjära alkylbensensulfonsyror och salter av sådana ämnen

34023910 Leveranser &
Produktion

ton Vattenlösning innehållande >= 30 men <= 50 viktprocent
dinatriumalkyl"oxidi"bensen-sulfonat""

34023990 Leveranser &
Produktion

ton Anjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar (exkl.
linjära alkylbensensulfonsyror och salter av sådana ämnen samt linjära
alkylbensensulfonsyror)

34024100 Leveranser &
Produktion

ton Katjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar

34024200 Leveranser &
Produktion

ton Nonjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar
(exkl. tvål och såpa)

34024900 Leveranser &
Produktion

ton Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar (exkl. anjonaktiva,
katjonaktiva eller nonjonaktiva samt tvål och såpa)

34025010 Leveranser ton Ytaktiva preparat, i detaljhandelsförpackningar (exkl. organiska ytaktiva ämnen i
form av stänger, kakor eller gjutna stycken samt organiska ytaktiva produkter
och preparat för tvättning av huden i form av vätska eller kräm)
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34025090 Leveranser ton Tvättmedel och rengöringsmedel, beredda, även innehållande tvål eller såpa, i
detaljhandelsförpackningar (exkl. organiska ytaktiva ämnen, tvål eller såpa,
ytaktiva preparat samt produkter och preparat för tvättning av huden i form av
vätska eller kräm)

34029010 Leveranser ton Ytaktiva preparat (exkl. i detaljhandelsförpackningar och organiska ytaktiva
preparat i form av stänger, kakor eller gjutna stycken samt produkter och
preparat för tvättning av huden i form av vätska eller kräm)

34029090 Leveranser ton Tvätt- och rengöringsmedel, beredda, inkl. tvätthjälpmedel (exkl. i
detaljhandelsförpackningar, organiska ytaktiva preparat, tvål, såpa och ytaktiva
preparat samt produkter och preparat för tvättning av huden i form av vätska
eller kräm)

34031100 Leveranser ton Preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av
textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl. preparat som innehåller som
karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral)

34031910 Leveranser ton Smörjmedel, beredda, inkl. sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning
av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt
formsläppmedel som är baserade på smörjmedel, som innehåller >= 70
viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, men inte
som karaktärsgivande beståndsdel (exkl. preparat för behandling av
textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material)

34031920 Leveranser ton Smörjmedel med en biobaserad kolhalt på minst 25 viktprocent som är
biologiskt nedbrytbara till minst 60%

34031980 Leveranser ton Smörjmedel, beredda, inkl. sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning
av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt
formsläppmedel som är baserade på smörjmedel, som innehåller < 70
viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl.
preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material
och smörjmedel med en biobaserad kolhalt på minst 25 viktprocent som är
biologiskt nedbrytbara till minst 60%)

34039100 Leveranser ton Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material,
utan innehåll av oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

34039900 Leveranser ton Smörjmedel, beredda, inkl. sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning
av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt
formsläppmedel som är baserade på smörjmedel utan innehåll av oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl. preparat för behandling
av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material)

34042000 Leveranser ton Polyoxyetenvax [polyetylenglykolvax]

34049000 Leveranser ton Vaxer, konstgjorda och beredda vaxer (exkl. polyoxyetenvax
[polyetylenglykolvax])

34051000 Leveranser ton Putsmedel och polermedel och liknande preparat för skodon eller läder, även i
form av papper, vadd, filt, bondad duk, skumplast, plastsvamp, porös plast
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana
preparat (exkl. konstgjorda och beredda vaxer enligt nr 3404)

34052000 Leveranser ton Putsmedel och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller
andra trävaror, även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, skumplast,
plastsvamp, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits
eller belagts med sådana preparat (exkl. konstgjorda och beredda vaxer nr
3404)

34053000 Leveranser ton Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än metallpolermedel,
även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, skumplast, plastsvamp, porös
plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med
sådana preparat (exkl. konstgjorda och beredda vaxer nr 3404)

34054000 Leveranser ton Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel, även i form av papper, vadd, filt,
bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits
eller belagts med sådana preparat

34059010 Leveranser ton Metallpolermedel, även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana
preparat

34059090 Leveranser ton Glaspolermedel, även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller
poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana
preparat

34060000 Leveranser ton Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d.

34070000 Leveranser Anges ej Modelleringspastor, inkl. sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt
avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i
detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken,
stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips

34070000a Leveranser ton Modelleringspastor, inkl. sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt
avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i
detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken,
stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips (exkl. modellera
för barn).
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34070000b Leveranser ton Modellera för barn

35011010 Leveranser ton Kasein för tillverkning av regenatfibrer

35011050 Leveranser ton Kasein för industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel och foder samt för
tillverkning av regenatfibrer)

35011090 Leveranser ton Kasein för tillverkning av livsmedel och foder och annat kasein (exkl. för
tillverkning av regenatfibrer eller för andra industriella ändamål)

35019010 Leveranser ton Kaseinlim (exkl. lim i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

35019090 Leveranser ton Kaseinater och andra kaseinderivat

35021110 Leveranser ton Äggalbumin, torkat, t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver, olämpligt eller avsett att
göras olämpligt som livsmedel

35021190 Leveranser ton Äggalbumin, torkat, t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver, lämpligt som livsmedel

35021910 Leveranser ton Äggalbumin, olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel (exkl.
torkat t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

35021990 Leveranser ton Äggalbumin, lämpligt som livsmedel (exkl. torkat, t.ex. i ark, fjäll, flingor eller
pulver)

35022010 Leveranser ton Mjölkalbumin, inkl. koncentrat av två eller flera vassleproteiner
innehållande > 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen,
olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

35022091 Leveranser ton Mjölkalbumin, inkl. koncentrat av två eller flera vassleproteiner,
innehållande > 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen
lämpligt som livsmedel, torkat, t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver

35022099 Leveranser ton Mjölkalbumin, inkl. koncentrat av två eller flera vassleproteiner,
innehållande > 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen
lämpligt som livsmedel (exkl. torkat, t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

35029020 Leveranser ton Albuminer, olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livsmedel (exkl.
äggalbuminer och mjölkalbumin "laktabumin" samt koncentrat av två eller flera
vassleproteiner innehållande > 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på
torrsubstansen)

35029070 Leveranser ton Albuminer, lämpliga som människoföda (exkl. äggalbumin samt mjölkalbumin
"laktalbumin" samt koncentrat av två eller flera vassleproteiner
innehållande > 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen)

35029090 Leveranser ton Albuminater och andra albuminderivat

35030010 Leveranser ton Gelatin, inkl. gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även
ytbehandlade eller färgade, och gelatinderivat (exkl. orent gelatin)

35030080 Leveranser ton Husbloss; annat lim av animaliskt ursprung (exkl. kaseinlim samt gelatin och
gelatinderivat)

35040010 Leveranser ton Koncentrerade mjölkproteiner med en proteinhalt av > 85 viktprocent, beräknat
på torrsubstansen.

35040090 Leveranser ton Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana
ämnen, i.a.n.; hudpulver, även behandlat med kromsalt (exkl. koncentrerade
mjölkproteiner med en proteinhalt av > 85 viktprocent, beräknat på
torrsubstansen).

35051010 Leveranser ton Dextrin

35051050 Leveranser ton Stärkelse, modifierad, företrad eller förestrad (exkl. dextrin)

35051090 Leveranser ton Stärkelse, modifierad (exkl. företrad eller förestrad stärkelse samt dextrin)

35052010 Leveranser ton Lim och klister innehållande < 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse (exkl. lim i detaljhandelförpackningar med en nettovikt av
<= 1 kg)

35052030 Leveranser ton Lim och klister innehållande >= 25 viktprocent, men < 55 viktprocent stärkelse,
dextrin eller annan modifierad stärkelse (exkl. lim i detaljhandelförpackningar
med en nettovikt av <= 1 kg)

35052050 Leveranser ton Lim och klister innehållande >= 55 viktprocent, men < 80 viktprocent stärkelse,
dextrin eller annan modifierad stärkelse (exkl. lim i detaljhandelförpackningar
med en nettovikt av <= 1 kg)

35052090 Leveranser ton Lim och klister innehållande >= 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse (exkl. lim i detaljhandelförpackningar med en nettovikt av
<= 1 kg)

35061000 Leveranser ton Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för
försäljning i detaljhandeln i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg
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35069110 Leveranser ton Lim och klister, optiskt klart, bärarfritt, härdande, flytande, på basis av
polymerer enligt nr 3901–3913 eller på gummi, av sådant slag som uteslutande
eller huvudsakligen används för tillverkning av platta bildskärmar eller
pekskärmar

35069190 Leveranser ton Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901 till 3913 eller på gummi
(exkl. förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg samt som används uteslutande eller
huvudsakligen för tillverkning av platta bildskärmar eller pekskärmar)

35069900 Leveranser ton Lim och klister, beredda, i.a.n.

35071000 Leveranser ton Löpe och koncentrat av löpe

35079030 Leveranser kg Lipoproteinlipas och aspergillus alkaliskt proteinas

35079090 Leveranser kg Enzymer och beredda enzymer, i.a.n. (exkl. löpe och koncentrat av löpe samt
lipoproteinlipas och aspergillus alkaliskt proteinas)

36010000 Leveranser ton Krut

36020000 Leveranser ton Sprängämnen, beredda (exkl. krut)

36031000 Leveranser km Krutstubin

36032000 Leveranser km Detonerande stubin

36033000 Leveranser 1 000 st Tändhattar och rivtändare (exkl. patronhylsor med tändhattar)

36034000 Leveranser 1 000 st Sprängkapslar

36035000 Leveranser 1 000 st Tändare

36036000 Leveranser 1 000 st Elsprängkapslar (exkl. granatdetonatorer)

36041000 Leveranser ton Fyrverkeripjäser

36049000 Leveranser ton Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar (exkl.
fyrverkeripjäser och lösa patroner)

36050000 Leveranser ton Tändstickor (exkl. pyrotekniska artiklar enligt nr 3604)

36061000 Leveranser 1 000 st Bränslen, flytande eller till vätska förtätade gasformiga i behållare, av sådana
slag som används för påfyllning av cigarettändare och liknande tändare och
som har en rymd av <= 300 cm³

36069010 Leveranser ton Järncerium "ferrocerium" och andra pyrofora legeringar i alla former

36069090 Leveranser ton 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 eller i pastaform; tjärfacklor, braständare
o.d.

37011000 Leveranser 1 000 m2 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade,
för röntgenfotografering (exkl. av papper, papp eller textilvara)

37012000 Leveranser 1 000 m2 Blad film avsedd för omedelbar bildframställning, oexponerade, även i form av
filmpaket

37013000 Leveranser 1 000 m2 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade,
av annat material än papper, papp eller textilvara, med någon sida > 225 mm
(exkl. för röntgenfotografering eller för omedelbar bildframställning)

37019100 Leveranser 1 000 m2 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade,
för flerfärgadfotografering "polykrom", av annat material än papper, papp eller
textilvara (exkl. fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm med någon
sida > 225 mm samt för röntgenfotografering eller för omedelbar
bildframställning)

37019900 Leveranser 1 000 m2 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade,
för enfärgadfotografering, av annat material än papper, papp eller textilvara
(exkl. fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm med någon sida > 225 mm
samt för röntgenfotografering eller för omedelbar bildframställning)

37021000 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, för röntgenfotografering
(exkl. av papper, papp eller textilvara)

37023191 Leveranser 1 000 m2 Negativ färgfilm med en bredd av >= 75 mm men <= 105 mm, och en längd av
>= 100 m, avsedd för framställning av filmpaket för omedelbar
bildframställning, i rullar, strålningskänslig, oexponerad samt utan hål för
frammatning (exkl. av papper, papp eller textilvara)

37023197 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, utan hål för
frammatning, med en bredd av <= 105 mm, för färgadfotografering "polykrom"
(exkl. av papper, papp eller textilvara samt negativ färgfilm med en bredd av >=
75 mm men <= 105 mm, och en längd av >= 100 m, avsedd för framställning
av filmpaket för omedelbar bildframställning)
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37023210 Leveranser 1 000 m2 Mikrofilm och film för grafiskt bruk, i rullar, strålningskänslig, oexponerad,
avsedd för omedelbar bildframställning, utan hål för frammatning, med en
bredd av <= 35 mm, med silverhalogenidemulsion, för enfärgadfotografering
(exkl. av papper, papp eller textilvara)

37023220 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av <= 35 mm, med
silverhalogenidemulsion, för enfärgadfotografering (exkl. av papper, papp eller
textilvara, röntgenfilm, mikrofilm samt film för grafiskt bruk)

37023285 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 35 mm men <=
105 mm, med silverhalogenidemulsion, för enfärgadfotografering (exkl. av
papper, papp eller textilvara samt röntgenfilm)

37023900 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av <= 105 mm, för
enfärgadfotografering (exkl. med silverhalogenidemulsion, av papper, papp
eller textilvara samt röntgenfilm)

37024100 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 610 mm och en
längd av > 200 m, avsedd för färgfotografering "polykrom" (exkl. av papper,
papp eller textilvara)

37024200 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 610 mm och en
längd av > 200 m (exkl. av papper, papp eller textilvara samt avsedd för
färgfotografering "polykrom" )

37024300 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 610 mm och en
längd av > 200 m (exkl. av papper, papp eller textilvara)

37024400 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, utan hål för frammatning, med en bredd av > 105 mm men
<= 610 mm (exkl. av papper, papp eller textilvara)

37025200 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för
frammatning, avsedd för färgfotografering "polykrom", med en bredd av <= 16
mm (exkl. av papper, papp eller textilvara)

37025300 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än
papper, papp eller textilvara, med hål för frammatning, avsedd för
flerfärgadfotografering "polykrom", med en bredd av > 16 mm, men <= 35 mm
och en längd av <= 30 m, avsedd för diapositiv

37025400 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för
frammatning, för färgfotografering "polykrom", med en bredd av > 16 mm men
<= 35 mm, och en längd av <= 30 m (exkl. av papper, papp eller textilvara
samt för diapositiv)

37025500 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för
frammatning, avsedd för färgfotografering "polykrom", med en bredd av > 16
mm, men <= 35 mm och en längd av > 30 m (exkl. av papper, papp eller
textilvara samt för diapositiv)

37025600 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än
papper, papp eller textilvara, med hål för frammatning, avsedd för
flerfärgadfotografering "polykrom", med en bredd av > 35 mm (exkl. film
avsedd för omedelbar bildframställning)

37029610 Leveranser 1 000 m2 Mikrofilm och film för grafiskt bruk, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med
hål för frammatning, avsedd för svartvit fotografering, med en bredd av <= 35
mm och en längd av <= 30 m (exkl. av papper, papp eller textilvara samt film
för röntgenfotografering)

37029690 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för
frammatning, avsedd för svartvit fotografering, med en bredd av <= 35 mm och
en längd av <= 30 m (exkl. av papper, papp eller textilvara samt film för
röntgenfotografering, film avsedd för omedelbar bildframställning samt
mikrofilm och film för grafiskt bruk)

37029710 Leveranser 1 000 m2 Mikrofilm och film för grafiskt bruk, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med
hål för frammatning, avsedd för svartvit fotografering, med en bredd av <= 35
mm och en längd av > 30 m (exkl. av papper, papp eller textilvara)

37029790 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film, i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för
frammatning, avsedd för svartvit fotografering, med en bredd av <= 35 mm och
en längd av > 30 m (exkl. av papper, papp eller textilvara samt film för
röntgenfotografering, film avsedd för omedelbar bildframställning samt
mikrofilm och film för grafiskt bruk)

37029800 Leveranser 1 000 m2 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, , med hål för
frammatning, avsedd för svartvit fotografering, med en bredd av > 35 mm
(exkl. av papper, papp eller textilvara samt film för röntgenfotografering)

37031000 Leveranser 1 000 m2 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara,
strålningskänsliga, oexponerade, i rullar med en bredd av > 610 mm



Varulista 2022 161

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

37032000 Leveranser 1 000 m2 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara,
strålningskänsliga, oexponerade, avsedda för flerfärgadfotografering
"polykrom" (exkl. i rullar med en bredd av > 610 mm)

37039000 Leveranser 1 000 m2 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara,
strålningskänsliga, oexponerade, avsedda för enfärgadfotografering (exkl. i
rullar med en bredd av > 610 mm)

37040010 Leveranser Anges ej Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade men inte framkallade (exkl.
produkter av fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara)

37040090 Leveranser Anges ej Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade
men inte framkallade

37050010 Leveranser Anges ej Fotografisk film, exponerade och framkallade, för offsetreproduktion

37050090 Leveranser Anges ej Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade (exkl.
fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, kinofilm, för
offsetreproduktion samt för omedelbar bildframställning)

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

37061099 Leveranser Anges ej Positiv av kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår, med en
bredd av >= 35 (exkl. mellanpositiv)

37069052 Leveranser Anges ej Kinofilm, exponerad och framkallad, bestående av enbart ljudspår, med en
bredd av < 35 mm; negativ och mellanpositiv av kinofilm samt positiv av
journalfilmer, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår, med en bredd
av < 35 mm

37069091 Leveranser Anges ej Positiv av kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår, med en
bredd av < 10 mm (exkl. mellanpositiv samt journalfilmer och med enbart
ljudspår)

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

37071000 Leveranser ton Emulsioner för fotografiskt bruk, strålningskänsliga

37079020 Leveranser ton Framkallare och fixeringsmedel, i form av kemiska preparat för fotografiskt
bruk, inkl. oblandade produkter, i avdelade doser eller i
detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick (exkl. salter och föreningar
enligt nr 2843 - 2846)

37079090 Leveranser ton Kemiska preparat för fotografiskt bruk samt oblandade produkter för
fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i
detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick (exkl. lacker, lim, klister och
liknande preparat, strålningskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk,
framkallare och fixeringsmedel samt salter och andra produkter av ädla
metaller enligt nr 2843 - 2846)

38011000 Leveranser ton Grafit, konstgjord (exkl. retortgrafit, retortkol samt varor av konstgjord grafit,
inkl. eldfasta produkter på basis av konstgjord grafit)

38012010 Leveranser ton Grafit, kolloidal, suspenderad i olja; halvkolloidal grafit

38012090 Leveranser ton Grafit, kolloidal (exkl. suspenderad i olja samt halvkolloidal grafit)

38013000 Leveranser ton Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig beklädnad av ugnar

38019000 Leveranser ton Preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block,
plattor eller andra halvfabrikat (exkl. kolhaltig elektrodmassa och liknande
massor för invändig beklädnad av ugnar)

38021000 Leveranser ton Aktiverat kol (exkl. medikamenter eller aktiverat kol i detaljhandelsförpackningar
avsedda som deodoranter i kylskåp, bilar o.d.)

38029000 Leveranser ton Aktiverat diatomit, och andra aktiverade naturliga mineraler samt djurkol, även
använt (exkl. aktiverat kol, kalcinerad diatomit utan tillsats av sintringsmedel
samt aktiverade kemiska produkter)

38030010 Leveranser ton Tallolja, rå

38030090 Leveranser ton Tallolja "tallsyra", även raffinerad (exkl. rå tallolja)

38040000 Leveranser &
Produktion

ton Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad, avsockrad eller
kemiskt behandlad, inkl. ligninsulfonater (exkl. tallolja, natriumhydroxid och
sulfatbeck)

38051010 Leveranser ton Balsamterpentin

38051030 Leveranser ton Extraherad terpentin

38051090 Leveranser ton Sulfatterpentin

38059010 Leveranser ton Pine-oil, innehållande alfa-terpineol som huvudbeståndsdel
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38059090 Leveranser ton Dipenten, rå; sulfitterpentin och annan rå para-cymen samt terpentinoljor
utvunnet vid destillation eller annan behandling av barrträ (exkl.
balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin samt "pine oil"
innehållande alfa-terpineol som huvudbeståndsdel)

38061000 Leveranser ton Kolofonium och hartssyror

38062000 Leveranser ton Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller
hartssyror (exkl. salter av kolofoniumaddukter)

38063000 Leveranser ton Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

38069000 Leveranser ton Derivat av kolofonium och hartssyror, hartssprit och hartsoljor samt
naturhartser modifierade genom utsmältning (exkl. salter av kolofonium, av
hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartssyror samt estrar bildade av
hartssyror och glycerol eller annan polyol)

38070010 Leveranser &
Produktion

ton Trätjära

38070090 Leveranser &
Produktion

ton Bryggeriharts och liknande preparat på basis kolofonium, hartssyror eller
vegetabiliskt beck samt trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol och vegetabiliskt
beck (exkl. trätjära, burgunderbeck, gul beck, stearinbeck, fettsyrebeck och
glycerolbeck)

38085200 Leveranser ton aktsubst DDT "ISO" "klofenotan "INN"", i förpackningar med ett nettoviktinnehåll av <=
300 g

38085900 Leveranser ton aktsubst Varor enligt nr 3808 som innehåller ett eller flera av följande ämnen: alaklor
"ISO", aldikarb "ISO"; aldrin "ISO"; azinfosmetyl "ISO"; binapakryl "ISO";
kamfeklor "ISO" "toxafen"; kaptafol "ISO"; karbofuran "ISO"; klordan "ISO";
klordimeform "ISO"; klorbensilat "ISO"; dieldrin "ISO, INN"; 4,6-dinitro-o-kresol
"DNOC "ISO"" eller salter av 4,6-dinitro-o-kresol; dinoseb "ISO" och salter eller
estrar av dinoseb; endosulfan "ISO"; etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan";
etylendiklorid "ISO" "1,2-dikloretan"; fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO";
hexaklorbensen "ISO"; 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"; kvicksilverföreningar; metamidofos "ISO"; monokrotofos "ISO";
oxiran"etylenoxid"; paration "ISO"; parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta-
och oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter eller estrar av
pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter av perfluoroktansulfonsyra;
perfluoroktansulfonamider; perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO";
2,4,5-T "ISO" "2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar; triklorfon "ISO"

38086100 Leveranser ton aktsubst Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO", bendiokarb "ISO",
bifentrin "ISO", klorfenapyr "ISO", cyflutrin "ISO", deltametrin "INN, ISO",
etofenprox "INN", fenitrotion "ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar med ett
nettoviktinnehåll av <= 300 g

38086200 Leveranser ton aktsubst Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO", bendiokarb "ISO",
bifentrin "ISO", klorfenapyr "ISO", cyflutrin "ISO", deltametrin "INN, ISO",
etofenprox "INN", fenitrotion "ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar med ett
nettoviktinnehåll av > 300 g men <= 7,5 kg

38086900 Leveranser ton aktsubst Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO", bendiokarb "ISO",
bifentrin "ISO", klorfenapyr "ISO", cyflutrin "ISO", deltametrin "INN, ISO",
etofenprox "INN", fenitrotion "ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO" (exkl. i förpackningar med ett
nettoviktinnehåll av <= 7,5 kg)

38089110 Leveranser ton aktsubst Insektsbekämpningsmedel, på basis av pyretroider, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 52 till 3808 69)

38089120 Leveranser ton aktsubst Insektsbekämpningsmedel, på basis av klorkolväten, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 52 till 3808 69)

38089130 Leveranser ton aktsubst Insektsbekämpningsmedel, på basis av karbamater, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 52 till 3808 69)

38089140 Leveranser ton aktsubst Insektsbekämpningsmedel, på basis av fosfororganiska föreningar,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. varor under 3808 52 till 3808 69)

38089190 Leveranser ton aktsubst Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl. varor
på basis av pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808 52 till 3808 69)

38089210 Leveranser ton aktsubst Svampbekämpningsmedel, på basis av kopparföreningar, oorganiska,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089220 Leveranser ton aktsubst Svampbekämpningsmedel, oorganiska, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. preparat på basis av kopparföreningar samt varor under 3808 59)
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38089230 Leveranser ton aktsubst Svampbekämpningsmedel, på basis av ditiokarbamater, föreliggande i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (exkl. oorganiska svampbekämpningsmedel samt varor
under 3808 59)

38089240 Leveranser ton aktsubst Svampbekämpningsmedel, på basis av bensimidiazoler, föreliggande i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (exkl. oorganiska svampbekämpningsmedel samt varor
under 3808 59)

38089250 Leveranser ton aktsubst Svampbekämpningsmedel, på basis av diazoler eller triazoler, föreliggande i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (exkl. oorganiska svampbekämpningsmedel samt varor
under 3808 59)

38089260 Leveranser ton aktsubst Svampbekämpningsmedel, på basis av diaziner eller morfoliner, föreliggande i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (exkl. oorganiska svampbekämpningsmedel samt varor
under 3808 59)

38089290 Leveranser ton aktsubst Svampbekämpningsmedel, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
oorganiska svampbekämpningsmedel samt svampbekämpningsmedel på
basis av ditiokarbamater, bensimidiazoler, diazoler, triazoler, diaziner eller
morfoliner samt varor under 3808 59)

38089311 Leveranser ton aktsubst Ogräsbekämpningsmedel, på basis av fenoxifytohormoner, föreliggande i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089313 Leveranser ton aktsubst Ogräsbekämpningsmedel, på basis av triaziner, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089315 Leveranser ton aktsubst Ogräsbekämpningsmedel, på basis av amider, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089317 Leveranser ton aktsubst Ogräsbekämpningsmedel, på basis av karbamater, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089321 Leveranser ton aktsubst Ogräsbekämpningsmedel, på basis av dinitroanilinderivat, föreliggande i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089323 Leveranser ton aktsubst Ogräsbekämpningsmedel, på basis av karbamid-, uracil- eller
sulfonylkarbamidderivat, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning
i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl. varor under
3808 59)

38089327 Leveranser ton aktsubst Ogräsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
sådana på basis av fenoxifytohormoner, triaziner, amider, karbamater,
dinitroanilinderivat samt karbamid-, uracil- eller sulfonylkarbamidderivat samt
varor under 3808 59)

38089330 Leveranser ton aktsubst Groningshindrande medel, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl. varor
under 3808 59)

38089390 Leveranser ton aktsubst Tillväxtreglerade medel för växter, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl. varor
under 3808 59)

38089410 Leveranser ton aktsubst Desinfektionsmedel, på basis av kvaternära ammoniumsalter, föreliggande i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089420 Leveranser ton aktsubst Desinfektionsmedel, på basis av halogenföreningar, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 59)

38089490 Leveranser ton aktsubst Desinfektionsmedel, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl. sådana på basis
av kvaternära ammoniumsalter eller halogenföreningar samt varor under 3808
59)

38089910 Leveranser ton aktsubst Bekämpningsmedel mot gnagare, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl. varor
under 3808 59)

38089990 Leveranser ton aktsubst Skadedjursbekämpningsmedel, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel,
ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och bekämpningsmedel mot
gnagare samt varor enligt 3808 59)
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38091010 Leveranser ton Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel,
av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller
inom liknande industrier, i.a.n., på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter,
innehållande < 55 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

38091030 Leveranser ton Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel,
av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller
inom liknande industrier, i.a.n., på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter,
innehållande >= 55 viktprocent, men < 70 viktprocent stärkelse eller
stärkelseprodukter

38091050 Leveranser ton Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel,
av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller
inom liknande industrier, i.a.n., på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter,
innehållande >= 70 viktprocent, men < 83 viktprocent stärkelse eller
stärkelseprodukter

38091090 Leveranser ton Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel,
av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller
inom liknande industrier, i.a.n., på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter,
innehållande >= 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

38099100 Leveranser ton Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel,
av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier,
i.a.n. (exkl. sådana på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

38099200 Leveranser ton Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel,
av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande
industrier, i.a.n. (exkl. sådana på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

38099300 Leveranser ton Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel,
av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier,
i.a.n. (exkl. sådana på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

38101000 Leveranser ton Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående
av metall och andra ämnen

38109010 Leveranser ton Preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av
svetselektroder och svetsråd

38109090 Leveranser ton Flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller
svetsning (exkl. preparat av sådana slag som används för fyllning eller
beläggning av svetselektroder eller svetsråd och pulver och pastor, bestående
av metall och andra ämnen samt elektroder av oädla metaller eller
metallkarbider belagda eller fyllda med ett flussmedel)

38111110 Leveranser ton Preparat för motverkande av knackning, för bensin, på basis av tetraetylbly

38111190 Leveranser ton Preparat för motverkande av knackning, för bensin, på basis av blyföreningar
(exkl. tetraetylbly)

38111900 Leveranser ton Preparat för motverkande av knackning, för bensin (exkl. sådana på basis av
blyföreningar)

38112100 Leveranser ton Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral

38112900 Leveranser ton Tillsatsmedel för smörjoljor, utan innehåll av oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral

38119000 Leveranser ton Preparat för motverkande av oxidation, korrosion eller hartsbildning,
viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för
mineraloljor, inkl. bensin, eller för andra vätskor som används för samma
ändamål som mineraloljor (exkl. preparat för motverkande av knackning samt
tillsatsmedel för smörjoljor)

38121000 Leveranser ton Vulkningsacceleratorer, beredda

38122010 Leveranser ton Reaktionsblandning innehållande
bensyl-3-isobutyryloxi-1-iso-propyl-2,2-dimetylpropylftalat och
bensyl-3-isobutyryloxi-2,2,4-trimetylpentylftalat som mjukningsmedel,
sammansatta för gummi eller plast

38122090 Leveranser ton Mjukningsmedel, sammansatta för gummi eller plast, i.a.n. (exkl.
reaktionsblandning innehållande
bensyl-3-isobutyryloxi-1-iso-propyl-2,2-dimetylpropylftalat och
bensyl-3-isobutyryloxi-2,2,4-trimetylpentylftalat)

38123100 Leveranser ton Blandningar av oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin "TMQ"

38123910 Leveranser ton Antioxidanter, för gummi eller plast (exkl. blandningar av oligomerer av
2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin "TMQ")

38123990 Leveranser ton Stabiliseringsmedel för gummi eller plast (exkl. antioxidanter)
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38130000 Leveranser ton Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater samt
brandsläckningsbomber (exkl. brandsläckare, fyllda eller tomma, även portabla
samt oblandade kemiska produkter med brandsläckande egenskaper när de
inte föreligger i form av brandsläckningsbomber)

38140010 Leveranser ton Lösningsmedel och spädningsmedel, organiska, sammansatta, i.a.n. samt
beredda färgmedel eller lackborttagningsmedel, på basis av butylacetat (exkl.
nagellackborttagningsmedel)

38140090 Leveranser ton Lösningsmedel och spädningsmedel, organiska, sammansatta, i.a.n. samt
beredda färgmedel eller lackborttagningsmedel (exkl. sådana på basis av
butylacetat samt nagellackborttagningsmedel)

38151100 Leveranser ton Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med nickel eller nickelföreningar som
aktiv beståndsdel, i.a.n.

38151200 Leveranser ton Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med ädel metall eller föreningar av
ädel metall som aktiv beståndsdel, i.a.n.

38151910 Leveranser ton Katalysatorer i form av korn av vilka minst 90 viktprocent har en partikelstorlek
av <= 10 mikrometer, bestående av en oxidblandning på en bärare av
magnesiumsilikat, innehållande, efter vikten räknat >= 20 men <= 35
viktprocent koppar, >= 2 men <= 3 viktprocent vismut, samt med en
skrymdensitet av >= 0,2 men <= 1,0

38151990 Leveranser ton Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, i.a.n. (exkl. katalysatorer med ädel
metall eller föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel, eller katalysatorer
med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel samt katalysatorer i
form av korn av vilka minst 90 viktprocent har en partikelstorlek av <= 10
mikrometer, bestående av en oxidblandning på en bärare av magnesiumsilikat,
innehållande, efter vikten räknat >= 20 men <= 35 viktprocent koppar, >= 2
men <= 3 viktprocent vismut, samt med en skrymdensitet av >= 0,2 men <=
1,0)

38159010 Leveranser ton Katalysatorer bestående av etyltrifenylfosfoniumacetat i form av lösning i
metanol (exkl. katalysatorer utfällda på en bärsubstans)

38159090 Leveranser ton Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, i.a.n.
(exkl. vulkaniseringsaccelatorer, katalysatorer utfällda på en bärsubstans samt
katalysatorer bestående av etyltrifenylfosfoniumacetat i form av lösning i
metanol)

38160010 Leveranser &
Produktion

ton Stampmassa av dolomit

38160090 Leveranser ton Cement, eldfast, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta
beredningar (exkl. stampmassa av dolomit och produkter på basis av grafit
eller annat kol)

38170050 Leveranser ton Alkylbensen, linjär

38170080 Leveranser ton Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, framställt vid
alkylering av bensen och naftalen (exkl. linjärt alkylbensen och blandningar av
isomerer av cykliska karbonhydrider)

38180010 Leveranser ton Kisel, dopad för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller
liknande former, även polerade eller överdragna med ett enhetligt epitaxialt
lager (exkl. mera förarbetade former, t.ex. genom selektiv diffusion)

38180090 Leveranser ton Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av
skivor, plattor eller liknande former, även polerade eller överdragna med ett
enhetligt epitaxialt lager; kemiska föreningar, dopade för användning inom
elektroniken (exkl. grundämnen som har förarbetats mera, t.ex. genom selektiv
diffusion samt dopad kisel)

38190000 Leveranser ton 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

38200000 Leveranser ton Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel (exkl. beredda
tillsatsmedel för mineraloljor eller för andra flytande medel som används för
samma ändamål som mineraloljor)

38210000 Leveranser ton Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer, inbegripet
virus och liknande organismer eller av växtceller, mänskliga celler eller
djurceller

38221100 Leveranser ton Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda
reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, även
föreliggande i satser, för malaria (exkl. de enligt nr 3006)

38221200 Leveranser ton Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda
reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, även
föreliggande i satser, för zikafeber och andra sjukdomar som överförs av
myggor av släktet "Aedes"

38221300 Leveranser ton Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda
reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, även
föreliggande i satser, för blodgruppering (exkl. de enligt nr 3006)
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38221900 Leveranser ton Diagnostiska eller laboratoriereagens på underlag, preparerade diagnostiska
eller laboratoriereagens, även på underlag, även i form av kit (exkl. för malaria,
för Zika och andra sjukdomar som överförs av myggor av släktet Aedes, för
blodgruppering och varor av 3006)

38229000 Leveranser ton Certifierade referensmaterial

38231100 Leveranser &
Produktion

ton Stearin, tekniska

38231200 Leveranser &
Produktion

ton Olein, tekniska

38231300 Leveranser &
Produktion

ton Tallfettsyra, tekniska

38231910 Leveranser &
Produktion

ton Fettsyror, destillerade

38231930 Leveranser &
Produktion

ton Fettsyradestillat

38231990 Leveranser &
Produktion

ton Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering (exkl. stearin, olein,
tallfettsyra, destillerade fettsyror och fettsyradestillat)

38237000 Leveranser &
Produktion

ton Fettalkoholer, tekniska

38241000 Leveranser ton Bindemedel, beredda, för gjutformar eller gjutkärnor

38243000 Leveranser ton Metallkarbider, osintrade, blandade med varandra eller med metalliska
bindemedel

38244000 Leveranser ton Tillsatsmedel, beredda, för cement, murbruk eller betong

38245010 Leveranser ton Betong, färdigblandad

38245090 Leveranser ton Murbruk och betong, inte eldfasta (exkl. färdigblandad)

38246011 Leveranser ton Sorbitol, i vattenlösning, innehållande <= 2 viktprocent D-mannitol beräknat på
halten D-glucitol (exkl. D-glucitol "sorbitol")

38246019 Leveranser ton Sorbitol, i vattenlösning, innehållande > 2 viktprocent D-mannitol beräknat på
halten D-glucitol (exkl. D-glucitol "sorbitol")

38246091 Leveranser ton Sorbitol, innehållande <= 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol
(exkl. sorbitol i vattenlösning samt D-glucitol "sorbitol")

38246099 Leveranser ton Sorbitol, innehållande > 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol
(exkl. sorbitol i vattenlösning samt D-glucitol "sorbitol")

38248100 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande oxiran "etylenoxid"

38248200 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande polyklorerade bifenyler "PCB",
polyklorerade terfenyler "PCT" eller polybromerade bifenyler "PBB"

38248300 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande tris"2,3-dibrompropyl" fosfat

38248400 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande aldrin "ISO", kamfeklor "ISO" "toxafen",
klordan "ISO", klordekon "ISO", DDT "ISO" "klofenotan "INN",
1,1,1-triklor-2,2-bis"p-klorfenyl"etan", dieldrin "ISO, INN", endosulfan "ISO",
endrin "ISO", heptaklor "ISO" eller mirex "ISO"

38248500 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH
"ISO"", inkl. lindan "ISO, INN"

38248600 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande pentaklorbensen "ISO" eller
hexaklorbensen "ISO"

38248700 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande perfluoroktansulfonsyra, salter av
perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfonamider eller
perfluoroktansulfonylfluorid

38248800 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller
oktabromdifenyletrar

38248900 Leveranser ton Blandningar och preparat innehållande klorparaffiner med kort kolkedja

38249100 Leveranser ton Blandningar och preparat som till största delen består av
"5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-metylfosfonat och
bis""5-etyl-2- metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl"metylfosfonat

38249200 Leveranser ton Polyglykolestrar av metylfosfonsyra

38249910 Leveranser Anges ej Petroleumsulfonater samt tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa
mineral och salter av dessa syror (exkl. petroleumsulfonater av alkalimetaller,
av ammonium eller av etanolaminer)
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38249915 Leveranser Anges ej Jonbytare

38249920 Leveranser Anges ej Getter för vakuumrör

38249925 Leveranser ton Salter av träsyra, t.ex. kalciumsalter; rått kalciumtartrat; rått kalciumcitrat

38249930 Leveranser ton Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

38249945 Leveranser ton Pannstensförhindrande medel och liknande preparat

38249950 Leveranser ton Preparat för galvanoteknik

38249955 Leveranser ton Blandningar av monofettsyraestrar, difettsyraestrar och trifettsyraestrar av
glycerol "emulgatorer för fetter"

38249961 Leveranser ton Mellanprodukter från framställning av antibiotika, erhållna genom fermentering
av Streptomyces tenebrarius, även torkade, avsedda att användas för
tillverkning av för människor avsedda medikamenter enligt nr 3004

38249962 Leveranser ton Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter för farmaceutiskt och
kirurgiskt bruk

38249964 Leveranser ton Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier för
farmaceutiskt och kirurgiskt bruk. i.a.n.

38249965 Leveranser ton Hjälpmedel för gjuterier, i form av kemiska preparat (exkl. beredda bindemedel
för gjutformar eller gjutkärnor)

38249970 Leveranser ton Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används inom
byggnadsindustrin

38249975 Leveranser ton Skivor av litiumniobat, odopade

38249980 Leveranser ton Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade fettsyror med en
genomsnittlig molekylvikt av >= 520 men <= 550

38249985 Leveranser ton 3-"1-Etyl-1-metylpropyl"isoxazol-5-ylamin, i form av en lösning i toluen

38249986 Leveranser ton Blandningar som till största delen består av dimetylmetylfosfonat, oxiran och
fosforpentaoxid "P2O5"

38249992 Leveranser ton Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består av organiska
föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38249993 Leveranser ton Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består av organiska
föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38249996 Leveranser ton Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier,
inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter, inte
huvudsakligen bestående av organiska föreningar, i.a.n.

38251000 Leveranser ton Kommunalt avfall

38252000 Leveranser ton Avloppsslam

38253000 Leveranser ton Sjukvårdsavfall

38254100 Leveranser ton Avfall av organiska lösningsmedel, halogenerade

38254900 Leveranser ton Avfall av organiska lösningsmedel, ej halogenerade

38255000 Leveranser ton Avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsvätskor och
frostskyddsvätskor

38256100 Leveranser ton Avfall från kemiska eller närstående industrier, främst innehållande organiska
beståndsdelar (exkl. frostskyddsvätskor)

38256900 Leveranser ton Avfall från kemiska eller närstående industrier (exkl. avfall av
metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsvätskor och frostskyddsvätskor
samt avfall främst innehållande organiska beståndsdelar)

38259010 Leveranser ton Järnoxid, alkalisk, för "rening av gas"

38259090 Leveranser ton Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, i.a.n. (exkl. avfall)

38260010 Leveranser ton Monoalkylestrar av fettsyror, innehållande >= 96,5 viktprocent estrar "FAMAE"

38260090 Leveranser ton Biodiesel och blandningar av dessa, inte innehållande, eller innehållande < 70
viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl.
monoalkylestrar av fettsyror, innehållande >= 96,5 viktprocent estrar "FAMAE")

38271100 Leveranser ton Blandningar innehållande klorfluorkarboner "CFC", även innehållande
klorfluorkolväten "HCFC", perfluorkarboner "PFC" eller fluorkolväten "HFC"

38271200 Leveranser ton Blandningar innehållande bromfluorkolväten "HBFC"

38271300 Leveranser ton Blandningar innehållande koltetraklorid



Varulista 2022 168

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

38271400 Leveranser ton Blandningar innehållande 1,1,1-trikloretan "metylkloroform"

38272000 Leveranser ton Blandningar innehållande bromklordifluormetan "Halon-1211",
bromtrifluormetan "Halon-1301" eller dibromtetrafluoretaner "Halon-2402"

38273100 Leveranser ton Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC" och ämnen enligt 2903 41
till 2903 48 (exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC")

38273200 Leveranser ton Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC" och ämnen enligt 2903 71
till 2903 75 (exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller ämnen enligt 2903
41 till 2903 48)

38273900 Leveranser ton Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller ämnen enligt 2903 41 till 2903 48 och 2903 71 till
2903 75)

38274000 Leveranser ton Blandningar innehållande metylbromid "brommetan" eller bromklormetan

38275100 Leveranser ton Blandningar innehållande trifluormetan "HFC-23" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten "HCFC")

38275900 Leveranser ton Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten "HCFC" eller trifluormetan
"HFC-23")

38276100 Leveranser ton Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr 3827 till 3827 59,
innehållande =>15 viktprocent 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten "HCFC")

38276200 Leveranser ton Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr 3827 till 3827 59,
innehållande =>55 viktprocent pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC", innehållande omättade
fluorderivat av acykliska kolväten "HFOs" eller =>15 viktprocent
1,1,1-trifluoretan "HFC-143a")

38276300 Leveranser ton Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr 3827 till 3827 59,
innehållande =>40 viktprocent pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller blandningar enligt nr
3827 61 till 3827 62)

38276400 Leveranser ton Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr 3827 till 3827 59,
innehållande =>30 viktprocent 1,1,1,2-tetrafluoretan "HFC-134a" (exkl.
innehållande klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller omättade
fluorderivat av acykliska kolväten "HFOs" eller blandningar enligt nr 3827 61 till
3827 63)

38276500 Leveranser ton Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr 3827 till 3827 59,
innehållande =>20 viktprocent difluormetan "HFC-32" och =>20 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC",
klorfluorkolväten "HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 64)

38276800 Leveranser ton Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr 3827 till 3827 59,
innehållande föreningar enligt nr 2903 41 till 2903 48 (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller blandningar enligt nr
3827 61 till 3827 65)

38276900 Leveranser ton Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr 3827 till 3827 59
(exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 68)

38279000 Leveranser ton Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan,
i.a.n.

39011010 Leveranser &
Produktion

ton Polyeten, linjär, med en specifik vikt av < 0,94 "LD", i obearbetad form

39011090 Leveranser &
Produktion

ton Polyeten med en specifik vikt av < 0,94 "LD", i obearbetad form (exkl. linjär
polyeten)

39012010 Leveranser &
Produktion

ton Polyeten i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press- och
sprutmassor", korn, flingor o.d. med en specifik vikt av <= 0,958 vid 23°C,
innehållande per kg <= 50 mg aluminium, <= 2 mg kalcium, <= 2 mg krom, <=
2 mg järn, <= 2 mg nickel, <= 2 mg titan, <= 8 mg vanadin, avsett för
tillverkning av klorsulfonerat polyeten

39012090 Leveranser &
Produktion

ton Polyeten med en specifik vikt av >= 0,94 "HD", i obearbetad form (exkl.
polyeten i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press- och
sprutmassor", korn, flingor o.d. med en specifik vikt av <= 0,958 vid 23°C,
innehållande per kg <= 50 mg aluminium, <= 2 mg kalcium, <= 2 mg krom, <=
2 mg järn, <= 2 mg nickel, <= 2 mg titan, <= 8 mg vanadin, avsett för
tillverkning av klorsulfonerat polyeten)

39013000 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer av eten och vinylacetat, i obearbetad form

39014000 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer av eten-alfa-olefin, som har en specifik vikt av < 0,94, i
obearbetad form
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39019030 Leveranser &
Produktion

ton Jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av eten, isobutylakrylat
och metakrylsyra; A-B-A-segmentpolymer av polystyren,
etenbutensampolymer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent
styren, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel

39019080 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer av eten, i obearbetad form (exkl. polyeten, sampolymerer av eten
och vinylacetat, sampolymerer av eten-alfa-olefin, med en specifik vikt
av < 0,94 samt jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av eten,
isobutylakrylat och metakrylsyra; A-B-A-segmentpolymer av polystyren,
etenbutensampolymer och polystyren, innehållande <= 35 viktprocent styren, i
block av oregelbunden form, klumpar, pulver, inkl. press- och sprutmassor
samt korn, flingor o.d.)

39021000 Leveranser &
Produktion

ton Polypropen, i obearbetad form

39022000 Leveranser &
Produktion

ton Polyisobuten, i obearbetad form

39023000 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer med propen, i obearbetad form

39029010 Leveranser &
Produktion

ton A-B-A-segmentpolymer av propen eller av andra olefiner, av polystyren,
etenbutensampolymer och polystyren, innehållande <= 35 viktprocent styren, i
block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press- och
sprutmassor", korn, flingor o.d.

39029020 Leveranser &
Produktion

ton Polybuten-"1", en sampolymer av buten-"1" och eten, innehållande <= 10
viktprocent eten, eller en blandning av polybuten-"1" med polyeten och/eller
polypropen, innehållande <= 10 viktprocent polyeten och/eller <= 25 viktprocent
polypropen, i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press-
och sprutmassor", korn, flingor o.d.

39029090 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form (exkl.
polypropen, polyisobuten och sampolymerer med propen samt
A-B-A-segmentpolymer av propen eller av andra olefiner, av polystyren,
etenbutensampolymer och polystyren, innehållande <= 35 viktprocent styren
och polybuten-"1", en sampolymer av buten-"1" och eten, innehållande <= 10
viktprocent eten, eller en blandning av polybuten-"1" med polyeten eller
polypropen, innehållande <= 10 viktprocent polyeten eller <= 25 viktprocent
polypropen, i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press-
och sprutmassor", korn, flingor o.d.)

39031100 Leveranser &
Produktion

ton Polystyren, expanderbar, i obearbetad form

39031900 Leveranser &
Produktion

ton Polystyren, i obearbetad form (exkl. expanderbar)

39032000 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer av styren och akrylnitril "SAN", i obearbetad form

39033000 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren "ABS", i obearbetad form

39039010 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer, enbart av styren och allylalkohol, med ett acetyltal av minst
175, i obearbetad form

39039020 Leveranser &
Produktion

ton Bromerad polystyren, innehållande >= 58 men <= 71 viktprocent brom, i block
av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press- och sprutmassor",
korn, flingor o.d.

39039090 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer av styren, i obearbetad form (exkl. polystyren, sampolymerer av
styren och akrylnitril [SAN] samt sampolymerer av akrylnitril, butadien och
styren [ABS] samt sampolymerer, enbart av styren och allylalkohol, med ett
acetyltal av minst 175 och bromerad polystyren, innehållande >= 58 men <=
71 viktprocent brom, i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet
press- och sprutmassor", korn, flingor o.d.)

39041000 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylklorid, i obearbetad form, inte blandad med andra ämnen

39042100 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylklorid, inte mjukgjord, i obearbetad form, blandad med andra ämnen

39042200 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylklorid, mjukgjord, i obearbetad form, blandad med andra ämnen

39043000 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat, i obearbetad form

39044000 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer med vinylklorid, i obearbetad form (exkl. sampolymerer av
vinylklorid och vinylacetat)

39045010 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymer av vinylidenklorid och akrylnitril i form av expanderbara kulor med
en diameter av >= 4 mikrometer men <= 20 mikrometer

39045090 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer av vinylidenklorid, i obearbetad form (exkl. sampolymer av
vinylidenklorid och akrylnitril i form av expanderbara kulor med en diameter av
>= 4 mikrometer men <= 20 mikrometer)
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39046100 Leveranser &
Produktion

ton Polytetrafluoreten, i obearbetad form

39046910 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylfluorid, i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet
press- och sprutmassor", korn, flingor o.d.

39046920 Leveranser &
Produktion

ton Fluoroelastomer FKM, i obearbetad form

39046980 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad
form, fluorhaltiga (exkl. fluoroelastomer FKM, polytetrafluoreten samt
polyvinylfluorid, i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet
press- och sprutmassor", korn, flingor o.d.)

39049000 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form
(exkl. polyvinylklorid, sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat,
sampolymerer med vinylklorid, polymerer av vinylidenklorid samt fluorhaltiga
polymerer)

39051200 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylacetat, i vattendispersion

39051900 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylacetat, i obearbetad form (exkl. i vattendispersion)

39052100 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer av vinylacetat, i vattendispersion

39052900 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer av vinylacetat, i obearbetad form (exkl. i vattendispersion)

39053000 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper, i obearbetad
form

39059100 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymerer, i obearbetad form (exkl. polyvinylacetat, sampolymerer av
vinylacetat och polyvinylalkohol)

39059910 Leveranser &
Produktion

ton Polyvinylformal, i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet
press- och sprutmassor", korn, flingor o.d., med en molekylvikt av >= 10.000
men <= 40.000 samt innehållande, efter vikten räknat >= 9,5 men <= 13
viktprocent acetylgrupper, uttryckt som vinylacetat, och >= 5 men <= 6,5
viktprocent hydroxylgrupper, uttryckt som vinylalkohol

39059990 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form (exkl.
polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, polyvinylacetat,
sampolymerer av vinylacetat polyvinylalkohol och sampolymerer samt
poly"vinylformal", i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet
press- och sprutmassor", korn, flingor o.d., med en molekylvikt av >= 10.000
men <= 40.000 samt innehållande, efter vikten räknat >= 9,5 men <= 13
viktprocent acetylgrupper, uttryckt som vinylacetat, och >= 5 men <= 6,5
viktprocent hydroxylgrupper, uttryckt som vinylalkohol)

39061000 Leveranser &
Produktion

ton Polymetylmetakrylat, i obearbetad form

39069010 Leveranser &
Produktion

ton Poly[N-"3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl"akrylamid], i obearbetad form

39069020 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och dekylmetakrylat, lösta i
N,N-dimetylacetamid, med en sampolymerhalt av >= 55 viktprocent

39069030 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehållande >= 10 men <=
11 viktprocent 2-etylhexylakrylat, i obearbetad form

39069040 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad med
polybutadienakrylnitril "NBR", i obearbetad form

39069050 Leveranser &
Produktion

ton Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och liten mängd andra
monomerer, avsedda att användas som förtjockningsmedel vid framställning
av pastor för textiltryckning

39069060 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som innehåller en ändlös
karboxigrupp som ersättningsprodukt, med >= 50 viktprocents halt av
metylakrylat, även blandad med kiseldioxid, i obearbetad form

39069090 Leveranser &
Produktion

Anges ej Akrylpolymerer, i obearbetad form (exkl. polymetylmetakrylat,
poly[N-"3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl"akrylamid], sampolymer av
2-diisopropylaminoetylmetakrylat och dekylmetakrylat, lösta i
N,N-dimetylacetamid, med en sampolymerhalt av >= 55 viktprocent,
sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehållande >= 10 men <= 11
viktprocent 2-etylhexylakrylat, sampolymer av akrylnitril och metylakrylat
modifierad med polybutadienakrylnitril "NBR", polymerisationsprodukter av
akrylsyra, alkylmetakrylat och liten mängd andra monomerer, avsedda att
användas som förtjockningsmedel vid framställning av pastor för textiltryckning
och sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som innehåller en
ändlös karboxigrupp som ersättningsprodukt, med >= 50 viktprocents halt av
metylakrylat, även blandad med kiseldioxid, i obearbetad form)

39069090x Leveranser &
Produktion

ton Akrylpolymerer, i obearbetad form, andra slag (exkl. nämnda varor i 3906)
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39071000 Leveranser &
Produktion

ton Polyacetaler, i obearbetad form

39072100 Leveranser &
Produktion

ton Bis"polyoxietylen"metylfosfonat, i obearbetad form

39072911 Leveranser &
Produktion

ton Polyetenglykoler, i obearbetad form

39072920 Leveranser &
Produktion

ton Polyeteralkoholer, i obearbetad form (exkl. bis"polyoxietylen"metylfosfonat och
polyetenglykoler)

39072991 Leveranser &
Produktion

ton Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid, i obearbetad form

39072999 Leveranser &
Produktion

ton Polyetrar, i obearbetad form (exkl. polyeteralkoholer, polyacetaler samt
sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid)

39073000 Leveranser &
Produktion

ton Epoxihartser, i obearbetad form

39074000 Leveranser &
Produktion

ton Polykarbonater, i obearbetad form

39075000 Leveranser &
Produktion

ton Alkydhartser, i obearbetad form

39076100 Leveranser &
Produktion

ton Polyetentereftalat i obearbetad form, med en viskositetskvot av >= 78 ml/g

39076900 Leveranser &
Produktion

ton Polyetentereftalat, i obearbetad form, med en viskositetskvot av < 78 ml/g

39077000 Leveranser &
Produktion

ton Polymjölksyra, i obearbetad form

39079110 Leveranser &
Produktion

ton Polyallylestrar och andra polyestrar, omättade, flytande, i obearbetad form
(exkl. polykarbonater, alkydhartser och polyetentereftalat)

39079190 Leveranser &
Produktion

ton Polyallylestrar och andra polyestrar, omättade och ej flytande, i obearbetad
form (exkl. polykarbonater, alkydhartser och polyetentereftalat)

39079905 Leveranser &
Produktion

ton Termoplastiska, flytande kristallsampolymerer av aromatisk polyester,
mättade, i obearbetad form

39079910 Leveranser &
Produktion

ton Polyetennaftalen-2,6-dikarboxylat, mättade, i obearbetad form

39079980 Leveranser &
Produktion

ton Polyestrar, mättade, i obearbetad form (exkl. polykarbonater, alkydhartser,
polyetentereftalat, polymjölksyra och termoplastiska flytande
kristallsampolymerer av aromatisk polyester samt
poly"etennaftalen-2,6-dikarboxylat")

39081000 Leveranser &
Produktion

ton Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form

39089000 Leveranser &
Produktion

ton Polyamid, i obearbetad form (exkl. polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller
-6,12)

39091000 Leveranser &
Produktion

ton Karbamidplaster, inkl. tiokarbamidplaster, i obearbetad form

39092000 Leveranser &
Produktion

ton Melaminplaster, i obearbetad form

39093100 Leveranser &
Produktion

ton Poly"metylenfenylisocyanat" obearbetad MDI, MDI-polymer, i obearbetad form

39093900 Leveranser &
Produktion

ton Aminoplaster, i obearbetad form (exkl. karbamidplaster, tiokarbamidplaster,
melaminplaster och poly"metylenfenylisocyanat" obearbetad MDI,
MDI-polymer)

39094000 Leveranser &
Produktion

ton Fenoplaster, i obearbetad form

39095010 Leveranser &
Produktion

ton Polyuretan av 2,2'-"tert-butylimino"dietanol och
4,4'-metylendicyklohexyldiisocyanat, i form av en lösning i
N,N-dimetylacetamid, innehållande >= 50 viktprocent polymer

39095090 Leveranser &
Produktion

ton Polyuretaner, i obearbetad form (exkl. polyuretan av
2,2'-"tert-butylimino"dietanol och 4,4'-metylendicyklohexyldiisocyanat, i form av
en lösning i N,N-dimetylacetamid)

39100000 Leveranser &
Produktion

ton Silikoner, i obearbetad form

39111000 Leveranser &
Produktion

ton Petroleumhartser, kumaronhartser, indenhartser och kumaronindenhartser
samt polyterpener, i obearbetad form
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39112000 Leveranser &
Produktion

ton Poly"1,3-fenylenmetylfosfonat", i obearbetad form

39119011 Leveranser &
Produktion

ton Poly"oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen
" i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press- och
sprutmassor", korn, flingor o.d., även kemiskt modifierade

39119013 Leveranser &
Produktion

ton Poly"tio-1,4-fenylen", även kemiskt modifierade, i obearbetad form

39119019 Leveranser &
Produktion

ton Kondensationsprodukter, polykondensationsprodukter och
polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade, i.a.n., i obearbetad form
(exkl.
poly"oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen"
i block av oregelbunden form, klumpar, pulver "inbegripet press- och
sprutmassor", korn, flingor o.d. samt poly"tio-1,4-fenylen")

39119092 Leveranser &
Produktion

ton Hydrogenererade sampolymerer av vinyltoluen och alfa-metylstyren samt
sampolymer av p-kresol och divinylbensen, i form av en lösning i
N,N-dimetylacetamid innehållande >= 50 viktprocent polymer, som framställts
genom kemisk syntes

39119099 Leveranser &
Produktion

ton Plast "polymerer och lågpolymerer" som framställts genom kemisk syntes,
i.a.n., i obearbetad form (exkl. sampolymer av p-kresol och divinylbensen, i
form av en lösning i N,N-dimetylacetamid, hydrogenererade sampolymerer av
vinyltoluen, alfa-metylstyren samt poly"1,3-fenylenmetylfosfonat")

39121100 Leveranser &
Produktion

ton Cellulosaacetater, inte mjukgjorda, i obearbetad form

39121200 Leveranser &
Produktion

ton Cellulosaacetater, mjukgjorda, i obearbetad form

39122011 Leveranser &
Produktion

ton Kollodium och celloidin, inte mjukgjorda, i obearbetad form

39122019 Leveranser &
Produktion

ton Cellulosanitrater, inte mjukgjorda, i obearbetad form (exkl. kollodium och
celloidin)

39122090 Leveranser &
Produktion

ton Cellulosanitrater, inkl. kollodium, mjukgjorda, i obearbetad form

39123100 Leveranser &
Produktion

ton Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne, i obearbetad form

39123920 Leveranser &
Produktion

ton Hydroxipropylcellulosa, i obearbetad form

39123985 Leveranser &
Produktion

ton Cellulosaetrar, i obearbetad form (exkl. hydroxipropylcellulosa samt
karboximetylcellulosa och salter av detta ämne)

39129010 Leveranser &
Produktion

ton Cellulosaestrar, i obearbetad form

39129090 Leveranser &
Produktion

ton Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, i.a.n., i obearbetad form (exkl.
cellulosaacetater, cellulosanitrater, cellulosaetrar och cellulosaestrar)

39131000 Leveranser &
Produktion

ton Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra, i obearbetad form

39139000 Leveranser &
Produktion

ton Polymerer, naturliga, t.ex. alginsyra, och modifierade naturliga polymerer, t.ex.
härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi, i.a.n., i obearbetad form
(exkl. alginsyra samt salter och estrar av alginsyra)

39140000 Leveranser &
Produktion

ton Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 3901 till 3913, i obearbetad form

39151000 Leveranser &
Produktion

ton Avklipp, avfall och skrot av polymerer av eten

39152000 Leveranser &
Produktion

ton Avklipp, avfall och skrot av polymerer av styren

39153000 Leveranser &
Produktion

ton Avklipp, avfall och skrot av polymerer av vinylklorid

39159011 Leveranser &
Produktion

ton Avklipp, avfall och skrot av polymerer av propen

39159080 Leveranser &
Produktion

ton Avklipp, avfall och skrot av plast (exkl. av polymerer av propen, eten, styren,
och vinylklorid)

39161000 Leveranser ton Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och
strängar, inkl. profilerade stänger och strängar, även ytbehandlade men inte
bearbetade på annat sätt, av polymerer av eten

39162000 Leveranser ton Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och
strängar, inkl. profilerade stänger och strängar, även ytbehandlade men inte
bearbetade på annat sätt, av polymerer av vinylklorid
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39169010 Leveranser ton Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och
strängar, inkl. profilerade stänger och strängar, även ytbehandlade men inte
bearbetade på annat sätt, av kondensations-, polykondensations-, eller
polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade

39169050 Leveranser ton Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och
strängar, inkl. profilerade stänger och strängar, även ytbehandlade men inte
bearbetade på annat sätt, av additionspolymerisationsprodukter (exkl. av
polymerer av eten och av vinylklorid)

39169090 Leveranser ton Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och
strängar, inkl. profilerade stänger och strängar, även ytbehandlade men inte
bearbetade på annat sätt, av plast (exkl. av kondensations-,
polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade
samt av additionspolymerisationsprodukter)

39171010 Leveranser ton Konsttarmar av härdade proteiner

39171090 Leveranser ton Konsttarmar av cellulosaplast

39172110 Leveranser ton Rör och slangar av polymerer av eten, styva, sömlösa och med en längd
överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på
annat sätt

39172190 Leveranser ton Rör av polymerer av eten, styva, försedda med kopplingsanordningar e.d.
(exkl. sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även
ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt)

39172210 Leveranser ton Rör och slangar av polymerer av propen, styva, sömlösa och med en längd
överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på
annat sätt

39172290 Leveranser ton Rör av polymerer av propen, styva, försedda med kopplingsanordningar e.d.
(exkl. sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även
ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt)

39172310 Leveranser ton Rör och slangar av polymerer av vinylklorid, styva, sömlösa och med en längd
överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på
annat sätt

39172390 Leveranser ton Rör av polymerer av vinylklorid, styva, försedda med kopplingsanordningar e.d.
(exkl. sömlösa med en längd överstigande största tvärmåttet, även
ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt)

39172900 Leveranser ton Rör och slangar av plast, styva (exkl. av polymerer av eten, propen och
vinylklorid)

39173100 Leveranser ton Rör och slangar av plast, böjliga, med ett bristningstryck av >= 27,6 MPa

39173200 Leveranser ton Rör och slangar av plast, böjliga, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med annat material, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

39173300 Leveranser ton Rör och slangar av plast, böjliga, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med annat material, men försedda med kopplingsanordningar e.d.

39173900 Leveranser ton Rör och slangar av plast, böjliga, förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med annat material (exkl. med ett bristningstryck av < 27,6 MPa)

39174000 Leveranser ton Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar av plast

39181010 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggningsmaterial av polymerer av vinylklorid, bestående av ett underlag
som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid, även
självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast, i
rullar av en bredd av >= 45 cm, lämpliga för vägg- eller takdekorering och
består av plast som är varaktigt anbringad på ett underlag av annat material än
papper, under förutsättning att plastskiktet är kornat, präglat, färgat,
mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat på utsidan

39181090 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggningsmaterial av polymerer av vinylklorid, även självhäftande, i rullar
eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar av en bredd av
>= 45 cm, lämpliga för vägg- eller takdekorering och består av plast som är
varaktigt anbringad på ett underlag av annat material än papper, under
förutsättning att plastskiktet är kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på
annat sätt dekorerat på utsidan (exkl. bestående av ett underlag som
impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid)

39189000 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av
plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar av en bredd av >= 45 cm,
lämpliga för vägg- eller takdekorering och består av plast som är varaktigt
anbringad på ett underlag av annat material än papper, under förutsättning att
plastskiktet är kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt
dekorerat på utsidan av plast (exkl. av polymerer av vinylklorid)

39191012 Leveranser ton Remsor av polyvinylklorid eller polyeten som överdragits med ovulkaniserat
naturgummi eller syntetgummi, självhäftande, i rullar med en bredd av <= 20
cm

39191015 Leveranser ton Remsor av polypropen som överdragits med ovulkaniserat naturgummi eller
syntetgummi, självhäftande, i rullar med en bredd av <= 20 cm
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39191019 Leveranser ton Remsor av plast som överdragits med ovulkaniserat naturgummi eller
syntetgummi, självhäftande, i rullar med en bredd av <= 20 cm (exkl. remsor
av polyvinylklorid, polyeten och polypropen)

39191080 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast,
självhäftande, i rullar med en bredd av <= 20 cm (exkl. remsor som överdragits
med ovulkat naturgummi eller syntetgummi)

39199020 Leveranser ton Polerdynor av ett slag som används för tillverkning av halvledarplattor "wafers",
runda av plast, självhäftande

39199080 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast,
självhäftande, även i rullar med en bredd av > 20 cm (exkl.
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 samt
polerdynor av ett slag som används för tillverkning av halvledarplattor "wafers")

39201023 Leveranser ton Polyetenfilm, inte porösa, med en tjocklek av >= 20 mikrometer men <= 40
mikrometer och med en specifik vikt av < 0,94, avsedd för framställning av
fotoresistfilm som används vid tillverkning av halvledare eller tryckta kretsar

39201024 Leveranser ton Elastiska polyetenfilmer, inte porösa, inte tryckta, med en tjocklek av <= 0,125
mm och med en specifik vikt av < 0,94

39201025 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyeten, med en tjocklek av <= 0,125
mm och med en specifik vikt av < 0,94, inte porösa, tryckta och inte förstärkta,
laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form, i.a.n. (exkl. elastisk film, polyetenfilm, med en
tjocklek av >= 20 mikrometer men <= 40 mikrometer, avsedd för framställning
av fotoresistfilm som används vid tillverkning av halvledare eller tryckta kretsar)

39201028 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyeten, med en tjocklek av <= 0,125
mm och med en specifik vikt av >= 0,94, inte porösa och inte förstärkta,
laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39201040 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av eten, med en tjocklek av
<= 0,125 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt
kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad samt av
polyeten enligt nr 3918)

39201081 Leveranser ton Syntetisk pappersmassa i form av fuktiga ark, tillverkad av inte
sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polyeten, inte porösa, med eller
utan inblandning av cellulosafibrer i en mängd av <= 15 viktprocent,
innehållande polyvinylalkohol löst i det vatten som utgör fuktningsmedlet, med
en tjocklek av > 0,125 mm

39201089 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av eten, med en tjocklek
av > 0,125 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande
sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr
3918 och syntetisk pappersmassa i form av fuktiga ark, tillverkad av inte
sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polyeten, med eller utan
inblandning av cellulosafibrer i en mängd av <= 15 viktprocent, innehållande
polyvinylalkohol löst i det vatten som utgör fuktningsmedlet)

39202021 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av propen, med en tjocklek av
<= 10 mm, biaxiellt orienterade, inte porösa och inte förstärkta, laminerade
eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller
endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller
rektangulär form (exkl. självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller
takbeklädnad enligt nr 3918)

39202029 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av propen, med en tjocklek av
<= 10 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt
kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr
3918, samt biaxiellt orienterade)

39202080 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av propen, med en tjocklek
av > 0,10 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt
kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form i.a.n.

39203000 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av styren, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39204310 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av vinylklorid, inte porösa,
böjliga, mjukgjorda, innehållande >= 6 viktprocent mjukningsmedel, med en
tjocklek av <= 1 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på
liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast
ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- och
takbeklädnad enligt nr 3918)
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39204390 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av vinylklorid, inte porösa,
böjliga, mjukgjorda, innehållande >= 6 viktprocent mjukningsmedel, med en
tjocklek av > 1 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande
sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- och takbeklädnad
enligt nr 3918)

39204910 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av vinylklorid, inte porösa,
böjliga, inte mjukgjorda, innehållande < 6 viktprocent mjukningsmedel, med en
tjocklek av <= 1 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på
liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast
ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- och
takbeklädnad enligt nr 3918)

39204990 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av vinylklorid, inte porösa,
böjliga, inte mjukgjorda, innehållande < 6 viktprocent mjukningsmedel, med en
tjocklek av > 1 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande
sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- och takbeklädnad
enligt nr 3918)

39205100 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymetylmetakrylat, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39205910 Leveranser ton Sampolymer av akryl- och metakrylestrarr, inte porösa, i form av en film med
en tjocklek av <= 150 mikrometer

39205990 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av akrylpolymerer, inte porösa och inte
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 polymetylmetakrylat, självhäftande
och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918, samt
sampolymer av akryl- och metakrylestrar, i form av en film med en tjocklek av
<= 150 mikrometer)

39206100 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polykarbonater, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39206212 Leveranser ton Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av >= 72 mikrometer men <=
79 mikrometer, avsedd för tillverkning av böjliga magnetskivor "flexskivor";
polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av >= 100 mikrometer men <=
150 mikrometer, avsedd att användas vid tillverkning av fotopolymertryckplattor

39206219 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyetentereftalat, med en tjocklek av <=
0,35 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt
kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr
3918 samt polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av >= 72 mikrometer men <=
79 mikrometer, avsedd för tillverkning av böjliga magnetskivor "flexskivor" och
polyetentereftalatfilm med en tjocklek av >= 100 mikrometer men <= 150
mikrometer, avsedd att användas vid tillverkning av fotopolymertryckplattor)

39206290 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyetentereftalat, med en tjocklek
av > 0,35 mm, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt
kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr
3918)

39206300 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av omättade polyestrar, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39206900 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyestrar, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande och
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918, samt av
polykarbonater, polyetentereftalat och av omättade polyestrar)

39207100 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av cellulosaregenerat, även i rullar, inte
porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med
annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast
nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39207310 Leveranser ton Film i rullar eller remsor för kino- eller fotobruk av cellulosaacetat, inte porös
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39207380 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av cellulosaacetat, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande och
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918, samt film i
rullar eller remsor för kino- eller fotobruk)

39207910 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av vulkanfiber, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39207990 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av cellulosaderivat, inte porösa och inte
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 vulkanfiber, självhäftande och
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918, samt av
cellulosaacetat)

39209100 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyvinylbutyral, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39209200 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyamider, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39209300 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av aminoplaster, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39209400 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av fenoplaster, inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39209921 Leveranser ton Duk och remsor av polyimid, inte porösa, inte överdragna eller överdragna eller
belagda enbart med plast, inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt
kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr
3918)

39209928 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av kondensations-, polykondensations- eller
polyadditionsprodukter, i.a.n., inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller
på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast
ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad
enligt nr 3918, samt duk och remsor av polyimid, inte överdragna eller
överdragna eller belagda enbart med plast)

39209952 Leveranser ton Polyvinylfluoridduk; biaxiellt orienterad poly(vinylalkohol)film innehållande >=
97 viktprocent poly(vinylalkohol), utan överdrag, med en tjocklek av <= 1 mm,
inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat
material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast
nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39209953 Leveranser ton Jonbytarmembran av fluorbelagt plastmaterial, inte porösa, avsedda att
användas i klor-alkalielektrolysceller

39209959 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av additionspolymerisationsprodukter, i.a.n.,
inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade
med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller
endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918,
polyvinylfluoridduk, jonbytarmembran av fluorbelagt plastmaterial, avsedda att
användas i klor-alkalielektrolysceller samt biaxiellt orienterad
polyvinylalkoholfilm innehållande >= 97 viktprocent polyvinylalkohol, utan
överdrag, med en tjocklek av <= 1 mm)

39209990 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av plast, i.a.n., inte porösa och inte
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande och
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 samt sterila
adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara enligt
3006)

39211100 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av styren, porösa produkter,
laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 samt sterila
adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara enligt
3006.10.30)
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39211200 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av vinylklorid, porösa
produkter, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 samt sterila
adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara enligt
3006.10.30)

39211310 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyuretaner, böjliga, porösa produkter,
laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 samt sterila
adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara enligt
3006.10.30)

39211390 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av polyuretaner, porösa och oböjliga
produkter, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande och
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 samt sterila
adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara enligt
3006.10.30)

39211400 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av cellulosaregenerat, porösa produkter,
laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 samt sterila
adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara enligt
3006.10.30)

39211900 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av plast, porösa produkter, laminerade eller
på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast
ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad
enligt nr 3918, samt av polymerer av styren eller vinylklorid, polyuretaner och
cellulosaregenerat samt sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt
bruk, även resorberbara enligt 3006.10.30)

39219010 Leveranser ton Plattor, duk, film, band och remsor av polyestrar, 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, självhäftande produkter samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39219030 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av fenoplaster, icke-porösa produkter,
förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material,
obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39219041 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av laminerade aminoplaster, icke-porösa
produkter, framställda under högtryckslaminat dekorerade på en eller båda
sidor, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna
till kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39219043 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av laminerade aminoplaster, icke-porösa
produkter, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat
material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast
nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande och
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918, samt
framställda under högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor)

39219049 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av olaminerade aminoplaster, icke-porösa
produkter, förstärkt, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller
endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl. självhäftande samt
golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39219055 Leveranser ton Plattor, duk, film, band och remsor av kondensationsprodukter,
polykondensationsprodukter och polyadditionsprodukter, även kemiskt
modifierade, 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 polyestrar, fenoplaster
och aminoplaster, självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial,
vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918)

39219060 Leveranser ton Plattor, duk, film, folier och remsor av additionspolymerisationsprodukter,
icke-porösa produkter, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt
kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade,
oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr
3918)

39219090 Leveranser ton 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, av additionspolymerisationsprodukter,
kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, självhäftande
produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr
3918)

39221000 Leveranser 1 000 st Badkar, duschkar, diskhoar och tvättställ av plast
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39222000 Leveranser 1 000 st Sitsar och lock till toalettstolar av plast

39229000 Leveranser 1 000 st Bidéer, toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast (exkl.
badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ samt sitsar och lock till toalettstolar)

39231010 Leveranser ton Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast, särskilt utformade eller
inredda för transport eller förpackning av halvledarplattor "wafers",
arbetsmasker eller modermasker

39231090 Leveranser ton Askar, lådor, häckar och liknande artiklar för transport eller förpackning av
varor, av plast (exkl. särskilda sådana för halvledarplattor "wafers",
arbetsmasker eller modermasker)

39232100 Leveranser ton Säckar, bärkassar och påsar, inkl. strutar, av polymerer av eten

39232910 Leveranser ton Säckar, bärkassar och påsar, inkl. strutar, av polyvinylklorid

39232990 Leveranser ton Säckar, bärkassar och påsar, inkl. strutar, av plast (exkl. av polymerer av eten
och av polyvinylklorid)

39233010 Leveranser 1 000 st Damejeanner, flaskor, kannor o.d. av plast, med en rymd av <= 2 liter

39233090 Leveranser 1 000 st Damejeanner, flaskor, kannor o.d. av plast, med en rymd av > 2 liter

39234010 Leveranser ton Spolar, rullar och liknande artiklar av plast, för fotografisk film eller kinofilm eller
för band, filmer och liknande media för inspelning av ljud, bild eller för
upptagning av signaler eller dataprogram

39234090 Leveranser ton Spolar, cops, bobiner o.d. av plast (exkl. spolar, rullar och liknande artiklar för
fotografisk film eller kinofilm eller för band, filmer och liknande media för
inspelning av ljud, bild eller för upptagning av signaler eller dataprogram)

39235010 Leveranser ton Kapsyler för flaskor av plast

39235090 Leveranser ton Proppar, lock och andra förslutningsartiklar av plast (exkl. kapsyler för flaskor)

39239000 Leveranser ton Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast (exkl. askar, lådor,
häckar och liknande artiklar, säckar, bärkassar och påsar, inkl. strutar,
damejeanner, flaskor, kannor, spolar, cops, bobiner, proppar, lock, kapsyler
och andra förslutningsartiklar)

39241000 Leveranser ton Bordsartiklar och köksartiklar av plast

39249000 Leveranser ton Hushållsartiklar eller toalettartiklar av plast (exkl. bords- och köksartiklar samt
badkar, duschkar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar,
spolcisterner och liknande sanitetsartiklar)

39251000 Leveranser ton Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd av > 300 liter

39252000 Leveranser 1 000 st Dörrar, fönster, dörrkarmar och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av plast

39253000 Leveranser ton Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner och liknande
artiklar samt delar till sådana artiklar, av plast (exkl. beslag och tillbehör av
plast)

39259010 Leveranser ton Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i eller på dörrar,
fönster, trappor, väggar eller andra delar av byggnader, av plast

39259020 Leveranser ton Kabelkanaler för elektriska ledningar, av plast

39259080 Leveranser ton 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 sammansättning och permanent installering i t.ex. butiker,
verkstäder eller varumagasin; utsmyckningsdetaljer av plast för byggnader t.ex.
kupoler och liknande

39261000 Leveranser ton Kontorsartiklar och skolartiklar av plast

39262000 Leveranser ton Kläder och tillbehör till kläder, inbegripet handskar, halvhandskar och vantar, av
plast (exkl. produkter enligt nr 9619)

39263000 Leveranser ton Beslag till möbler, karosserier o.d. av plast (exkl. permenenta delar av plast till
byggnader och liknande)

39264000 Leveranser ton Statyetter och andra prydnadsartiklar av plast

39269050 Leveranser ton Silar, perforerade samt andra kärl, av plast, för filtrering av vatten till
avloppsledningar

39269060 Leveranser 1 000 st Ansiktsskärmar/visir av plast

39269097 Leveranser Anges ej Varor av plast samt varor av andra material enligt nr 3901–3914, i.a.n.

39269097a Leveranser ton Varor av plast samt varor av andra material enligt nr 3901–3914 av duk, i.a.n.

39269097b Leveranser Anges ej Varor av plast samt varor av andra material enligt nr 3901–3914, i.a.n. (exkl. av
duk)
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40011000 Leveranser ton Gummilatex, naturlig, även förvulkad

40012100 Leveranser ton Naturgummi i form av rökt arkgummi

40012200 Leveranser ton Naturgummi, tekniskt specifierat "TSNR"

40012900 Leveranser ton Naturgummi i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor (exkl.
rökt arkgummi, tekniskt specifierat naturgummi "TSNR" samt naturlig
gummilatex, även förvulkad)

40013000 Leveranser ton Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga
produkter i obearbetad form eller i plattor, duk eller remsor (exkl. naturgummi,
även förvulkad)

40021100 Leveranser &
Produktion

ton Latex av styren-butadiengummi "SBR"; latex av karboxylstyren-butadiengummi
"XSBR"

40021910 Leveranser &
Produktion

ton Styren-butadiengummi framställt genom emulsionspolymerisering "E-SBR", i
balar

40021920 Leveranser &
Produktion

ton Blockcopolymerer av styren-butadienstyren framställda genom
lösningspolymerisering "SBS, termoplastiska elastomerer", i korn, smulor eller
pulver

40021930 Leveranser &
Produktion

ton Styren-butadiengummi framställt genom lösningspolymerisering "S-SBR", i
balar

40021990 Leveranser &
Produktion

ton Styren-butadiengummi "SBR" eller karboxylstyren-butadiengummi "XSBR", i
obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor (exkl. E-SBR, S-SBR i
balar, SBS termoplastiska elastomerer, i korn, smulor eller pulver och latex)

40022000 Leveranser &
Produktion

ton Butadiengummi "BR", i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

40023100 Leveranser &
Produktion

ton Isobuten-isoprengummi "IIR", i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller
remsor

40023900 Leveranser &
Produktion

ton Halogenerat isobuten-isoprengummi "CIIR och BIIR", i obearbetad form eller i
form av plattor, duk eller remsor

40024100 Leveranser &
Produktion

ton Latex av kloroprengummi "CR"

40024900 Leveranser &
Produktion

ton Kloroprengummi "CR", i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller
remsor (exkl. latex)

40025100 Leveranser &
Produktion

ton Latex av nitril-butadiengummi "NBR"

40025900 Leveranser &
Produktion

ton Nitrilgummi "NBR", i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
(exkl. latex)

40026000 Leveranser &
Produktion

ton Isoprengummi "IR", i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

40027000 Leveranser &
Produktion

ton Etenpropengummi, okonjugerat, "EPDM", i obearbetad form eller i form av
plattor, duk eller remsor

40028000 Leveranser &
Produktion

ton Blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi
och liknande naturliga produkter med syntetgummi eller faktis, i obearbetad
form eller i form av plattor, duk eller remsor

40029100 Leveranser &
Produktion

ton Latex av syntetgummi (exkl. latex av styren-butadiengummi "SBR", av
karboxylstyren-butadiengummi "XSBR", av butadiengummi "BR", av
isobuten-isoprengummi "IIR", av halogenerat isobuten-isoprengummi "CIIR och
BIIR", av kloroprengummi "CR", av nitril-butadiengummi "NBR", av
isoprengummi "IR" samt av okonjugerat etenpropengummi "EPDM")

40029910 Leveranser &
Produktion

ton Naturgummi, modifierat genom tillsats av plast (exkl. depolymeriserat
naturgummi)

40029990 Leveranser &
Produktion

ton Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av
plattor, duk eller remsor (exkl. latex, styren-butadiengummi "SBR",
karboxylstyren-butadiengummi "XSBR", butadiengummi "BR",
isobuten-isoprengummi "IIR", halogenerat isobuten-isoprengummi "CIIR och
BIIR", kloroprengummi "CR", nitril-butadiengummi "NBR", isoprengummi "IR"
samt okonjugerat etenpropengummi "EPDM" samt produkter modifierade vid
tillsats av plast)

40030000 Leveranser &
Produktion

ton Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

40040000 Leveranser ton Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även
pulveriserat eller granulerat

40051000 Leveranser ton Ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, i obearbetad form
eller i form av plattor, duk eller remsor
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40052000 Leveranser ton Ovulkat gummi, i form av lösningar eller dispersioner (exkl. ovulkat gummi med
inblandning av kimrök eller kiseldioxid, blandningar av naturgummi, balata,
guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter med
syntetgummi eller faktis framställt ur oljor)

40059100 Leveranser ton Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i form av plattor duk eller
remsor (exkl. ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid,
ovulkat gummi i form av lösningar och dispersioner, blandningar av
naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande
naturliga gummisorter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor)

40059900 Leveranser ton Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i form av plattor duk eller
remsor (exkl. ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid,
ovulkat gummi i form av lösningar och dispersioner, blandningar av
naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande
naturliga gummisorter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor, samt i
form av plattor, duk eller remsor)

40061000 Leveranser ton Slitbanor "ovulkade" för regummering av däck

40069000 Leveranser ton Stänger, rör, strängar och andra former av ovulkat gummi, även blandat, i.a.n.,
samt varor av ovulkat gummi, även blandat (exkl. plattor, duk eller remsor, vilka
inte har blivit enkelt skurna till kvadratisk eller rektangulär form samt
slitbanegummi "ovulkade")

40070000 Leveranser ton Tråd och rep av mjukgummi (exkl. tråd med tvärmått > 5 mm samt
textilmaterial i förening med gummitråd, t.ex. gummitråd och gummisnöre
överdragna med textilmaterial)

40081100 Leveranser ton Plattor, duk och remsor, av poröst gummi

40081900 Leveranser ton Stänger och strängar, inkl. profilerade stänger och strängar, av poröst gummi

40082110 Leveranser ton Golvbeläggningsmaterial och mattor, som metervara eller enbart tillskurna till
kvadratisk eller rektangulär form, av icke-poröst gummi

40082190 Leveranser ton Plattor, duk och remsor, av icke-poröst gummi (exkl. golvbeläggningsmaterial
och mattor)

40082900 Leveranser ton Stänger och strängar, inkl. profilerade stänger och strängar, av icke-poröst
gummi

40091100 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med annat material, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

40091200 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, försedda med kopplingsanordningar, t.ex.
skarvrör, knärör och flänsar, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med annat material

40092100 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med enbart metall, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

40092200 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med enbart metall, med kopplingsanordningar, t.ex. skarvrör, knärör och
flänsar

40093100 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med enbart textilmaterial, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

40093200 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, med kopplingsanordningar, t.ex. skarvrör,
knärör och flänsar, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart
textilmaterial

40094100 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade
med annat material än metall och textilmaterial, inte försedda med
kopplingsanordningar e.d.

40094200 Leveranser ton Rör och slangar av mjukgummi, med kopplingsanordningar, t.ex. skarvrör,
knärör och flänsar, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat
material än metall och textilmaterial

40101100 Leveranser ton Transportband förstärkta med enbart metall, av mjukgummi

40101200 Leveranser ton Transportband förstärkta med enbart textilmaterial, av mjukgummi

40101900 Leveranser ton Transportband av mjukgummi (exkl. förstärkta med enbart metall eller enbart
med textilmaterial)

40103100 Leveranser ton Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt "kilremmar", skårremmar,
med en utvändig omkrets av > 60 cm men <= 180 cm

40103200 Leveranser ton Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt "kilremmar", andra än
skårremmar, med en utvändig omkrets av > 60 cm men <= 180 cm

40103300 Leveranser ton Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt "kilremmar", skårremmar,
med en utvändig omkrets av > 180 cm men <= 240 cm

40103400 Leveranser ton Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt "kilremmar", andra än
skårremmar, med en utvändig omkrets av > 180 cm men <= 240 cm
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40103500 Leveranser ton Remmar av mjukgummi, synkrona, ändlösa, med en utvändig omkrets av > 60
cm men <= 150 cm

40103600 Leveranser ton Remmar av mjukgummi, synkrona, ändlösa, med en utvändig omkrets
av > 150 cm men <= 198 cm

40103900 Leveranser ton Drivremmar av mjukgummi (exkl. ändlösa drivremmar med trapetsformat
tvärsnitt "kilremmar", skårremmar, med en utvändig omkrets av > 60 cm men
<= 240 cm samt ändlösa synkrona remmar med en utvändig omkrets av > 60
cm men <= 198 cm)

40111000 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på personbilar, inkl.
stationsvagnar och tävlingsbilar

40112010 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar,
med ett belastningsindex av <= 121

40112090 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar,
med ett belastningsindex av > 121

40113000 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på luftfartyg

40114000 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på motorcyklar

40115000 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på cyklar

40117000 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på fordon och maskiner för
lantbruk eller skogsbruk

40118000 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på fordon och maskiner för
byggändamål, gruvdrift eller industriell hantering

40119000 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, nya (exkl. massivdäck och av sådana slag som används på
personbilar, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar samt bussar, lastbilar,
luftfartyg, motorcyklar och cyklar samt på fordon och maskiner för lantbruk,
skogsbruk, byggändamål, gruvdrift eller industriell hantering)

40121100 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, regummerade, av sådana slag som används på personbilar,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar

40121200 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, regummerade, av sådana slag som används på bussar eller
lastbilar

40121300 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, regummerade, som används på luftfartyg

40121900 Leveranser 1 000 st Däck av gummi, regummerade (exkl. av sådana slag som används på
personbilar, stationsvagnar, tävlingsbilar, bussar, lastbilar och luftfartyg)

40129020 Leveranser 1 000 st Massivdäck och halvmassivdäck, av gummi

40129030 Leveranser 1 000 st Slitbanor av gummi

40129090 Leveranser 1 000 st Fälgband av gummi

40131000 Leveranser ton Innerslangar av gummi, av sådana slag som används på personbilar, inkl.
stationsvagnar och tävlingsbilar, bussar och lastbilar

40132000 Leveranser ton Innerslangar av gummi, av sådana slag som används på cyklar

40139000 Leveranser ton Innerslangar av gummi (exkl. av sådana slag som används på personbilar,
stationsvagnar och tävlingsbilar, bussar och lastbilar samt på cyklar)

40141000 Leveranser 1 000 st Kondomer av mjukgummi

40149000 Leveranser ton Hygieniska och farmaceutiska artiklar, inkl. dinappar, av mjukgummi, även med
delar av hårdgummi (exkl. kondomer samt kläder och tillbehör till kläder, även
handskar, för alla ändamål)

40151200 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar, av mjukgummi, för medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk

40151900 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar, av mjukgummi (exkl. för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

40159000 Leveranser ton Kläder och tillbehör till kläder, för alla ändamål, av mjukgummi (exkl.
hårdgummi, skodon, huvudbonader och del av huvudbonader samt handskar,
halvhandskar och vantar)

40161000 Leveranser ton Varor av poröst gummi, i.a.n.

40169100 Leveranser ton Golvbeläggningsmaterial och mattor av mjukgummi, med profilerade eller
formade kanter, avrundade hörn eller bearbetade på annat sätt (exkl.
kvadratiskt eller rektangulärt tillskurna samt varor av poröst gummi)

40169200 Leveranser ton Radergummin av mjukgummi (exkl. kvadratiskt eller rektangulärt tillskurna)

40169300 Leveranser ton Packningar, tätningar o.d. av mjukgummi (exkl. varor av poröst gummi)
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40169400 Leveranser ton Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara, av mjukgummi (exkl. varor av
poröst gummi)

40169500 Leveranser ton Luftmadrasser, uppblåsbara kuddar och andra uppblåsbara artiklar av
mjukgummi (exkl. fendrar för fartyg eller kajer och annat flytande material,
hygieniska eller farmaceutiska artiklar)

40169952 Leveranser ton Artiklar med delar av mjukgummi förenat med metall, för motorfordon (exkl.
varor av poröst gummi till fordon enligt nr 8701 till 8705, i.a.n.)

40169957 Leveranser ton Artiklar av mjukgummi, för motorfordon enligt nr 8701 till 8705, i.a.n. (exkl.
artiklar med delar av mjukgummi förenat med metall samt varor av poröst
gummi)

40169991 Leveranser ton Artiklar med delar av gummi förenat med metall (exkl. varor av poröst gummi
samt artiklar för motorfordon enligt 8701 till 8705)

40169997 Leveranser ton Artiklar av mjukgummi, i.a.n. (exkl. varor av poröst gummi)

40170000 Leveranser ton Hårdgummi, t.ex. ebonit, i alla former, inkl. avfall och skrot; varor av
hårdgummi, i.a.n.

41012010 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet
buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud
eller skinn av <= 16 kg, färska

41012030 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet
buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud
eller skinn av <= 16 kg, våtsaltade

41012050 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet
buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud
eller skinn av <= 8 kg när de är enbart torkade eller av <= 10 kg när de är
torrsaltade

41012080 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet
buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller ospaltade, med en vikt per hud
eller skinn av <= 16 kg, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade,
(exkl. färska eller våtsaltade, torkade, torrsaltade, garvade eller beredda till
pergament eller vidare beredda)

41015010 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet
buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud
eller skinn av > 16 kg, färska

41015030 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet
buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud
eller skinn av > 16 kg, våtsaltade

41015050 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, hela, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet
buffel" samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud
eller skinn av > 16 kg, torkade eller torrsaltade

41015090 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel"
samt av hästdjur, även avhårade eller spaltade, med en vikt per hud eller skinn
av > 16 kg, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. färska eller
våtsaltade, torkade eller torrsaltade, garvade eller beredda till pergament eller
vidare beredda)

41019000 Leveranser ton Kärnstycken "kruponger", halva kärnstycken och bukar och spaltade hudar och
skinn av nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" samt av hästdjur, även
avhårade, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt
konserverade, samt hela oberedda hudar och skinn med en vikt per hud eller
skinn av > 8 kg men < 16 kg i torkat skick och av > 10 kg men < 16 kg i
torrsaltat skick (exkl. garvade, beredda till pergament eller vidare beredda)

41021010 Leveranser 1 000 st Skinn, oberedda, med ullbeklädnad, av lamm, färska eller saltade, torkade,
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. av astrakan,
breitschwanz, karakul, persian och liknande lammskinn, ävensom skinn av
indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm och av tibetlamm samt garvade,
beredda till pergament eller vidare beredda)

41021090 Leveranser 1 000 st Skinn, oberedda, med ullbeklädnad, av får, färska eller saltade, torkade,
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade (exkl. av lamm samt
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda)

41022100 Leveranser 1 000 st Skinn, oberedda, utan ullbeklädnad, av får och lamm, picklade, även spaltade

41022900 Leveranser 1 000 st Skinn, oberedda, utan ullbeklädnad, av får och lamm, färska eller saltade,
torkade, kalkade eller på annat sätt konserverade, även spaltade (exkl. picklade
eller garvade, beredda till pergament eller vidare beredda)

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

41033000 Leveranser ton Hudar och skinn, oberedda, av svin, färska eller saltade, torkade, kalkade,
picklade eller på annat sätt konserverade, även avhårade eller spaltade (exkl.
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda)
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41039000 Leveranser 1 000 st Hudar och skinn, oberedda, färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller
på annat sätt konserverade, även avhårade, inbegripet fågelskinn utan fjädrar
eller dun (exkl. beredda till pergament, hudar och skinn av nötkreatur och andra
oxdjur "inbegripet buffel", hästdjur, får, lamm, reptiler samt svin)

41041110 Leveranser &
Produktion

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

41041151 Leveranser &
Produktion

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

41041159 Leveranser &
Produktion

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

41041190 Leveranser &
Produktion

ton Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av hästdjur, i vått
tillstånd "inbegripet wet blue", garvade, utan kvarsittande hår (exkl. vidare
beredda)

41041910 Leveranser &
Produktion

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

41041951 Leveranser &
Produktion

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

41041959 Leveranser &
Produktion

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

41041990 Leveranser &
Produktion

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

41044111 Leveranser &
Produktion

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

41044119 Leveranser &
Produktion

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

41044151 Leveranser &
Produktion

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

41044159 Leveranser &
Produktion

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

41044190 Leveranser &
Produktion

ton Narvläder, ospaltat, och spaltläder av hudar och skinn av hästdjur, i torrt skick
"crust", utan hår (exkl. vidare behandlade)

41044911 Leveranser &
Produktion

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

41044919 Leveranser &
Produktion

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

41044951 Leveranser &
Produktion

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

41044959 Leveranser &
Produktion

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

41044990 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av hästdjur, i torrt skick "crust", utan hår, även spaltade (exkl.
vidare behandlade samt narvläder, ospaltat, och spaltläder)

41051000 Leveranser &
Produktion

ton Skinn av får och lamm, i vått tillstånd "inbegripet wet-blue", garvade, utan
kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)
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41053010 Leveranser &
Produktion

ton Skinn av indiska hårfår, i torrt tillstånd "crust", utan kvarsittande ull, vegetabiliskt
förgarvade, även behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av
lädervaror

41053090 Leveranser &
Produktion

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

41062100 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn, av get eller killing, i vått tillstånd "inbegripet wet-blue",
garvade, utan kvarsittande ull, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast
förgarvade)

41062210 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av indisk get eller killing, i torrt tillstånd "crust", utan
kvarsittande ull, vegetabiliskt förgarvade, även behandlade, men inte lämpliga
för direkt tillverkning av lädervaror

41062290 Leveranser &
Produktion

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

41063100 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av svin, i vått tillstånd "inbegripet wet-blue", garvade, utan
kvarsittande hår, även spaltade (exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

41063200 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av svin, torra "crust", utan kvarsittande hår, även spaltade
(exkl. vidare beredda och endast förgarvade)

41064010 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av reptiler, endast vegetabiliskt förgarvade

41064090 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av reptiler, garvade eller som crust, även spaltade (exkl.
vidare beredda och endast vegetabiliskt förgarvade)

41069100 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av antiloper, rådjur, älgdjur, elefanter och andra djur,
inbegripet havsdjur, utan kvarsittande ull eller hår, och läder av hårlösa djur, i
vått tillstånd "inbegripet wet-blue", garvade, även spaltade (exkl. vidare
beredda, hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får
och lamm, av getter och killingar, av svin och reptiler samt endast förgarvade)

41069200 Leveranser &
Produktion

ton Hudar och skinn av antiloper, rådjur, älgdjur, elefanter och andra djur,
inbegripet havsdjur, utan kvarsittande ull eller hår, och läder av hårlösa djur, i
torrt tillstånd "crust", även spaltade (exkl. vidare beredda, hudar och skinn av
nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm, av getter och
killingar, av svin och reptiler samt endast förgarvade)

41071111 Leveranser &
Produktion

ton Boxkalv av hela kalvhudar och kalvskinn, ospaltat, med en yta per styck av <=
2,6 m² "28 kvadratfot"

41071119 Leveranser &
Produktion

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

41071190 Leveranser &
Produktion

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

41071211 Leveranser &
Produktion

ton Boxkalv av hela kalvhudar och kalvskinn, med en yta per styck av <= 2,6 m²
"28 kvadratfot"

41071219 Leveranser &
Produktion

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

41071291 Leveranser &
Produktion

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

41071299 Leveranser &
Produktion

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

41071910 Leveranser &
Produktion

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

41071990 Leveranser &
Produktion

ton Läder "inbegripet läder berett till pergament" av hela hudar och skinn av
nötkreatur och andra oxdjur "inbegripet buffel" eller av hästdjur, vidare berett
efter garvning eller crustning, utan kvarsittande hår (exkl. läder av nötkreatur
och andra oxdjur "inbegripet buffel" med en yta per styck av <= 2,6 m² "28
kvadratfot", narvläder, ospaltat, spaltläder, sämskläder, nysämskläder,
lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)
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41079110 Leveranser &
Produktion

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

41079190 Leveranser &
Produktion

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

41079210 Leveranser &
Produktion

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

41079290 Leveranser &
Produktion

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

41079910 Leveranser &
Produktion

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

41079990 Leveranser &
Produktion

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

41120000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till
pergament", av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat (exkl.
sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat
läder)

41131000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till
pergament", av get eller killing, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat (exkl.
sämskläder, nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat
läder)

41132000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning "inbegripet läder berett till
pergament", av svin, utan kvarsittande hår, även spaltat (exkl. sämskläder,
nysämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

41133000 Leveranser &
Produktion

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

41139000 Leveranser &
Produktion

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

41141010 Leveranser 1 000 m2 Sämskläder, inkl. nysämskläder, av får eller lamm (exkl. glacéfärgat läder,
efterbehandlat med formaldehyd samt läder som endast smörjts med olja efter
garvningen)

41141090 Leveranser 1 000 m2 Sämskläder, inkl. nysämskläder (exkl. av får eller lamm samt glacéfärgat läder,
efterbehandlat med formaldehyd samt läder som endast smörjts med olja efter
garvningen)

41142000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder (exkl. lackerat och
metalliserat konstläder)

41151000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även
i rullar

41152000 Leveranser &
Produktion

ton Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av
lädervaror; läderpulver

42010000 Leveranser Anges ej Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, inkl. draglinor, koppel, knäskydd,
munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d., av alla slags material
(exkl. säkerhetsbälten, selar för barn och vuxna, piskor, ridspön, promenad
käppar o.d.)

42021110 Leveranser 1 000 st Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d., med utsida av läder, konstläder eller
lackläder

42021190 Leveranser 1 000 st Koffertar, resväskor och sminkväskor, med utsida av läder, konstläder eller
lackläder

42021211 Leveranser 1 000 st Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d., med utsida av plast i form av plattor,
duk eller folier
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42021219 Leveranser 1 000 st Koffertar, resväskor och sminkväskor, med utsida av plast i form av plattor,
duk eller folier

42021250 Leveranser 1 000 st Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor och
liknande artiklar, med utsida av gjuten plast

42021291 Leveranser 1 000 st Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d., med utsida av plast, inkl. vulkanfiber,
eller textilmaterial (exkl. med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier,
eller med utsida av gjuten plast)

42021299 Leveranser 1 000 st Koffertar, resväskor och sminkväskor, med utsida av plast eller textilmaterial
(exkl. med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier, eller med utsida av
gjuten plast)

42021910 Leveranser 1 000 st Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor och
liknande artiklar, med en utsida av aluminium

42021990 Leveranser 1 000 st Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor och
liknande artiklar (exkl. med en utsida av läder, konstläder, lackläder, plast,
textilmaterial eller aluminium)

42022100 Leveranser 1 000 st Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av
läder, konstläder eller lackläder

42022210 Leveranser 1 000 st Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av
plast i form av plattor, duk eller folier

42022290 Leveranser 1 000 st Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av
textilmaterial

42022900 Leveranser 1 000 st Handväskor, även med axelrem, inkl. handväskor utan handtag, med utsida av
vulkanfiber eller av papper

42023100 Leveranser Anges ej Plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar och liknande
artiklar som normalt bärs i fickan eller i handväskan, med utsida av läder,
konstläder eller lackläder

42023210 Leveranser Anges ej Plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar och liknande
artiklar som normalt bärs i fickan eller i handväskan, med utsida av plast i form
av plattor, duk eller folier

42023290 Leveranser Anges ej Plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar och liknande
artiklar som normalt bärs i fickan eller i handväskan, med utsida av
textilmaterial

42023900 Leveranser Anges ej Plånböcker, portmonnäer, cigarettetuier, tobakspungar och liknande artiklar
som normalt bärs i fickan eller i handväskan, med utsida av vulkanfiber eller
papper, inkl. glasögonfodral av gjuten plast

42029110 Leveranser Anges ej Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor, med utsida av läder,
konstläder eller lackläder

42029180 Leveranser Anges ej Isolerade väskor för mat eller dryck, shoppingväskor, verktygsväskor,
smyckeskrin, matsilveretuier och liknande behållare för kikare, kameror,
musikinstrument, vapen, hölster och liknande, med utsida av läder, konstläder
eller lackläder (exkl. koffertar, attachéväskor, skolväskor och liknande,
handväskor samt artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan; ressäckar,
necessärer, ryggsäckar och sportväskor)

42029211 Leveranser Anges ej Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor, med utsida av plast i
form av plattor, duk eller folier

42029215 Leveranser Anges ej Fodral för musikinstrument, med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier

42029219 Leveranser Anges ej Isolerade väskor för mat eller dryck, shoppingväskor, verktygsväskor,
smyckeskrin, matsilveretuier och liknande behållare för kikare, kameror, vapen,
hölster och liknande, med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier (exkl.
koffertar, resväskor, sminkväskor, portföljer, attachéväskor, skolväskor och
liknande artiklar, handväskor, ressäckar, necessärer, ryggsäckar och
sportväskor, fodral för musikinstrument samt artiklar av sådana slag som
normalt bärs i fickan)

42029219x Leveranser Anges ej Shoppingväskor, verktygsväskor, smyckeskrin, matsilveretuier och liknande
behållare för kikare, kameror, vapen, hölster och liknande, med utsida av plast i
form av plattor, duk eller folier, andra slag (exkl. nämnda varor i 4202)

42029291 Leveranser Anges ej Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor, med utsida av
textilmaterial

42029298 Leveranser Anges ej Isolerade väskor för mat eller dryck, shoppingväskor, verktygsväskor,
smyckeskrin, matsilveretuier och liknande behållare för kikare, kameror, fodral
för musikinstrument, vapen, hölster och liknande, med utsida av textilmaterial
(exkl. koffertar, resväskor, sminkväskor, portföljer, attachéväskor, skolväskor
och liknande artiklar, handväskor, ressäckar, necessärer, ryggsäckar och
sportväskor samt artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan)

42029298x Leveranser Anges ej Shoppingväskor, verktygsväskor, smyckeskrin, matsilveretuier och liknande
behållare för kikare, kameror, fodral för musikinstrument, vapen, hölster och
liknande, med utsida av textilmaterial, andra slag (exkl. nämnda varor i 4202)
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42029900 Leveranser Anges ej Ressäckar, necessärer, ryggsäckar, shoppingväskor, verktygsväskor,
sportväskor, smyckeskrin, matsilveretuier och liknande behållare, för kikare,
kameror, fodral för musikinstrument, vapen, hölster och liknande, med utsida
av vulkanfiber eller papper (exkl. koffertar, resväskor, sminkväskor, portföljer,
attachéväskor, skolväskor och liknande artiklar, handväskor samt artiklar av
sådana slag som normalt bärs i fickan)

42029900x Leveranser Anges ej Ressäckar, necessärer, ryggsäckar, shoppingväskor, verktygsväskor,
sportväskor, smyckeskrin, matsilveretuier och liknande behållare, för kikare,
kameror, fodral för musikinstrument, vapen, hölster och liknande, med utsida
av vulkanfiber eller papper, andra slag (exkl. nämnda varor i 4202)

42031000 Leveranser 1 000 st Kläder av läder eller konstläder (exkl. tillbehör till kläder, skodon, huvudbonader
och delar därav samt benskydd och liknande sportutrustning)

42032100 Leveranser 1 000 par Handskar, av läder eller konstläder, speciellt utformade för att användas vid
sport- eller idrottsutövning

42032910 Leveranser 1 000 par Arbetshandskar av läder eller konstläder

42032990 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar, av läder eller konstläder (exkl. handskar
speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning samt
arbetshandskar)

42033000 Leveranser 1 000 st Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder

42034000 Leveranser Anges ej Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (exkl. handskar och halvhandskar,
bälten och axelremmar, skodon, huvudbonader och delar därav samt
benskydd och liknande sportutrustning)

42050011 Leveranser ton Transportband av läder eller konstläder

42050019 Leveranser ton Varor av läder eller konstläder, av sådana slag som används i maskiner,
apparater eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål (exkl.
transportband)

42050090 Leveranser Anges ej Varor av läder eller konstläder (exkl. sadelmakeriarbeten, reseffekter,
handväskor o.d., beklädnad och beklädnadstillbehör, varor för tekniskt
ändamål, piskor, ridspön, promenad käppar o.d., möbler, lampor och
belysningsartiklar, leksaker, spel, sportartiklar, knappar och delar därav,
manchettknappar, armband och liknande samt artiklar av flätat material)

42060000 Leveranser ton Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor

43011000 Leveranser Anges ej Pälsskinn, oberedda, av mink, hela, även utan huvud, svans eller tassar

43013000 Leveranser Anges ej Pälsskinn, oberedda, av astrakan-, breitschwanz-, karakul-, persian- och
liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, hela,
även utan huvud, svans eller tassar

43016000 Leveranser Anges ej Pälsskinn, oberedda, av räv, hela, även utan huvud, svans eller tassar

43018000 Leveranser Anges ej Pälsskinn, oberedda, hela, med eller utan huvud, svans eller tassar (exkl. skinn
av mink, lamm: astrakan-, breitschwanz-, karakul-, persian- och liknande
lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm, av tibetlamm samt av räv)

43019000 Leveranser Anges ej Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för
körsnärsbruk

43021100 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans
eller tassar, lösa, av mink

43021915 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, av bäver, bisamråtta eller räv,
hela, även utan huvud, svans eller tassar, lösa

43021935 Leveranser 1 000 st Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans
eller tassar, lösa, av kanin eller hare

43021941 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans
eller tassar, lösa, av ungar av grönlandssäl "whitecoat" och av hårsäl
"blueback"

43021949 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans
eller tassar, lösa, av säl (exkl. av ungar av grönlandssäl "whitecoat" och av
hårsäl "blueback")

43021975 Leveranser 1 000 st Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans
eller tassar, lösa, av astrakan-, breitschwanz-, karakul-, persian- och liknande
lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm

43021980 Leveranser 1 000 st Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans
eller tassar, lösa, av får eller lamm

43021999 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela, även utan huvud, svans
eller tassar, lösa (exkl. pälsskinn av mink, kanin eller hare, bäver, bisamråtta,
räv, säl samt av får eller lamm)

43022000 Leveranser Anges ej Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke-hopfogade
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43023010 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, utryckta

43023025 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela skinn och delar eller
avklipp av skinn, hopfogade, dock inte med andra material, av kanin eller hare
(exkl. utryckta skinn samt kläder och tillbehör till kläder och andra varor av
pälsskinn)

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

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

43023099 Leveranser Anges ej Pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda, hela skinn och delar eller
avklipp av skinn, hopfogade, dock inte med andra material (exkl. pälsskinn av
kanin eller hare, säl, av utryckta pälsskinn, pälsskinn till kläder och tillbehör till
kläder samt andra varor av pälsskinn)

43031010 Leveranser Anges ej Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn av ungar av grönlandssäl
"whitecoat" och av hårsäl "blueback" (exkl. handskar som består av både läder
och pälsskinn, skodon och huvudbonader samt delar till sådana artiklar)

43031090 Leveranser Anges ej Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn (exkl. av ungar av grönlandssäl
"whitecoat" och av hårsäl "blueback", handskar som består av både läder och
pälsskinn, skodon och huvudbonader samt delar till sådana artiklar)

43039000 Leveranser Anges ej Varor av pälsskinn (exkl. kläder och tillbehör till kläder, handskar och liknande
samt av leksaker, spel och sportartiklar)

43040000 Leveranser Anges ej Konstgjord päls och varor av konstgjord päls (exkl. handskar som består av
både läder och konstgjord päls, skodon och huvudbonader och delar till sådana
artiklar samt varor under kap. 95, t.ex. leksaker, spel och sportartiklar)

44011100 Leveranser m3 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av barrträ

44011200 Leveranser m3 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., av lövträ

44012100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag som främst
används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter,
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning
eller garvning)

44012100a Leveranser &
Produktion

ton Trä, av barrträ, i form av flis eller spån, för massatillverkning (exkl. av sådana
slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter,
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning
eller garvning)

44012100b Leveranser &
Produktion

ton Trä, av barrträ, i form av flis eller spån, ej för massatillverkning (exkl. av sådana
slag som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter,
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning
eller garvning)

44012210 Leveranser ton Trä av eukalyptus, i form av flis eller spån

44012290 Leveranser &
Produktion

Anges ej Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. eukalyptus och av sådana slag
som främst används för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter,
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning
eller garvning)

44012290a Leveranser &
Produktion

ton Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, för massatillverkning (exkl. eukalyptus
och av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer,
farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål; för färgning eller garvning)

44012290b Leveranser &
Produktion

ton Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, ej för massatillverkning (exkl. eukalyptus
och av sådana slag som främst används för tillverkning av parfymer,
farmaceutiska produkter, insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål; för färgning eller garvning)

44013100 Leveranser ton Träpelletar

44013200 Leveranser ton Träbriketter

44013900 Leveranser ton Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn eller liknande
former (exkl. pellets och briketter)

44014100 Leveranser &
Produktion

ton Sågspån (exkl. agglomererat)

44014900 Leveranser &
Produktion

ton Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån)

44021000 Leveranser ton Träkol av bambu, inkl. kol av nötter eller nötskal, även agglomererat (exkl. träkol
doserat eller paketerat som medikamenter, träkol blandat med rökelse,
aktiverat träkol av bambu samt träkol för teckning)
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44022000 Leveranser ton Träkol av nötter eller nötskal, även agglomererat (exkl. träkol av bambu, träkol
doserat eller paketerat som medikamenter, träkol blandat med rökelse,
aktiverat träkol samt träkol för teckning)

44029000 Leveranser ton Träkol, även agglomererat (exkl. träkol av bambu, träkol av nötter eller nötskal,
träkol doserat eller paketerat som medikamenter, träkol blandat med rökelse,
aktiverat träkol samt träkol för teckning)

44031100 Leveranser m3 Virke, även barkat, av barrträ, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor och målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande)

44031200 Leveranser m3 Virke, oberarbetat, även barkat, av lövträ, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor och målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande)

44032110 Leveranser m3 Sågtimmer av furu "Pinus spp.", med ett minsta tvärsnitt på =>15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor

44032190 Leveranser m3 Virke av furu "Pinus spp.", obearbetat, med ett minsta tvärsnitt på =>15 cm,
även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor,
bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med
kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032200 Leveranser m3 Furu "Pinus spp.", obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor
och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44032310 Leveranser m3 Sågtimmer av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", med ett minsta
tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44032390 Leveranser m3 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", oberarbetat, med ett
minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar
eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032400 Leveranser m3 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", oberarbetat, med ett
minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032510 Leveranser m3 Sågtimmer av barrträ, obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm,
även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. av furu, ädelgran och gran; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032590 Leveranser m3 Virke av barrträ, obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på =>15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. av furu, ädelgran och gran; sågtimmer; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat,
betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032600 Leveranser m3 Virke av barrträ, obearbetat, med ett minsta tvärsnittsmått på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. av furu, ädelgran och gran; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44034100 Leveranser m3 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, obearbetat, även
barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel samt virke av barrträ)

44034200 Leveranser m3 Virke av teak, obearbetat, även barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt
sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44034910 Leveranser m3 Virke av sapelli, afrikansk mahogny och iroko, obearbetat, även barkat, befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. målat,
betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel samt virke
av barrträ och virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti, meranti bakau)
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44034935 Leveranser m3 Virke av okoumé och sipo, obearbetat, även barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel samt virke av barrträ och virke av
mörkröd meranti, ljusröd meranti, meranti bakau, sapelli, afrikansk mahogny
och iroko)

44034985 Leveranser m3 Virke av tropiska träslag, obearbetat, även barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. mörkröd meranti, ljusröd
meranti och meranti bakau; afrikansk mahogny, iroko och sapelli; okoumé och
sipo, samt virke av barrträ; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039100 Leveranser m3 Virke av ek "Quercus spp.", obearbetat, även barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039300 Leveranser m3 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största diameter på =>15 cm,
även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor
och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039400 Leveranser m3 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största diameter < 15 cm, även
barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039510 Leveranser m3 Sågtimmer av björk "Betula spp.", med en största diameter på =>15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor

44039590 Leveranser m3 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största diameter på =>15 cm,
även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor,
bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med
kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039600 Leveranser m3 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största diameter på < 15 cm,
även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor
och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039700 Leveranser m3 Virke av poppel och asp "Populus spp.", obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat
trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat,
betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039800 Leveranser m3 Virke av eukalyptus "Eucalyptus spp.", obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat
trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat,
betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039900 Leveranser m3 Virke, obearbetat, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt
sågat på två eller fyra sidor (exkl. virke av barrträ, tropiska träslag, ek, bok,
björk, poppel, asp och eukalyptus; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44041000 Leveranser m3 Tunnbandsvidjor av barrträ; kluvna störar av barrträ; pålar och störar av barrträ,
tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar av barrträ, grovt
tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga
för tillverkningen av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av
barrträ av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d.
samt liknande spån av barrträ (exkl. vidjor och liknande, avsågade i bestämda
längder och avhyvlade samt handtag till borstar och skoläster)

44042000 Leveranser m3 Tunnbandsvidjor av lövträ; kluvna störar av lövträ; pålar och störar av lövträ,
tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar av lövträ, grovt
tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga
för tillverkningen av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av
lövträ av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d.
samt liknande spån av lövträ (exkl. vidjor och liknande, avsågade i bestämda
längder och avhyvlade samt handtag till borstar och skoläster)

44050000 Leveranser ton Träull; trämjöl i form av träpulver, av vilket <= 8 viktprocent kvarstår som rest
efter passering genom en sikt med maskvidd av 0,63 mm

44061100 Leveranser m3 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade, av barrträ

44061200 Leveranser m3 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade, av lövträ

44069100 Leveranser m3 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade, av barrträ
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44069200 Leveranser m3 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade, av lövträ

44071110 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller
slipat (exkl. S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och ädelgran "Abies
spp.")

44071120 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat, och av
S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och ädelgran "Abies spp.")

44071190 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat och av
S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och ädelgran "Abies spp.")

44071210 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus
spp." och ädelgran "Abies spp." samt Hem-fir)

44071220 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
hyvlat (exkl. längdskarvat samt S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.")

44071290 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp." sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl.
längdskarvat och hyvlat samt S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.")

44071300 Leveranser m3 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och ädelgran "Abies spp.",
sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071400 Leveranser m3 Virke av Hem-fir, västamerikansk hemlock "Tsuga heterophylla" och ädelgran
"Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071910 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till
skivor, med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl.
av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", S-P-F och
Hem-fir)

44071920 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till
skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran
"Abies spp." och gran "Picea spp.", S-P-F, Hem-fir och längdskarvat)

44071990 Leveranser &
Produktion

m3 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till
skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies
spp." och gran "Picea spp.", S-P-F, Hem-fir samt längdskarvat och hyvlat)

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

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

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

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

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

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

44072310 Leveranser m3 Teak, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm

44072320 Leveranser m3 Teak, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med
en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

44072390 Leveranser m3 Teak, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med
en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat)

44072510 Leveranser m3 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat

44072530 Leveranser m3 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
hyvlat (exkl. längdskarvat)
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44072550 Leveranser Anges ej Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat (exkl. samt längdskarvat)

44072550x Leveranser m3 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat (exkl. längdskarvat)

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

44072590x Leveranser m3 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat)

44072610 Leveranser m3 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat

44072630 Leveranser m3 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
hyvlat (exkl. längdskarvat)

44072650 Leveranser m3 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat (exkl. längdskarvat)

44072690 Leveranser m3 Virke av vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat)

44072710 Leveranser m3 Virke av sapelli, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm

44072791 Leveranser m3 Virke av sapelli, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, hyvlat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat)

44072799 Leveranser m3 Virke av sapelli, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat)

44072810 Leveranser m3 Virke av iroko, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm

44072891 Leveranser m3 Virke av iroko, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, hyvlat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat)

44072899 Leveranser m3 Virke av iroko, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till
skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat)

44072915 Leveranser m3 Virke av tropiska träslag som abura, afrikansk mahogny, afrormosia, ako,
andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, ljus bossé, mörk bossé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi,
niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin,
saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, längdskarvat, även hyvlat
eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm

44072920 Leveranser m3 Virke av palissandre de Para, palissandre de Rio eller palissandre de Rose,
sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

44072983 Leveranser m3 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med
en tjocklek av > 6 mm, hyvlat, av abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako,
andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi,
niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola
(exkl. längdskarvat)

44072985 Leveranser m3 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med
en tjocklek av > 6 mm, slipat, av abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako,
andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi,
niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola
(exkl. längdskarvat och hyvlat)
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44072995 Leveranser m3 Virke av abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty,
jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang,
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche,
okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de
Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin,
saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola, sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat)

44072996 Leveranser m3 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat
till skivor, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6
mm (exkl. abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré,
avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema,
dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, gul meranti,
ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba,
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan,
merbau, merpauh, mersawa, moabi, mörkröd meranti, niangon, nyatoh,
obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose,
pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui,
sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, vit lauan, vit
meranti, vit seraya)

44072997 Leveranser m3 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat
till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. hyvlat, längdskarvat, av
abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, gul meranti,
ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba,
Mahogny ”Swietenia spp.”, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang,
meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, mörkröd
meranti, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo,
padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre
de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba,
ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama,
tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya)

44072998 Leveranser m3 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat
till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat, av
abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, gul meranti,
ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba,
Mahogny ”Swietenia spp.”, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang,
meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, mörkröd
meranti, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo,
padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre
de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba,
ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama,
tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya)

44079115 Leveranser &
Produktion

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

44079131 Leveranser &
Produktion

m2 Parkettstav, icke-sammansatt, av ek av arter av släktet "Quercus", med en
tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. kryssfanér "plywood" eller fanerat trä)

44079139 Leveranser &
Produktion

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

44079190 Leveranser &
Produktion

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

44079200 Leveranser &
Produktion

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

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

44079391 Leveranser m3 Virke av lönn " Acer spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, slipat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat)

44079399 Leveranser m3 Virke av lönn " Acer spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat, hyvlat eller
slipat)

44079410 Leveranser m3 Virke av körsbärsträ "Prunus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med
en tjocklek av > 6 mm

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

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

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

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

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

44079691 Leveranser m3 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. längdskarvat)

44079699 Leveranser m3 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mmt (exkl. längdskarvat, hyvlat och
slipat)

44079710 Leveranser m3 Virke av poppel och asp "Populus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat,
även hyvlat eller slipat

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

44079799 Leveranser &
Produktion

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

44079927 Leveranser m3 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. virke av
tropiska träslag, barrträ, ek "Quercus spp.", bok "Fagus spp.", lönn "Acer spp.",
körsbärsträ "Prunus spp." samt av ask "Fraxinus spp.", björk "Betula spp.",
poppel och asp "Populus spp.")

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

44079940x Leveranser m3 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med
en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. längdskarvat samt exkl. av tropiska träslag,
av barrträ, av ek "Quercus spp.", av bok "Fagus spp.", av lönn  "Acer spp.", av
körsbärsträ "Prunus spp." samt virke av ask "Fraxinus spp.")

44079990 Leveranser m3 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat; virke av tropiska
träslag, barrträ, ek "Quercus spp.", bok "Fagus spp.", lönn "Acer spp.",
körsbärsträ "Prunus spp." samt av ask "Fraxinus spp.", björk "Betula spp.",
poppel och asp "Populus spp.")

44081015 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood av barrträ eller för liknande laminerat virke av
barrträ och annat virke av barrträ, sågat i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

44081091 Leveranser m3 Virke av barrträ för framställning av blyertspennor, med en tjocklek av <= 6 mm

44081098 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood av barrträ eller för liknande laminerat virke av
barrträ och annat virke av barrträ, sågat i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, även kantskarvat, med en tjocklek av <= 6 mm (exkl. hyvlat,
slipat eller längdskarvat samt virke för framställning av blyertspennor)

44083111 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 6 mm, även hyvlat eller slipat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och
meranti bakau, längdskarvat

44083121 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 6 mm, hyvlat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau
(exkl. längdskarvat)

44083125 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 6 mm, slipat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau
(exkl. längdskarvat)
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44083130 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 6 mm, även kantskarvat, av mörkröd meranti, ljusröd meranti och
meranti bakau (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat)

44083915 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 6 mm, slipat eller längdskarvat, även hyvlat, av vit lauan, sipo, limba,
okoumé, obeche "abachi", afrikansk mahogny, sapelli, virola, mahogny
"Swietenia spp.", palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de
Rose

44083921 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 6 mm, hyvlat, av vit lauan, sipo, limba, okoumé, obeche "abachi",
afrikansk mahogny, sapelli, virola, mahogny "Swietenia spp.", palissandre de
Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose (exkl. längdskarvat)

44083930 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
kantskarvat, med en tjocklek av <= 6 mm, av vit lauan, sipo, limba, okoumé,
obeche "abachi", afrikansk mahogny, sapelli, virola, mahogny "Swietenia spp.",
palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose (exkl. hyvlat,
slipat eller längdskarvat)

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

44083955x Leveranser m3 Faner, även skarvat, och annat virke, av tropiska träslag, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av <= 6 mm,
hyvlat, slipat eller fingerskarvat (exkl. mahogny arter av släktet "Swietenia")

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

44083970x Leveranser m3 Trä för framställning av blyertspennor av tropiska träslag, med en tjocklek av
<= 6 mm (exkl. mahogny arter av släktet "Swietenia" och fingerskarvat, hyvlat
eller slipat)

44083985 Leveranser m3 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom skärning av laminerat
virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även kantskarvat, med en
tjocklek av <= 1 mm, av tropiska träslag (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat,
av afrikansk mahogny, limba, mahogny "Swietenia spp.", obeche "abachi",
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose,
sapelli, sipo, virola och vit lauan)

44083995 Leveranser m3 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom skärning av laminerat
virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även kantskarvat, med en
tjocklek av > 1 mm, av tropiska träslag (exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat, av
afrikansk mahogny, limba, mahogny "Swietenia spp.", obeche "abachi",
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose,
sapelli, sipo, virola och vit lauan)

44089015 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. av tropiska träslag och av
barrträ)

44089035 Leveranser Anges ej Trä för framställning av blyertspennor, med en tjocklek av <= 6 mm (exkl. av
barrträ och av tropiska träslag samt längdskarvat, hyvlat eller slipat)

44089035x Leveranser m3 Trä för framställning av blyertspennor, med en tjocklek av <= 6 mm (exkl. av
barrträ och av tropiska träslag samt fingerskarvat, hyvlat eller slipat)

44089085 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av <= 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat samt skivor
av tropiska träslag och av barrträ)

44089095 Leveranser m3 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom skärning av
laminerat virke, skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek
av > 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat samt skivor
av tropiska träslag och av barrträ)

44091011 Leveranser ton Lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d., av barrträ
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44091018 Leveranser ton Virke av barrträ, inbegripet icke-sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat
utefter hela längden "spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat,
bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat
eller längdskarvat (exkl. lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d.)

44092100 Leveranser ton Bambu, inkl. icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela
längden "spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till
rund form e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller
längdskarvat

44092200 Leveranser ton Virke av tropiska träslag, inkl. parkettstav, icke-sammansatt, likformigt
bearbetat utefter hela längden "spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav,
profilerat, bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat,
slipat eller längdskarvat

44092910 Leveranser ton Lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d., av trä (exkl. av barrträ,
tropiska träslag och bambu)

44092991 Leveranser ton Parkettstav, icke sammansatt, likformigt bearbetat utefter hela längden
"spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form
e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, av trä
(exkl. av barrträ, tropiska träslag och bambu)

44092999 Leveranser ton Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden "spontat, falsat, fasat, försett
med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller
sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. av barrträ, tropiska träslag och
bambu; lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d. samt parkettstav)

44101110 Leveranser m3 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska
bindemedel, obearbetade eller endast slipade (exkl. "oriented strand board",
"waferboard", fiberplattor och cellplattor)

44101130 Leveranser m3 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska
bindemedel, ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper (exkl. "oriented
strand board", "waferboard", fiberplattor och cellplattor)

44101150 Leveranser m3 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska
bindemedel, ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat (exkl. "oriented
strand board", "waferboard", fiberplattor och cellplattor)

44101190 Leveranser m3 Spånskivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska
bindemedel (exkl. obearbetade eller endast slipade, ytbelagda med
melaminplastimpregnerat papper eller med dekorativa plattor av plastlaminat,
"oriented strand board", "waferboard", fiberplattor och cellplattor)

44101210 Leveranser m3 Oriented strand board OSB, av trä, obearbetade eller endast slipade

44101290 Leveranser m3 Oriented strand board OSB, av trä (exkl. obearbetade eller endast slipade)

44101900 Leveranser m3 Spånskivor och liknande skivor av trä, även agglomererade med harts eller
andra organiska bindemedel (exkl. obearbetade eller endast slipade, "oriented
strand board", "waferboard", fiberplattor och cellplattor)

44109000 Leveranser m3 Spånskivor och liknande skivor av bagass, bambu, halm eller andra träliknande
material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel
(exkl. fiberplattor, cellplattor, fanerade spånplattor, plattor av träliknande
material agglomererade med cement, gips eller andra mineraliska bindemedel
samt spånplattor av trä)

44111210 Leveranser m2 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av <= 5 mm (exkl.
mekaniskt bearbetade och ytbelagda)

44111292 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med en tjocklek av <=5
mm, med en densitet av > 0,8 g/cm³ "HDF", mekaniskt bearbetad eller
ytbelagd

44111294 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med en tjocklek av <= 5
mm, med en densitet av <=0,8 g/cm³, mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111310 Leveranser m2 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av > 5 mm men <= 9 mm
(exkl. mekaniskt bearbetade och ytbelagda)

44111392 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" av medeldensitet, med en tjocklek av > 5 mm
men <= 9 mm, med en densitet av > 0,8 g/cm³ "HDF", mekaniskt bearbetad
eller ytbelagd

44111394 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" av medeldensitet, med en tjocklek av > 5 mm
men <=9 mm, med en densitet av <=0,8 g/cm³, mekaniskt bearbetad eller
ytbelagd

44111410 Leveranser m2 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av > 9 mm (exkl.
mekaniskt bearbetade och ytbelagda)

44111492 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med en tjocklek av > 9
mm, med en densitet av > 0,8 g/cm³ "HDF", mekaniskt bearbetad eller
ytbelagd

44111495 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med en tjocklek av > 9
mm, med en densitet av > 0,5 g/cm³ men <= 0,8 g/cm³, mekaniskt bearbetad
eller ytbelagd
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44111497 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" av medeldensitet, med en tjocklek av > 9
mm, med en densitet av <= 0,5 g/cm³, mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44119210 Leveranser m2 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller
andra organiska bindemedel, med en densitet av > 0,8 g per cm³ (exkl.
mekaniskt bearbetade och ytbelagda, torrtillverkade fiberskivor "MDF";
spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade
träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor beklädda med
fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

44119290 Leveranser m2 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller
andra organiska bindemedel, med en densitet av > 0,8 g per cm³, mekaniskt
bearbetade och ytbelagda (exkl. torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor,
även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med
lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor beklädda med fiberskivor; kartong
samt möbeldelar)

44119300 Leveranser m2 Torrtillverkad träfiberskiva av trä eller andra trämaterial, även agglomererade
med hartser eller andra organiska bindemedel, med en densitet av > 0,5 g/cm³
men <= 0,8 g/cm³ (exkl. mediumdensitetsfiberskivor "MDF"; spånskivor, även
bundna med en eller flera skivor av träfiberskiva; laminerat trä med ett lager av
plywood; cellulära träpaneler vars båda sidor är träfiberskivor; kartong;
identifierbara möbelkomponenter)

44119410 Leveranser m2 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller
andra organiska bindemedel, med en densitet av <= 0,5 per cm³ (exkl.
mekaniskt bearbetade och ytbelagda, torrtillverkade fiberskivor "MDF";
spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade
träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor beklädda med
fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

44119490 Leveranser m2 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller
andra organiska bindemedel, med en densitet av <= 0,5 per cm³ , mekaniskt
bearbetade och ytbelagda (exkl. torrtillverkade fiberskivor "MDF"; spånplattor,
även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med
lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor beklädda med fiberskivor; kartong
samt möbeldelar)

44121000 Leveranser m3 Kryssfaner "plywood", fanerade skivor och liknande trälaminat, av bambu (exkl.
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä med
inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

44123110 Leveranser m3 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har
en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre skikt av mörkröd meranti, ljusröd
meranti, vit lauan, sipo, limba, obeche "abachi", okoumé, afrikansk mahogny,
sapelli, virola, äkta mahogny av arter av släktet "Swietenia", palissandre de Rio,
palissandre de Para och palissandre de Rose (exkl. skivor av trä med hög
densitet, cellplattor, sammansatta parkettstavar, trä med inläggningar, samt
skivor som karakteriseras som delar till möbler)

44123190 Leveranser m3 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt som vart och ett
har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (exkl.
med ett yttre skikt av afrikansk mahogny, bambu, limba, ljusröd meranti,
mahogny ”Swietenia spp.”, mörkröd meranti, obeche ”abachi”, okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo,
virola eller vit lauan, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar
till möbler)

44123310 Leveranser m3 Plywood som enbart består av träskivor <= 6 mm tjock, med minst ett yttre
lager av björk "Betula spp." (exkl. av bambu, med ett yttre skikt av tropiskt trä,
och skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och skivor som
kan identifieras som möbelkomponenter)

44123320 Leveranser m3 Plywood som enbart består av träskivor <= 6 mm tjock, med minst ett yttre
lager av poppel eller asp "Populus spp." (exkl. av bambu, med ett yttre skikt av
tropiskt trä eller björk, och skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt
trä och skivor som kan identifieras som möbelkomponenter)

44123330 Leveranser m3 Plywood som enbart består av träskivor <= 6 mm tjock, med minst ett yttre
lager av eucalyptus "Eucalyptus spp." (exkl. av bambu, med ett yttre skikt av
tropiskt trä, björk, poppel eller asp, och skivor av komprimerat trä, cellulära
träpaneler, inlagt trä och skivor som kan identifieras som möbelkomponenter)

44123390 Leveranser m3 Plywood bestående enbart av träskivor <= 6 mm tjocka, med minst ett yttre
skikt av icke barrträ av arterna al, ask, bok, körsbär, kastanj, alm, hickory,
hästkastanj, lime, lönn, ek, platan, robinia, tulpanträ eller valnöt (exkl. av
bambu, med ett yttre lager av tropiskt trä, björk, poppel, asp eller eukalyptus,
och skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och ark som kan
identifieras som möbelkomponenter)

44123400 Leveranser m3 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt som vart och ett
har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. av arterna
al “Alnus spp.”, ask “Fraxinus spp.”, bok ”Fagus spp.”, björk ”Betula spp.”,
körsbär ”Prunus spp.”, kastanj “Castanea spp.”, alm ”Ulmus spp.”, eukalyptus
”Eucalyptus spp.”, hickory “Carya spp.”, hästkastanj ”Aesculus spp.”, lind ”Tilia
spp.”, lönn ”Acer spp.”, ek “Quercus spp.”, platan ”Platanus spp.”, poppel och
asp ”Populus spp.”, robinia “falsk akacia” ”Robinia spp.”, rosenträ ”Liriodendron
spp.” eller valnöt ”Juglans spp.” samt av bambu, med minst ett yttre skikt av
tropiska träslag, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar
till möbler)
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44123900 Leveranser m3 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har
en tjocklek av <= 6 mm, med båda ytterskikten av barrträ (exkl. av bambu,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt skivor
som karaktäriseras som delar till möbler)

44124191 Leveranser m3 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av tropiska träslag och ett av lövträ
(exkl. bambu, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka,
skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler , inlagt trä och ark som kan
identifieras som möbelkomponenter)

44124199 Leveranser m3 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (exkl. av bambu,
med ett yttre skikt av lövträ, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6
mm tjocka, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar
samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

44124200 Leveranser m3 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. av bambu, med ett yttre
skikt av tropiskt trä, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6 mm
tjocka, skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och ark som
kan identifieras som möbelkomponenter)

44124900 Leveranser m3 Fanérträ "LVL", med båda ytterskikten av barrträ (exkl. av bambu, med ett yttre
skikt av tropiska träslag, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6 mm
tjocka, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt
skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

44125110 Leveranser m3 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", med minst ett yttre
skikt av tropiska träslag och ett av icke-barrträ (exkl. bambu, plywood som
enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat fanerat virke)

44125190 Leveranser m3 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", med minst ett yttre
skikt av tropiska träslag (exkl. bambu, med ett yttre skikt av icke-barrträ,
plywood som enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat
fanerat virke)

44125200 Leveranser m3 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", med minst ett yttre
skikt av icke-barrträ (exkl. av bambu, med ett yttre skikt av tropiska träslag,
plywood som enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat
fanerat virke)

44125900 Leveranser m3 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", med båda de yttre
skikten av barrträ (exkl. bambu, med ett yttre skikt av tropiska träslag, plywood
som enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat fanerat virke)

44129110 Leveranser m3 Lamellträ med minst ett yttre lager av tropiskt trä och ett lager av spånskivor
(exkl. bambu, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka,
lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", skivor av komprimerat
trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och ark som kan identifieras som
möbelkomponenter)

44129191 Leveranser m3 Lamellträ med minst ett yttre skikt av tropiskt trä och ett av lövträ (exkl. av
bambu, med ett lager av spånskiva, plywood som enbart består av skivor av
trä <= 6 mm tjock, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard",
skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och skivor som kan
identifieras som möbelkomponenter)

44129199 Leveranser m3 Lamellträ med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (exkl. bambu, med ett
skikt av spånskiva, med ett yttre skikt av lövträ, plywood som enbart består av
skivor av trä <= 6 mm tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar
samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

44129210 Leveranser m3 Lamellträ med minst ett yttre skikt av icke-barrträ och ett skikt av spånskiva
(exkl. av bambu, med ett yttre skikt av tropiskt trä, plywood som enbart består
av skivor av trä <= 6 mm tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och
skivor som kan identifieras som möbelkomponenter)

44129290 Leveranser m3 Lamellträ med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. bambu, med ett yttre skikt av
tropiska träslag, med ett lager av spånskiva, plywood som enbart består av
skivor av trä <= 6 mm tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar
samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

44129910 Leveranser m3 Lamellträ med båda de yttre skikten av barrträ och med minst ett skikt av
spånskiva (exkl. bambu, med ett yttre skikt av tropiskt trä, plywood bestående
enbart av träskivor <= 6 mm tjocka, Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och
skivor som kan identifieras som möbelkomponenter)

44129990 Leveranser m3 Lamellträ med båda de yttre lagren av barrträ (exkl. av bambu, med ett yttre
lager av tropiska träslag, med ett lager av spånskiva, plywood som enbart
består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, lamellträ, "blockboard", "laminboard"
och "battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

44130000 Leveranser m3 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
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44141010 Leveranser m Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d., av de tropiska träslagen
"okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogny, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mörkröd meranti, ljusröd meranti,
meranti bakau, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti, alan, keruing,
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogny
"Swietenia"-arter, imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para och
palissandre de Rose"

44141090 Leveranser m Träramar för målningar, fotografier, speglar eller liknande föremål, av tropiskt
trä (exkl. okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mörkröd meranti, ljusröd meranti,
meranti bakau, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti, alan, keruing,
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogny
"Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre du Brésil eller
palissandre de Rose)

44149000 Leveranser m Träramar för målningar, fotografier, speglar eller liknande föremål (exkl. av
tropiska träslag)

44151010 Leveranser ton Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av
trä

44151090 Leveranser ton Kabeltrummor, av trä

44152020 Leveranser 1 000 st Lastpallar och pallflänsor, av trä

44152090 Leveranser 1 000 st Pallboxar och liknande anordningar, av trä (exkl. godsbehållare "containers"
speciellt konstruerade och utrustade för en eller flera transportformer samt
lastpallar och pallflänser)

44160000 Leveranser ton Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana
arbeten, av trä, inkl. tunnstav (exkl. tunnor e.d. av trä enligt nr 4415)

44170000 Leveranser ton Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap,
borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä
(exkl. block för framställning av hattar samt maskiner och maskindelar, av trä)

44181100 Leveranser 1 000 st Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av tropiska träslag

44181950 Leveranser 1 000 st Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av barrträ (exkl. tropiska träslag)

44181990 Leveranser 1 000 st Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä (exkl. av tropiska träslag eller
av barrträ)

44182110 Leveranser 1 000 st Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag som afrikansk
mahogny, alan, azobé, balsa, dibetou "afrikansk valnöt", gul meranti, ilomba,
imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, ljusröd
meranti, mahogny "Swietenia spp.", makoré, mansonia, meranti bakau,
merbau, mörkröd meranti, obeche "abachi", okoumé, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama,
virola, vit lauan, vit meranti och vit seraya

44182190 Leveranser 1 000 st Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag (exkl. av de tropiska
träslagen afrikansk mahogny, alan, azobé, balsa, dibetou (afrikansk valnöt), gul
meranti, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing,
limba, ljusröd meranti, mahogny (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti
bakau, merbau, mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak,
tiama, virola, vit lauan, vit meranti eller vit seraya)

44182950 Leveranser 1 000 st Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av barrträ (exkl. av tropiska träslag)

44182980 Leveranser 1 000 st Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä (exkl. av tropiska träslag eller
barrträ)

44183000 Leveranser ton Stolpar och balkar av trä (exkl. varor av 4418 81 till 4418 89)

44184000 Leveranser ton Formar, formluckor o.d., av trä, för betonggjutning (exkl. kryssfanérskivor
"plywood")

44185000 Leveranser ton Takspån "shingles" och "shakes", av trä

44187310 Leveranser m2 Sammansatta golvskivor, för mosaikgolv, av bambu eller med åtminstone det
översta skiktet "slitskiktet" av bambu

44187390 Leveranser m2 Sammansatta golvskivor, av bambu eller med åtminstone det översta skiktet
"slitskiktet" av bambu (exkl. för mosaikgolv)

44187400 Leveranser m2 Sammansatta golvskivor, för mosaikgolv, av trä (exkl. av bambu)

44187500 Leveranser m2 Sammansatta golvskivor, flerskiktade, av trä (exkl. för mosaikgolv, av bambu)

44187900 Leveranser m2 Sammansatta golvskivor, av trä (exkl. av bambu, för mosaikgolv och
flerskiktade)

44188100 Leveranser ton Limträ av konstruerat konstruktionsvirke

44188200 Leveranser ton Korslaminerat trä "CLT eller X-lam" av konstruerat konstruktionsvirke
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44188300 Leveranser ton I-balkar av konstruerat konstruktionsvirke, av trä

44188900 Leveranser ton Konstruerade konstruktionsvirkesvaror (exkl. limträ eller korslaminerat trä och
I-balkar)

44189100 Leveranser ton Byggnadssnickerier och snickerier, av bambu (exkl. fönster, även franska, och
fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, stolpar och bjälkar,
sammansatta golvskivor, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa
takspån "shingles" och "shakes", konstruerade konstruktionsvirkesvaror samt
prefabrikerade byggnader)

44189200 Leveranser ton Cellplattor av trä

44189900 Leveranser ton Byggnadssnickerier och snickerier, av trä (exkl. bambu, fönster, franska
fönster och deras ramar, dörrar och deras karmar och trösklar, stolpar och
balkar, sammansatta golvpaneler, träluckor för byggnadsarbeten i betong,
bältros, shakes, tekniska konstruktioner trävaror, cellulära träpaneler och
prefabricerade byggnader)

44191100 Leveranser ton Brödbrädor, skärbrädor och liknande brädor, av bambu

44191200 Leveranser ton Ätpinnar, av bambu

44191900 Leveranser ton Bords- och köksartiklar, av bambu (exkl. brödbrädor, skärbrädor och liknande
brädor samt ätpinnar)

44192010 Leveranser ton Bords- och köksartiklar av tropiska träslag som afrikansk mahogny, alan,
azobé, balsa, dibetou "afrikansk valnöt", gul meranti, ilomba, imbuia, iroko,
jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, ljusröd meranti, mahogny
"Swietenia spp.", makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, mörkröd
meranti, obeche "abachi", okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, vit lauan, vit
meranti och vit seraya. (exkl. inredningsdetaljer, prydnadsföremål,
tunnbindarprodukter, borstar, kvastar, handsiktar samt delar till bords- och
köksartiklar av trä)

44192090 Leveranser ton Bords- och köksartiklar av tropiska träslag (exkl. av bambu eller av de tropiska
träslagen afrikansk mahogny, alan, azobé, balsa, dibetou (afrikansk valnöt), gul
meranti, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing,
limba, ljusröd meranti, mahogny (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti
bakau, merbau, mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak,
tiama, virola, vit lauan, vit meranti eller vit seraya, och inredningsdetaljer,
prydnadsföremål, tunnbindarprodukter, borstar, kvastar, handsiktar samt delar
till bords- och köksartiklar av trä)

44199000 Leveranser ton Bords- och köksartiklar av trä (exkl. av bambu eller tropiska träslag, och
inredningsdetaljer, prydnadsföremål, tunnbindarprodukter, borstar, kvastar,
handsiktar samt delar till bords- och köksartiklar av trä)

44201110 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål, av tropiska träslag som som afrikansk
mahogny, alan, azobé, balsa, dibetou "afrikansk valnöt", gul meranti, ilomba,
imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, ljusröd
meranti, mahogny "Swietenia spp.", makoré, mansonia, meranti bakau,
merbau, mörkröd meranti, obeche "abachi", okoumé, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama,
virola, vit lauan, vit meranti och vit seraya (exkl. intarsia och inläggningar av trä)

44201190 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål, av tropisk träslag (exkl. av de tropiska
träslagen afrikansk mahogny, alan, azobé, balsa, dibetou (afrikansk valnöt), gul
meranti, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing,
limba, ljusröd meranti, mahogny (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti
bakau, merbau, mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak,
tiama, virola, vit lauan, vit meranti eller vit seraya, eller intarsia och inläggningar
av trä)

44201900 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä (exkl. av tropiska träslag, samt
intarsia och inläggningar av trä)

44209010 Leveranser Anges ej Trä med inläggningar "intarsia eller marketeri" (exkl. statyetter och andra
prydnadsföremål, möbler och belysningsartiklar och delar av sådana artiklar)

44209091 Leveranser Anges ej Skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar samt
rumsinventarier, av okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogny,
makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mörkröd
meranti, ljusröd meranti, meranti bakau, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul
meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
virola, mahogny "Swietenia"-arter, imbuia, balsa, palissandre de Rio,
palissandre de Para och palissandre de Rose

44209091x Leveranser Anges ej Skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar samt
rumsinventarier, av tropiska träslag (exkl. statyetter och andra
prydnadsföremål, möbler och belysningsartiklar samt delar av sådana artiklar)
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44209099 Leveranser Anges ej Skrin, askar, etuier och fodral för smycken, snideriarbeten, matsilver och
liknande artiklar samt rumsinventarier, av trä (exkl. av okoumé, obeche, sapelli,
sipo, afrikansk mahogny, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou,
limba, azobé, mörkröd meranti, ljusröd meranti, meranti bakau, vit lauan, vit
meranti, vit seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, virola, mahogny "Swietenia"-arter, imbuia, balsa,
palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose samt
statyetter och andra prydnadsföremål, trä med inläggningar "intarsia eller
marketeri", möbler och belysningsartiklar och delar av sådana artiklar)

44209099x Leveranser Anges ej Skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar samt
rumsinventarier, av trä (exkl. statyetter och andra prydnadsföremål, möbler och
belysningsartiklar samt delar av sådana artiklar samt av tropiska träslag)

44211000 Leveranser Anges ej Klädhängare av trä

44212000 Leveranser 1 000 st Likkistor av trä

44219100 Leveranser Anges ej Varor av bambu, i.a.n.

44219910 Leveranser Anges ej Varor av träfiberplattor, i.a.n.

44219999 Leveranser Anges ej Varor av trä, i.a.n.

45011000 Leveranser ton Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad

45019000 Leveranser ton Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

45020000 Leveranser ton Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att
yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska
eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor, inkl. skarpkantade ämnen
till korkar

45031010 Leveranser ton Korkar av naturkork, cylindriska

45031090 Leveranser ton Korkar av naturkork, inkl. avrundade kanter till korkar (exkl. cylindriska)

45039000 Leveranser ton Varor av naturkork (exkl. block, plattor, skivor eller remsor i kvadratisk eller
rektangulär form, korkar, skodon och delar till skodon, huvudbonader och delar
till huvudbonader, leksaker, spel och sportartiklar samt delar därav)

45041011 Leveranser ton Korkar, i form av massiva cylindrar, för mousserande vin, av presskork, även
med påsatt skiva av naturkork

45041019 Leveranser ton Korkar, i form av massiva cylindrar, av presskork (exkl. för mousserande vin)

45041091 Leveranser ton Plattor i alla storlekar, kuber, block, remsor och massiva cylindrar, inkl.
rondeller, av presskork, med bindemedel (exkl. proppar)

45041099 Leveranser ton Plattor i alla storlekar, kuber, block, remsor och massiva cylindrar, inkl.
rondeller, av presskork, utan bindemedel (exkl. proppar)

45049020 Leveranser ton Korkar av presskork (exkl. cylindriska)

45049080 Leveranser ton Presskork, som agglomererats med eller utan bindemedel, och varor därav
(exkl. skodon och delar till skodon, iläggssulor, även lösa; huvudbonader och
delar till huvudbonader; förladdningar och skiljeväggar till jaktpatroner; leksaker,
spel och sportartiklar samt delar därav; kuber, block, plattor och remsor; plattor
i alla storlekar; massiva cylindrar, inkl. rondeller; proppar)

46012110 Leveranser ton Mattor och gallerverk av bambu, vävda till platta produkter, hopbundna i
parallella parter, av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

46012190 Leveranser ton Mattor och gallerverk av bambu, vävda till platta produkter, hopbundna i
parallella parter (exkl. av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial)

46012210 Leveranser ton Mattor och gallerverk av rotting, vävda till platta produkter, hopbundna i
parallella parter, av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

46012290 Leveranser ton Mattor och gallerverk av rotting, vävda till platta produkter, hopbundna i
parallella parter (exkl. av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial)

46012910 Leveranser ton Mattor och gallerverk av vegetabiliska material, vävda till platta produkter,
hopbundna i parallella parter, av flätor och liknande produkter av
flätningsmaterial (exkl. av bambu och rotting)

46012990 Leveranser ton Mattor och gallerverk av vegetabiliska material, vävda till platta produkter,
hopbundna i parallella parter (exkl. av bambu och rotting samt av flätor och
liknande produkter av flätningsmaterial)

46019205 Leveranser ton Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till
band, av bambu (exkl. mattor och gallerverk, surrningsgarn och tågvirke; delar
till skodon och huvudbonader)

46019210 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter av bambu, vävda till platta
produkter, hopbundna i parallella parter, av flätor och liknande produkter av
flätningsmaterial (exkl. mattor och gallerverk; tapeter enligt nr 4814; delar av
skodon eller huvudbonader)
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46019290 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter av bambu, vävda till platta
produkter, hopbundna i parallella parter (exkl. sådana av flätor och liknande
produkter av flätningsmaterial; mattor och gallerverk; papperstapeter enligt nr
4814; delar till skodon eller huvudbonader)

46019305 Leveranser ton Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till
band, av rotting (exkl. surrningsgarn och tågvirke; delar till skodon och
huvudbonader)

46019310 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter av rotting, vävda till platta
produkter, hopbundna i parallella parter, av flätor och liknande produkter av
flätningsmaterial av rotting (exkl. mattor och gallerverk; papperstapeter enligt nr
4814; delar av skodon eller huvudbonader)

46019390 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter av rotting, vävda till platta
produkter, hopbundna i parallella parter (exkl. sådana av flätor och liknande
produkter av flätningsmaterial; mattor och gallerverk; papperstapeter enligt nr
4814; delar till skodon eller huvudbonader)

46019405 Leveranser ton Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till
band (exkl. av bambu eller rotting; surrningsgarn och tågvirke; delar till skodon
och huvudbonader)

46019410 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter, vävda till platta produkter,
hopbundna i parallella parter, av flätor och liknande produkter av
flätningsmaterial (exkl. av bambu eller rotting; mattor och gallerverk;
papperstapeter enligt nr 4814; delar av skodon eller huvudbonader)

46019490 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter, vävda till platta produkter,
hopbundna i parallella parter (exkl. av bambu eller rotting; sådana av flätor och
liknande produkter av flätningsmaterial; mattor och gallerverk; papperstapeter
enligt nr 4814; delar till skodon eller huvudbonader)

46019905 Leveranser ton Flätor och liknande produkter av icke-vegetabiliska flätningsmaterial, även
sammanfogade till band (exkl. surrningsgarn och tågvirke samt delar till skodon
och huvudbonader)

46019910 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter av icke-vegetabiliska
flätningsmaterial, vävda till platta produkter eller hopbundna i parallella parter,
av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial (exkl. papperstapeter enligt
nr 4814; delar till skodon eller huvudbonader)

46019990 Leveranser ton Flätningsmaterial samt flätor och liknande produkter av icke-vegetabiliska
material, vävda till platta produkter eller hopbundna i parallella parter (exkl.
sådana av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial; papperstapeter
enligt nr 4814; delar till skodon eller huvudbonader)

46021100 Leveranser ton Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial av
bambu eller tillverkade av varor enligt nr 4601, av bambu; artiklar av luffa (exkl.
halmhylsor för flaskor; papperstapeter enligt nr 4814; surrningsgarn och
tågvirke, även flätade, skodon och huvudbonader samt delar till sådana artiklar;
fordon och vagnskorgar med karaktär av korgmakeriarbeten samt möbler och
belysningsartiklar e.d.)

46021200 Leveranser ton Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial av
rotting eller tillverkade av varor enligt nr 4601, av rotting; artiklar av luffa (exkl.
halmhylsor för flaskor; papperstapeter enligt nr 4814; surrningsgarn och
tågvirke, även flätade, skodon och huvudbonader samt delar till sådana artiklar;
fordon och vagnskorgar med karaktär av korgmakeriarbeten samt möbler och
belysningsartiklar e.d.)

46021910 Leveranser ton Flaskhylsor, formade direkt av halm eller av vegetabiliska flätningsmaterial eller
tillverkade av varor enligt nr 4601 (exkl. av bambu eller rotting)

46021990 Leveranser ton Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av vegetabiliska
flätningsmaterial eller tillverkade av varor av vegetabiliska material enligt nr
4601 samt artiklar av luffa (exkl. av bambu eller rotting; halmhylsor för flaskor;
papperstapeter enligt nr 4814; surrningsgarn och tågvirke, även flätade, skodon
och huvudbonader samt delar till sådana artiklar; fordon och vagnskorgar med
karaktär av korgmakeriarbeten samt möbler och belysningsartiklar e.d.)

46029000 Leveranser ton Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av icke-vegetabiliska
flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601 (exkl. papperstapeter
enligt nr 4814; surrningsgarn och tågvirke, även flätade, skodon och
huvudbonader samt delar till sådana artiklar; fordon och vagnskorgar med
karaktär av korgmakeriarbeten samt möbler och belysningsartiklar e.d.)

47010010 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, av ved, termomekanisk, inte kemiskt behandlad

47010090 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, mekanisk, av ved, inte kemiskt behandlad (exkl. termomekanisk
massa)

47020000 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, kemisk, av ved "dissolvingmassa"

47031100 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, kemisk, av barrträ "soda- och sulfatmassa" oblekt (exkl.
dissolvingmassa)

47031900 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, kemisk, av lövträ "soda- och sulfatmassa" oblekt (exkl. sådana av
barrträ samt dissolvingmassa)
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47032100 Leveranser &
Produktion

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

47032900 Leveranser &
Produktion

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

47041100 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, kemisk, av barrträ "sulfitmassa", oblekt (exkl. dissolvingmassa)

47041900 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, kemisk, av lövträ "sulfitmassa", oblekt (exkl. sådana av barrträ samt
dissolvingmassa)

47042100 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, kemisk, av barrträ "sulfitmassa", halvblekt eller blekt (exkl.
dissolvingmassa)

47042900 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa, kemisk, av lövträ "sulfitmassa", halvblekt eller blekt (exkl. sådana av
barrträ samt dissolvingmassa)

47050000 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska
processer

47061000 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa av bomullslinters

47062000 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning "avfall och
förbrukade varor"

47063000 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp, av bambu

47069100 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av mekanisk massa (exkl. av
ved, av bambu av bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller papp för
återvinning "avfall och förbrukade varor")

47069200 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av kemisk massa (exkl. av
ved, av bambu och av bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller
papp för återvinning "avfall och förbrukade varor")

47069300 Leveranser &
Produktion

ton 90% sdt Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av halvkemisk massa (exkl.
av ved, av bambu och av bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller
papp för återvinning "avfall och förbrukade varor")

47071000 Leveranser ton Papper eller papp för återvinning "avfall och förbrukade varor", av oblekt
kraftpapper eller kraftpapp eller av wellpapp

47072000 Leveranser ton Papper eller papp för återvinning "avfall och förbrukade varor", av papper eller
papp, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

47073010 Leveranser ton Tidningar, tidskrifter, telefonkataloger, broschyrer och tryckt reklammaterial,
gamla eller osålda

47073090 Leveranser ton Papper eller papp för återvinning "avfall och förbrukade varor", tillverkade
huvudsakligen av mekanisk massa (exkl. gamla eller osålda tidningar,
tidskrifter, telefonkataloger, broschyrer och tryckt reklammaterial)

47079010 Leveranser ton Papper eller papp för återvinning "avfall och förbrukade varor", osorterat

47079090 Leveranser ton Papper eller papp för återvinning "avfall och förbrukade varor", sorterat (exkl.
avfall av oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller av wellpapp; avfall av papper
eller papp, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i
mälden; avfall av papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk
massa)

48010000 Leveranser ton Tidningspapper i rullar eller ark enligt anmärkningar nr 4 i kapitel 48, obelagt
och obestruket, i rullar med en bredd av > 28 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 28 cm och den
andra sidan > 15 cm

48021000 Leveranser ton Papper och papp, handgjorda, oavsett form och storlek

48022000 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för tillverkning av papper och
papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga eller elektrokänsliga, obelagda och
obestrukna, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek

48024010 Leveranser ton Tapetråpapper, obelagda och obestrukna, inte innehållande mekanisk massa
eller med en halt av sådan massa av <= 10 viktprocent av det totala
fiberinnehållet

48024090 Leveranser ton Tapetråpapper, obelagda och obestrukna, inte innehållande mekanisk massa
eller med en halt av sådan massa av > 10 viktprocent av det totala
fiberinnehållet

48025400 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära
ark oavsett storlek, inte innehållande fibrer som erhållits genom en mekanisk
eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör <= 10
viktprocent av det totala fiberinnehållet, vägande < 40 g/m², i.a.n.
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48025515 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, inte innehållande
fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars
innehåll av sådana fibrer utgör <= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
vägande >= 40 g/m² men < 60 g/m², i.a.n.

48025525 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, inte innehållande
fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars
innehåll av sådana fibrer utgör <= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
vägande >= 60 g/m² men < 75 g/m², i.a.n.

48025530 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, inte innehållande
fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars
innehåll av sådana fibrer utgör <= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
vägande >= 75 g/m² men < 80 g/m², i.a.n.

48025590 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, inte innehållande
fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars
innehåll av sådana fibrer utgör <= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
vägande >= 80 g/m² men <= 150 g/m², i.a.n.

48025620 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rektangulära ark hos vilka den ena sidan
är 297 mm och den andra sidan är 210 mm "A4-format", inte innehållande
fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars
innehåll av sådana fibrer utgör <= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
vägande mellan 40 g/m² och 150 g/m², i.a.n.

48025680 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka
"i ovikt skick" den ena sidan är <= 435 mm och den andra sidan <= 297 mm,
inte innehållande fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk
process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör <= 10 viktprocent av det
totala fiberinnehållet, vägande mellan 40 g/m² och 150 g/m², i.a.n. (exkl. ark
hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan är 210 mm
"A4-format")

48025700 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka
"i ovikt skick" den ena sidan är > 435 mm eller den ena sidan <= 435 mm och
den andra sidan > 297 mm, inte innehållande fibrer som erhållits genom en
mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör
<= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, vägande mellan 40 g/m² och 150
g/m², i.a.n.

48025810 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort och
hålremsor, i rullar oavsett storlek, inte innehållande fibrer som erhållits genom
en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer
utgör <= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, vägande > 150 g/m², i.a.n.

48025890 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort och
hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek, inte innehållande
fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars
innehåll av sådana fibrer utgör <= 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
vägande > 150 g/m², i.a.n.

48026115 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vägande < 72 g/m²,
med en halt av mekanisk massa av > 50 viktprocent av det totala
fiberinnehållet, i.a.n.

48026180 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vars innehåll av
fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process utgör > 10
viktprocent av det totala fiberinnehållet, i.a.n. (exkl. varor vägande < 72 g/m²,
med en halt av mekanisk massa av > 50 viktprocent av det totala
fiberinnehållet)

48026200 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka
"i ovikt skick" den ena sidan är <= 435 mm och den andra sidan är <= 297
mm, vars innehåll av fibrer som erhållits genom en mekanisk eller
kemimekanisk process utgör > 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, i.a.n.
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48026900 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för
skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper
och papp till hålkort och hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka
"i ovikt skick" den ena sidan är > 435 mm eller den ena sidan <= 435 mm och
den andra sidan > 297 mm, vars innehåll av fibrer som erhållits genom en
mekanisk eller kemimekanisk process utgör > 10 viktprocent av det totala
fiberinnehållet, i.a.n.

48030010 Leveranser ton Cellulosavadd, i rullar med en bredd > 36 cm, eller i kvadratiska eller
rektangulära ark som, i ovikt skick, har minst en sida som är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm

48030031 Leveranser ton Papper och duk av cellulosafibrer "tissue", kräppat, som används för
hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd > 36 cm, eller i
kvadratiska eller rektangulära ark som, i ovikt skick, har minst en sida som
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande <= 25 g per m² per skikt

48030039 Leveranser ton Papper och duk av cellulosafibrer "tissue", kräppat, som används för
hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd > 36 cm, eller i
kvadratiska eller rektangulära ark som, i ovikt skick, har minst en sida som
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande > 25 g per m² per skikt

48030090 Leveranser ton Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansiktsservetter,
handdukar eller bordsservetter samt liknande papper av sådana slag som
används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, även plisserade,
präglade, perforerade, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar med en
bredd > 36 cm, eller i kvadratiska eller rektangulära ark som, i ovikt skick, har
minst en sida som är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm (exkl.
cellulosavadd samt kräppat papper och duk av cellulosafibrer "tissue")

48041111 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av > 36 cm,
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet och vägande < 150 g/m² (exkl. varor enligt nr 4802 eller
4803)

48041115 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av > 36 cm,
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet och vägande >= 150 g/m² men < 175 g/m² (exkl. varor
enligt nr 4802 eller 4803)

48041119 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av > 36 cm,
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet och vägande >= 175 g/m² (exkl. varor enligt nr 4802 eller
4803)

48041190 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av > 36 cm
(exkl. med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent
av det totala fiberinnehållet samt varor enligt nr 4802 eller 4803)

48041912 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm med en
halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det totala
fiberinnehållet, bestående av ett eller flera oblekta lager och ett utvändigt lager,
som är blekt, halvblekt eller färgat och vägande < 175 g/m² (exkl. varor enligt nr
4802 eller 4803)

48041919 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm med en
halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det totala
fiberinnehållet, bestående av ett eller flera oblekta lager och ett utvändigt lager,
som är blekt, halvblekt eller färgat och vägande >= 175 g/m² (exkl. varor enligt
nr 4802 eller 4803)

48041930 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm med en
halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det totala
fiberinnehållet (exkl. bestående av ett eller flera oblekta lager och ett utvändigt
lager, som är blekt, halvblekt eller färgat samt varor enligt nr 4802 eller 4803)

48041990 Leveranser ton Kraftliner, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm (exkl.
oblekt, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent
av det totala fiberinnehållet samt varor enligt nr 4802 eller 4803)

48042110 Leveranser ton Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av > 36
cm med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av
det totala fiberinnehållet (exkl. varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48042190 Leveranser ton Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av > 36
cm (exkl. med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80
viktprocent av det totala fiberinnehållet samt varor enligt nr 4802, 4803 eller
4808)

48042910 Leveranser ton Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet (exkl. oblekt samt varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48042990 Leveranser ton Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm
(exkl. oblekt, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80
viktprocent av det totala fiberinnehållet samt varor enligt nr 4802, 4803 eller
4808)
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48043151 Leveranser ton Kraftpapper för elektrisk isolering, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med
en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande <=
150 g/m², med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80
viktprocent av det totala fiberinnehållet (exkl. kraftliner och kraftsäckspapper)

48043158 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande <= 150 g/m²,
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet (exkl. kraftpapper för elektrisk isolering samt varor enligt nr
4802, 4803 eller 4808)

48043180 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, oblekt, i rullar med en
bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm vägande <= 150
g/m² (exkl. kraftpapper med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av
>= 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet; kraftliner och kraftsäckspapper;
varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48043951 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande <= 150 g/m²,
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet, likformigt blekt i hela mälden (exkl. sådant som används
för tillverkning av pappersgarn enligt nr 5308 eller av metallförstärkt
pappersgarn enligt nr 5607; kraftpapper för elektrisk isolering; varor enligt nr
4802, 4803 eller 4808)

48043958 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande <= 150 g/m²,
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet (exkl. oblekt eller likformigt blekt i hela mälden; kraftliner
och kraftsäckspapper; varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48043980 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande <= 150 g/m²
(exkl. oblekt eller som med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av
>= 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet; kraftliner och kraftsäckspapper;
varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48044191 Leveranser ton Lamineringskraftpapper, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande > 150 g/m²
men < 225 g/m²

48044198 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande > 150 g/m²
men < 225 g/m² (exkl. kraftliner, kraftsäckspapper, lamineringskraftpapper
samt varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48044200 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, likformigt blekt i hela
mälden och med en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala
fiberinnehållet, vägande > 150 g/m² men < 225 g/m² (exkl. kraftliner,
kraftsäckspapper samt varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48044900 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande > 150 g/m²
men < 225 g/m² (exkl. oblekt eller likformigt blekt i hela mälden och med en halt
av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, kraftliner,
kraftsäckspapper samt varor enligt nr 4802, 4803 eller 4808)

48045100 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, oblekt, i rullar med en
bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande >=
225 g/m² (exkl. kraftliner, kraftsäckspapper samt varor enligt nr 4802, 4803
eller 4808)

48045200 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i remsor eller rullar med
en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, likformigt blekt i
hela mälden och med en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det
totala fiberinnehållet, vägande >= 225 g/m²

48045910 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande >= 225 g/m²,
med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet (exkl. oblekt eller likformigt blekt i hela mälden och med en
halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)

48045990 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i remsor eller rullar med
en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande >=
225 g/m² (exkl. oblekt eller likformigt blekt i hela mälden och med en halt av
kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet eller med en halt
av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av >= 80 viktprocent av det totala
fiberinnehållet)
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48051100 Leveranser ton Halvkemiskt vågningspapper, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd
av > 36 cm

48051200 Leveranser ton Vågningspapper av halmmassa, i rullar med en bredd av > 36 cm, vägande >=
130 g/m²

48051910 Leveranser ton Vågskiktspapper, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 15 cm
eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm

48051990 Leveranser ton Vågningspapper, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av > 36 cm eller
i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36
cm och den andra sidan > 15 cm (exkl. halvkemiskt vågningspapper,
vågningspapper av halmmassa samt vågskiktspapper)

48052400 Leveranser ton Testliner "papper eller papp för återvinning", obelagt och obestruket, i rullar
med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i
ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande
<= 150 g/m²

48052500 Leveranser ton Testliner "papper eller papp för återvinning", obelagt och obestruket, i rullar
med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i
ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm,
vägande > 150 g/m²

48053000 Leveranser ton Omslagspapper av sulfitmassa, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den
ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm

48054000 Leveranser ton Filtrerpapper och filtrerpapp, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i
kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36
cm och den andra sidan > 15 cm

48055000 Leveranser ton Grålumppapper och grålumppapp, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i
kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36
cm och den andra sidan > 15 cm

48059100 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av > 36 cm
eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande <= 150 g/m², i.a.n.

48059200 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av > 36 cm
eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande > 150 g/m² men < 225
g/m², i.a.n.

48059320 Leveranser ton Papper och papp, framställd av papper för återvinning, obelagda och
obestrukna, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm, vägande >= 225 g/m², i.a.n.

48059380 Leveranser ton Papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av > 36 cm
eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm, vägande >= 225 g/m², i.a.n.

48061000 Leveranser ton Pergamentpapper och pergamentpapp, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i
kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36
cm och den andra sidan > 15 cm

48062000 Leveranser ton Smörpapper, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm

48063000 Leveranser ton Genomskinligt ritpapper, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska
eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm

48064010 Leveranser ton Pergamyn "glassin", i rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm

48064090 Leveranser ton Papper, genomsynligt eller genomskinligt, i rullar med en bredd av > 36 cm
eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm (exkl. pergamentpapper,
pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn "glassin")

48070030 Leveranser ton Papper och papp, framställda av papper för återvinning, sammansatta, även
belagda med papper och armerade invändigt, inte bestrukna eller
impregnerade, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm (exkl. sammansatta med bindemedel av bitumen, tjära
eller asfalt)

48070080 Leveranser ton Papper och papp, sammansatta, även armerade invändigt, inte bestrukna eller
impregnerade, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm (exkl. sammansatta med bindemedel av bitumen, tjära
eller asfalt; halmpapper och halmpapp, även belagda med annat papper än
halmpapper; papper och papp framställda av papper för återvinning, även
belagda med papper)



Varulista 2022 208

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

48081000 Leveranser ton Papper och papp, vågade "med eller utan fastlimmade plana ytskikt", även
perforerade, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den
andra sidan > 15 cm

48084000 Leveranser Anges ej Kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller perforerat, i rullar med en
bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm

48084000a Leveranser ton Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller perforerat, i rullar
med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i
ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm

48084000b Leveranser ton Kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller perforerat, i rullar med en
bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm (exkl.
kraftsäckpapper)

48089000 Leveranser ton Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i
rullar med en bredd av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos
vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm
(exkl. kraftsäckpapper, kraftpapper samt varor enligt nr 4803)

48092000 Leveranser ton Självkopierande papper, även tryckta, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i
kvadratiska eller rektangulära ark som, i ovikt skick, har minst en sida som
är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm (exkl. karbonpapper och liknande
kopieringspapper)

48099000 Leveranser ton Kopierings- eller övertryckspapper, inkl. belagt bestruket eller impregnerat
papper för stenciler eller offsetplåtar, även tryckta, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark som, i ovikt skick, har minst
en sida som är > 36 cm och den andra sidan > 15 cm (exkl. självkopierande
papper)

48101300 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits genom en
mekanisk eller kemimekanisk process eller med en halt av sådana fibrer av <=
10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda
eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar oavsett storlek

48101400 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits genom en
mekanisk eller kemimekanisk process eller med en halt av sådana fibrer av <=
10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda
eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är <= 435 mm och den
andra sidan <= 297 mm

48101900 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits genom en
mekanisk eller kemimekanisk process eller med en halt av sådana fibrer av <=
10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda
eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i kvadratiska eller
rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är > 435 mm eller den
ena sidan är <= 435 mm och den andra sidan > 297 mm

48102200 Leveranser ton Lättviktspapper "LWC-papper", av sådana slag som används för skrivning,
tryckning eller annat grafiskt ändamål, totalt vikt <= 72 g/m², beläggningens vikt
<= 15 g/m² per sida, som har en halt avträfibrer erhållna genom en mekanisk
process >= 50 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på båda sidorna
belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i
kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek

48102930 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, vars innehåll av fibrer som erhållits i en mekanisk eller
kemimekanisk process utgör > 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på
ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra
oorganiska ämnen, i rullar oavsett storlek (exkl. lättviktspapper "LWC-papper";
papper och papp för kontorsmaskiner o.d.)

48102980 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, vars innehåll av fibrer som erhållits i en mekanisk eller
kemimekanisk process utgör > 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på
ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra
oorganiska ämnen, i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek (exkl.
lättviktspapper "LWC-papper"; papper och papp för kontorsmaskiner o.d.)

48103100 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning,
tryckning eller annat grafiskt ändamål, likformigt blekta i hela mälden och med
en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på
ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra
oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett
storlek, vägande <= 150 g per m²

48103210 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning,
tryckning eller annat grafiskt ändamål, likformigt blekta i hela mälden och med
en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på
ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin, i rullar eller i
kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, vägande > 150 g per m²
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48103290 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning,
tryckning eller annat grafiskt ändamål, likformigt blekta i hela mälden och med
en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på
ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med andra oorganiska ämnen
än kaolin, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek,
vägande > 150 g per m²

48103900 Leveranser ton Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning,
tryckning eller annat grafiskt ändamål, på ena eller båda sidorna belagda eller
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska
eller rektangulära ark, oavsett storlek (exkl. kraftpapper och kraftpapp likformigt
blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av
det totala fiberinnehållet)

48109210 Leveranser ton Flerskiktade papper och papp, med alla skikt blekta, på ena eller båda sidorna
belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i
kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (exkl. papper och papp av
sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål,
kraftpapper och kraftpapp)

48109230 Leveranser ton Flerskiktade papper och papp, med endast ett av ytterskikten blekt, på ena eller
båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska
ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (exkl.
papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål, kraftpapper och kraftpapp)

48109290 Leveranser ton Flerskiktade papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska
eller rektangulära ark, oavsett storlek (exkl. flerskiktade papper och papp med
alla skikt blekta, med endast ett av ytterskikten blekt eller av sådana slag som
används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt kraftpapper
och kraftpapp)

48109910 Leveranser ton Papper och papp, blekt, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med
kaolin, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek (exkl.
sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål,
kraftpapper och kraftpapp, flerskiktade papper och papp samt alla på annat sätt
belagda eller bestrukna papper eller papp)

48109980 Leveranser ton Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med
oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett
storlek (exkl. blekt papper och papp belagt med kaolin, papper och papp
avsedda för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, kraftpapper och
kraftpapp, flerskiktade papper och papp samt alla på annat sätt belagda eller
bestrukna papper eller papp)

48111000 Leveranser ton Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen
eller asfalt, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek

48114120 Leveranser ton Självhäftande papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i remsor,
rullar eller ark med en bredd av <= 10 cm, försett med beläggning av ovulkat
naturligt eller syntetiskt gummi

48114190 Leveranser ton Självhäftande papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar
eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek (exkl. med en bredd av
<= 10 cm, försett med beläggning av ovulkat naturligt eller syntetiskt gummi
samt varor enligt nr 4810)

48114900 Leveranser ton Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande
beläggning, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i kvadratiska eller
rektangulära ark oavsett storlek (exkl. självhäftande och varor enligt nr 4810)

48115100 Leveranser ton Papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade, tryckta; belagda, bestrukna eller
impregnerade med plast, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett
storlek, blekta och vägande > 150 g/m² (exkl. klister)

48115900 Leveranser ton Papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade, tryckta; belagda, bestrukna eller
impregnerade med plast, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett
storlek (exkl. blekta och vägande > 150 g/m² samt klister)

48116000 Leveranser ton Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin,
stearin, olja eller glycerol, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark
oavsett, storlek (exkl. varor enligt nr 4803, 4809 eller 4818)

48119000 Leveranser ton Papper och papp samt cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda,
bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i
rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek (exkl. varor enligt
nr 4803, 4809, 4810 och 4818 samt från nr 4811.10 till 4811.60)

48120000 Leveranser ton Filterblock och filterplattor av pappersmassa

48131000 Leveranser ton Cigarrettpapper i häften eller i form av cigarretthylsor

48132000 Leveranser ton Cigarrettpapper i rullar med en bredd av <= 5 cm

48139010 Leveranser ton Cigarettpapper i rullar med en bredd av > 5 cm men <= 15 cm

48139090 Leveranser ton Cigarrettpapper, även tillskuret (exkl. i häften eller i form av hylsor samt i rullar
med en bredd av <= 15 cm)
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48142000 Leveranser ton Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som på utsidan är
överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på
annat sätt dekorerat plastskikt

48149010 Leveranser ton Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av kornat, präglat, färgat mönstrat
eller på annat sätt dekorerat papper som är överdraget eller belagt med ett
genomskinligt skyddslager av plast (exkl. av ingrainpapper; av papper som på
utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, färgat, mönstertryckt
eller på annat sätt dekorerat plastskikt samt av papper som på utsidan är
belagt med flätningsmaterial, även hopbundet till parallella parter eller vävt)

48149070 Leveranser ton Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper (exkl.
papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som på utsidan är
överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på
annat sätt dekorerat plastskikt samt papperstapeter och liknande
väggbeklädnad, av kornat, präglat, färgat, mönstrat eller på annat sätt
dekorerat papper som är överdraget eller belagt med ett genomskinligt
skyddslager av plast)

48162000 Leveranser ton Självkopierande papper, i rullar med en bredd <= 36 cm eller i kvadratiska eller
rektangulära ark som, i ovikt skick, har minst en sida som är <= 36 cm, även
förpackade i askar

48169000 Leveranser ton Karbonpapper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar med en
bredd <= 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark som, i ovikt skick, har
minst en sida som är <= 36 cm; pappersstenciler och offsetplåtar av papper,
även förpackade i askar (exkl. papper enligt nr 4809 samt självkopierande
papper)

48171000 Leveranser ton Kuvert av papper eller papp

48172000 Leveranser ton Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort

48173000 Leveranser ton Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av
brevpapper, papperskuvert e.d.

48181010 Leveranser ton Toalettpapper, i rullar med en bredd av <= 36 cm, vägande <= 25 g/m² per
skikt

48181090 Leveranser ton Toalettpapper, i rullar med en bredd av <= 36 cm, vägande > 25 g/m² per skikt

48182010 Leveranser ton Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller händer, av
pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

48182091 Leveranser ton Handdukar och hushållspapper, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller
duk av cellulosafibrer, i rullar med en bredd av <= 36 cm

48182099 Leveranser ton Handdukar och hushållspapper, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller
duk av cellulosafibrer (exkl. i rullar med en bredd av <= 36 cm)

48183000 Leveranser ton Borddukar och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller
duk av cellulosafibrer

48185000 Leveranser ton Kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller
duk av cellulosafibrer (exkl. skodon och delar av skodon, inläggningssulor,
hälsulor och liknande lösa inläggningstillbehör, huvudbonader och delar till
huvudbonader)

48189010 Leveranser Anges ej Artiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer,
som används till kirurgiskt, medicinskt eller sanitärt bruk, inte i
detaljhandelsförpackningar (exkl. toalettpapper, näsdukar, servetter för
rengöring av ansikte eller händer, handdukar, hushållspapper, borddukar,
bordsservetter, sanitetsbindor, sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och
liknande sanitetsartiklar samt kläder och tillbehör till kläder)

48189010x Leveranser ton Artiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer,
som används till kirurgiskt, medicinskt eller sanitärt bruk, inte i
detaljhandelsförpackningar, andra slag (exkl. nämnda varor i 4818)

48189090 Leveranser Anges ej Papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som
används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd <=
36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; hushållsartiklar,
sanitetsartiklar och sjukhusartiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd
eller duk av cellulosafibrer (exkl. toalettpapper, näsdukar, servetter för
rengöring av ansikte eller händer, handdukar, hushållspapper, borddukar,
bordsservetter, sanitetsbindor, sanitetstamponger, blöjor till spädbarn, liknande
sanitetsartiklar kläder och tillbehör till kläder samt artiklar av sådana slag som
används till kirurgiskt, medicinskt eller sanitärt bruk, inte i
detaljhandelsförpackningar)

48189090x Leveranser ton Papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som
används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd <=
36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; hushållsartiklar,
sanitetsartiklar och sjukhusartiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd
eller duk av cellulosafibrer, andra slag (exkl. nämnda varor i 4818)

48191000 Leveranser ton Kartonger, askar och lådor av wellpapp

48192000 Leveranser ton Kartonger, askar och lådor, vikbara, av annat papper eller annan papp än av
wellpapp
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48193000 Leveranser ton Säckar, bärkassar och påsar, av papper, papp, cellulosavadd eller duk av
cellulosafibrer, med en bredd vid botten av >= 40 cm

48194000 Leveranser ton Säckar, bärkassar och påsar samt strutar, av papper, papp, cellulosavadd eller
duk av cellulosafibrer (exkl. säckar, bärkassar och påsar med en bredd vid
botten av >= 40 cm)

48195000 Leveranser ton Förpackningar, inkl. fodral till grammofonskivor, av papper, papp, cellulosavadd
eller duk av cellulosafibrer (exkl. kartonger, askar och lådor av wellpapp,
vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än
wellpapp, säckar, bärkassar och påsar samt strutar)

48196000 Leveranser ton Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar, av papper
eller papp, av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d.

48201010 Leveranser ton Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvittensböcker, av papper
eller papp

48201030 Leveranser ton Anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock, av papper eller
papp

48201050 Leveranser ton Dagböcker, av papper eller papp

48201090 Leveranser Anges ej Adressböcker och liknande, av papper eller papp (exkl. kontorsböcker,
räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker,
brevpapper i block, anteckningsblock, dagböcker)

48202000 Leveranser ton Skrivböcker, av papper eller papp

48203000 Leveranser ton Samlingspärmar andra än bokomslag, samt mappar, av papper eller papp

48204000 Leveranser ton Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, av papper eller papp

48205000 Leveranser ton Album för prover eller samlingar, av papper eller papp

48209000 Leveranser Anges ej Skrivunderlägg och liknande artiklar, av papper eller papp samt bokpärmar och
bokomslag av papper eller papp (exkl. kontorsböcker, räkenskapsböcker,
anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, brevpapper i block,
anteckningsblock, dagböcker, skrivböcker, samlingspärmar och mappar,
blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper samt album för prover
eller samlingar)

48211010 Leveranser ton Etiketter av alla slag, av papper eller papp, tryckta, självhäftande

48211090 Leveranser ton Etiketter av alla slag, av papper eller papp, tryckta, inte självhäftande

48219010 Leveranser ton Etiketter av alla slag, av papper eller papp, inte tryckta, självhäftande

48219090 Leveranser ton Etiketter av alla slag, av papper eller papp, inte tryckta, inte självhäftande

48221000 Leveranser ton Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller
papp, även perforerade eller härdade, av sådana slag som används för
uppspolning av textilgarn

48229000 Leveranser ton Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller
papp, även perforerade eller härdade (exkl. av sådana slag som används för
uppspolning av textilgarn)

48232000 Leveranser ton Filtrerpapper och filtrerpapp, i remsor eller rullar med en bredd av <= 36 cm, i
kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, ingen sida är > 36 cm,
eller tillskurna i annan form än kvadratisk eller rektangulär

48234000 Leveranser ton Tryckta rullar, ark och rondeller, avsedda för registrerande apparater, i rullar
med en bredd av <= 36 cm, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt
skick, ingen sida är > 36 cm, eller tillskurna i form av rondeller

48236100 Leveranser ton Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp, av bambu

48236910 Leveranser ton Brickor, fat och tallrikar, av papper eller papp (exkl. av bambu)

48236990 Leveranser ton Bägare o.d., av papper eller papp (exkl. av bambu, brickor, fat och tallrikar)

48237010 Leveranser ton Brickor och kartonger för ägg, formpressade, av pappersmassa

48237090 Leveranser ton Formpressade artiklar, av pappersmassa (exkl. formpressade brickor och
kartonger för ägg)

48239040 Leveranser ton Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller
andra grafiska ändamål, i.a.n.

48239085 Leveranser ton Papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, i remsor eller rullar
med en bredd av <= 36 cm; eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i
ovikt skick, ingen sida är > 36 cm samt varor av pappersmassa, papper, papp,
cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, i.a.n.

49011000 Leveranser 1 000 st Böcker, tryckta, broschyrer, häften och liknande tryckalster, som enstaka blad,
även vikta (exkl. tidningar och tidskrifter samt reklamtryck)

49019100 Leveranser 1 000 st Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana
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49019900 Leveranser 1 000 st Böcker, tryckta, broschyrer, häften och liknande tryckalster (exkl. lexikon och
uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana; tidningar och
tidskrifter samt reklamtryck)

49021000 Leveranser 1 000 st Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande reklam, utgivna
minst fyra gånger per vecka

49029000 Leveranser 1 000 st Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande reklam (exkl.
utgivna minst fyra gånger per vecka)

49030000 Leveranser 1 000 st Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn

49040000 Leveranser 1 000 st Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna eller illustrerade

49052000 Leveranser 1 000 st Kartor av alla slag, inkl. atlaser och topografiska kartor, tryckta, i bokform

49059000 Leveranser Anges ej Kartor av alla slag, inkl. atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober,
tryckta (exkl. kartor i bokform och i relief)

49059000a Leveranser 1 000 st Glober, tryckta (utom i relief)

49059000b Leveranser 1 000 st Kartor av alla slag, inkl. atlaser, väggkartor, topografiska kartor, tryckta (exkl.
tryckta glober, kartor i bokform och i relief)

49060000 Leveranser Anges ej Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt,
ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål,
i form av handgjorda original; handskrivna texter; karbonkopior samt
fotografiska reproduktioner på strålningskänsligt papper av de varor som
nämnts tidigare i detta nummer

49070010 Leveranser Anges ej Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara eller avsedda
som nyutgåva i det land i vilket de har eller kommer att ha ett erkänt nominellt
värde

49070030 Leveranser Anges ej Sedlar

49070090 Leveranser Anges ej Stämpelpapper, checkblanketter, aktier, obligationer och liknande
värdehandlingar

49081000 Leveranser Anges ej Dekalkomanier, tryckta med beredda pigment, beredda opakmedel, beredda
färger, icke-frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och
liknande preparat

49089000 Leveranser Anges ej Dekalkomanier (exkl. tryckta med beredda pigment, beredda opakmedel,
beredda färger, icke-frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande
lysterfärger och liknande preparat)

49090000 Leveranser Anges ej Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga
hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller
utan kuvert eller utstyrsel

49100000 Leveranser Anges ej Almanackor av alla slag, tryckta, inkl. almanacksblock

49111010 Leveranser Anges ej Affärskataloger

49111090 Leveranser Anges ej Reklamtryckalster o.d. (exkl. affärskataloger)

49119100 Leveranser Anges ej Bilder, planscher samt fotografier, i.a.n.

49119900 Leveranser Anges ej Tryckalster, i.a.n.

50010000 Leveranser kg Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

50020000 Leveranser &
Produktion

kg Råsilke, inte snott eller tvinnat

50030000 Leveranser &
Produktion

kg Avfall av natursilke, inkl. silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall
samt rivet avfall och riven lump

50040010 Leveranser &
Produktion

kg Garn av natursilke, oblekt, avkokt eller blekt (exkl. garn spunnet av avfall av
natursilke samt i detaljhandelsuppläggningar)

50040090 Leveranser &
Produktion

kg Garn av natursilke (exkl. oblekt, avkokt eller blekt, garn spunnet av avfall av
natursilke samt i detaljhandelsuppläggningar)

50050010 Leveranser &
Produktion

kg Garn spunnet av avfall av natursilke, inte detaljhandelsuppläggningar, oblekt,
avkokt eller blekt

50050090 Leveranser &
Produktion

kg Garn spunnet av avfall av natursilke, inte detaljhandelsuppläggningar (exkl.
oblekt, avkokt eller blekt)

50060010 Leveranser &
Produktion

kg Garn av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar (exkl. garn spunnet av avfall av
natursilke)

50060090 Leveranser &
Produktion

kg Garn spunnet av avfall av natursilke i detaljhandelsuppläggningar; gut

50071000 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av bourettesilke
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50072011 Leveranser 1 000 m2 Kräpp, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat
än bourettesilke, oblekt, avkokt eller blekt

50072019 Leveranser 1 000 m2 Kräpp, innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat
än bourettesilke (exkl. oblekt, avkokt eller blekt)

50072021 Leveranser 1 000 m2 Pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader,
helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall
eller med andra textilmaterial, med tvåskaftsbindning, oblekta eller endast
avkokta

50072031 Leveranser 1 000 m2 Pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader,
helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall
eller med andra textilmaterial, tvåskaftsväv (exkl. oblekta eller avkokta)

50072039 Leveranser 1 000 m2 Pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader,
helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall
eller med andra textilmaterial (exkl. tvåskaftsväv)

50072041 Leveranser 1 000 m2 Vävnader, genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent natursilke
eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke (exkl. kräpp samt pongée,
habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av
natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med
andra textilmaterial)

50072051 Leveranser 1 000 m2 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent
natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, oblekta, avkokta eller
blekta (exkl. kräpp samt pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande
ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller
av annat silkesavfall eller med andra textilmaterial)

50072059 Leveranser 1 000 m2 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent
natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, färgade (exkl. kräpp
samt pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska
vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat
silkesavfall eller med andra textilmaterial)

50072061 Leveranser 1 000 m2 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent
natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, av olikfärgade
garner, med en bredd av > 57 cm men <= 75 cm (exkl. kräpp samt pongée,
habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av
natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med
andra textilmaterial)

50072069 Leveranser 1 000 m2 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent
natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, av olikfärgade garner
(exkl. vävnader med en bredd av > 57 cm men <= 75 cm, kräpp samt pongée,
habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av
natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med
andra textilmaterial)

50072071 Leveranser 1 000 m2 Vävnader, inte genomsynlig tvåskaftsväv, innehållande >= 85 viktprocent
natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, tryckta (exkl. kräpp
samt pongée, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska
vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat
silkesavfall eller med andra textilmaterial)

50079010 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, oblekta,
avkokta eller blekta (exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall
av natursilke)

50079030 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, färgade
(exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke)

50079050 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, av
olikfärgade garner (exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av
natursilke)

50079090 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke, tryckta
(exkl. innehållande >= 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke)

51011100 Leveranser ton Ull, klippt, otvättad "fettull", inkl. fårtvättad ull, okardad och okammad

51011900 Leveranser ton Ull, otvättad "fettull", inkl. fårtvättad ull, okardad och okammad (exkl. klippt ull)

51012100 Leveranser &
Produktion

ton Ull, klippt, avfettad, inte karboniserad, okardad och okammad

51012900 Leveranser &
Produktion

ton Ull, avfettad, inte karboniserad, okardad och okammad (exkl. klippt ull)

51013000 Leveranser &
Produktion

ton Ull, karboniserad, okardad och okammad

51021100 Leveranser ton Djurhår av kashmirget, okardade och okammade

51021910 Leveranser ton Djurhår av angorakanin, okardade och okammade

51021930 Leveranser ton Djurhår av alpacka, lamadjur eller vikunja, okardade och okammade
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51021940 Leveranser ton Hår av kamel, jak, angoraget, tibetget och liknande getter, okardade och
okammade

51021990 Leveranser ton Djurhår av kanin, hare, bäver, nutria och bisamråtta, okardade och okammade
(exkl. hår av angorakanin)

51022000 Leveranser ton Grova djurhår, okardade och okammade (exkl. hår eller borst för
borsttillverkning samt tagel)

51031010 Leveranser &
Produktion

ton Kamavfall av ull eller fina djurhår, inte karboniserat (exkl. rivet avfall och riven
lump)

51031090 Leveranser &
Produktion

ton Kamavfall av ull eller fina djurhår, karboniserat (exkl. rivet avfall och riven lump)

51032000 Leveranser ton Avfall av ull eller fina djurhår, inbegripet garnavfall (exkl. kamavfall samt rivet
avfall och riven lump)

51033000 Leveranser ton Avfall av grova djurhår, inkl. garnavfall (exkl. rivet avfall och riven lump samt
avfall av hår eller borst för borsttillverkning samt tagel)

51040000 Leveranser ton Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår, okarkade och
okammade

51051000 Leveranser &
Produktion

ton Kardad ull

51052100 Leveranser &
Produktion

ton Kammad ull i bulk "open tops"

51052900 Leveranser &
Produktion

ton Kammad ull (exkl. i bulk "open tops")

51053100 Leveranser &
Produktion

ton Hår av kashmirget, kardade eller kammade

51053900 Leveranser &
Produktion

ton Fina djurhår, kardade eller kammade (exkl. ull samt hår av kashmirget)

51054000 Leveranser &
Produktion

ton Grova djurhår, kardade eller kammade

51061010 Leveranser &
Produktion

ton Kardgarn innehållande >= 85 viktprocent ull, oblekt (exkl. i
detaljhandelsuppläggningar)

51061090 Leveranser &
Produktion

ton Kardgarn innehållande >= 85 viktprocent ull (exkl. oblekt samt i
detaljhandelsuppläggningar)

51062010 Leveranser &
Produktion

ton Kardgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull, >= 85 viktprocent
ull och fina djurhår (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

51062091 Leveranser &
Produktion

ton Kardgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull, oblekt (exkl.
innehållande >= 85 viktprocent ull och fina djurhår samt i
detaljhandelsuppläggningar)

51062099 Leveranser &
Produktion

ton Kardgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull (exkl. oblekt garn,
garn innehållande >= 85 viktprocent ull och fina djurhår samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

51071010 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande >= 85 viktprocent ull, oblekt (exkl. i
detaljhandelsuppläggningar)

51071090 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande >= 85 viktprocent ull (exkl. oblekt samt i
detaljhandelsuppläggningar)

51072010 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull, >= 85 viktprocent
ull och fina djurhår, oblekt (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

51072030 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull, >= 85 viktprocent
ull och fina djurhår (exkl. oblekt samt i detaljhandelsuppläggningar)

51072051 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av syntetstapelfibrer, oblekt (exkl. i
detaljhandelsuppläggningar)

51072059 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av syntetstapelfibrer (exkl. oblekt samt i
detaljhandelsuppläggningar)

51072091 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull, oblekt (exkl. garn
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av syntetstapelfibrer samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

51072099 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull (exkl. oblekt garn,
garn med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av syntetstapelfibrer
samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

51081010 Leveranser &
Produktion

ton Kardgarn av fina djurhår, oblekt (exkl. av ull samt i detaljhandelsuppläggningar)
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51081090 Leveranser &
Produktion

ton Kardgarn av fina djurhår (exkl. oblekt garn, garn av ull samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

51082010 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn av fina djurhår, oblekt (exkl. av ull samt i detaljhandelsuppläggningar)

51082090 Leveranser &
Produktion

ton Kamgarn av fina djurhår (exkl. oblekt garn, garn av ull samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

51091010 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår, i
detaljhandelsuppläggningar, i nystan, härvor o.d., vägande > 125 g men <= 500
g

51091090 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår, i
detaljhandelsuppläggningar (exkl. i nystan, härvor o.d., vägande > 125 g men
<= 500 g)

51099000 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande övervägande men < 85 viktprocent av ull eller fina djurhår, i
detaljhandelsuppläggningar

51100000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av grova djurhår eller tagel, inkl. överspunnet garn av tagel, även i
detaljhandelsuppläggningar

51111100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader, innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och
vägande <= 300 g/m² (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

51111900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader, innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och
vägande > 300 g/m²

51112000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader, blandade huvudsakligen eller uteslutande med
konstfilament (exkl. innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår samt
vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

51113010 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer,
vägande <= 300 g/m² (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

51113080 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer,
vägande > 300 g/m²

51119010 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller
bourettesilke (exkl. blandade huvudsakligen eller uteslutande med
konststapelfibrer eller konstfilament samt vävt material för tekniskt bruk enligt
nr 5911)

51119091 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår och vägande <= 300 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller
uteslutande med konststapelfibrer eller konstfilament, eller innehållande > 10
viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke samt vävt material
för tekniskt bruk enligt nr 5911)

51119098 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kardgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår och vägande > 300 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller
uteslutande med konststapelfibrer eller konstfilament, eller innehållande > 10
viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke)

51121100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader, innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och
vägande <= 200 g/m² (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

51121900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader innehållande >= 85 viktprocent ull eller fina djurhår och
vägande > 200 g/m²

51122000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konstfilament (exkl.
vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

51123010 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer,
vägande <= 200 g/m² (exkl. vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911)

51123080 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer,
vägande > 200 g/m²

51129010 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, innehållande > 10 viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller
bourettesilke (exkl. blandade huvudsakligen eller uteslutande med
konststapelfibrer eller konstfilament samt vävt material för tekniskt bruk enligt
nr 5911)

51129091 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader, innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, vägande <= 200 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller
uteslutande med konststapelfibrer eller konstfilament, eller innehållande > 10
viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke samt vävt material
för tekniskt bruk enligt nr 5911)
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51129098 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Kamgarnsvävnader innehållande övervägande men < 85 viktprocent ull eller
fina djurhår, vägande > 200 g/m² (exkl. blandade huvudsakligen eller
uteslutande med konststapelfibrer eller konstfilament, eller innehållande > 10
viktprocent natursilke, avfall av natursilke eller bourettesilke)

51130000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av grova djurhår eller av tagel (exkl. vävt material för tekniskt bruk
enligt nr 5911)

52010010 Leveranser ton Bomull, okardad eller okammad, som har gjorts absorberande eller blekts

52010090 Leveranser ton Bomull, okardad eller okammad (exkl. som har gjorts absorberande eller
blekts)

52021000 Leveranser ton Garnavfall, inkl. trådavfall, av bomullsgarn

52029100 Leveranser ton Rivet avfall och riven lump, av bomull

52029900 Leveranser ton Avfall av bomull (exkl. garnavfall, inkl. trådavfall, av bomullsgarn samt rivet
avfall och riven lump av bomull)

52030000 Leveranser &
Produktion

ton Bomull, kardad eller kammad

52041100 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, inte i
detaljhandelsuppläggningar

52041900 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull (exkl.
i detaljhandelsuppläggningar)

52042000 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av bomull, i detaljhandelsuppläggningar

52051100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52051100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än
mattor

52051100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52051100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning
och stickning

52051200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52051200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52051200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52051200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52051300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52051300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52051300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52051300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning
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52051400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52051400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52051400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52051400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52051510 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 83,33 men < 125 decitex, "> 80 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52051510a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 83,33 men < 125 decitex, "> 80 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52051510b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 83,33 men < 125 decitex, "> 80 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52051510c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 83,33 men < 125 decitex, "> 80 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52051590 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52051590a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52051590b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52051590c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och
stickning

52052100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52052100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar) för vävning av annat än
mattor

52052100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar) för stickning

52052100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering"
(exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar) för annat bruk än vävning
och stickning

52052200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52052200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52052200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52052200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning
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52052300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52052300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52052300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52052300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52052400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52052400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52052400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52052400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52052600 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 106,38 men < 125 decitex, "> 80 men <= 94
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52052600a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 106,38 men < 125 decitex, "> 80 men <= 94
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52052600b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 106,38 men < 125 decitex, "> 80 men <= 94
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52052600c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 106,38 men < 125 decitex, "> 80 men <= 94
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52052700 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 83,33 men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52052700a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 83,33 men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52052700b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 83,33 men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52052700c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av >= 83,33 men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52052800 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52052800a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52052800b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52052800c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85 viktprocent
bomull med en längdvikt av < 83,33 decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och
stickning
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52053100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52053100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52053100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52053100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52053200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52053200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52053200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52053200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52053300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52053300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52053300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52053300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52053400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52053400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52053400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52053400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52053500 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125 decitex, ">
80 metriskt numrering" (exkl. i sytråd samt garn detaljhandelsuppläggningar)

52053500a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125 decitex, ">
80 metriskt numrering" (exkl. i sytråd samt garn detaljhandelsuppläggningar),
för vävning av annat än mattor
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52053500b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125 decitex, ">
80 metriskt numrering" (exkl. i sytråd samt garn detaljhandelsuppläggningar),
för stickning

52053500c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125 decitex, ">
80 metriskt numrering" (exkl. i sytråd samt garn detaljhandelsuppläggningar),
för annat bruk än vävning och stickning

52054100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52054100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52054100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52054100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 714,29
decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52054200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52054200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar),  för vävning av annat än mattor

52054200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar),  för stickning

52054200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 232,56
men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar),  för annat bruk än vävning och stickning

52054300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52054300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52054300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52054300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 192,31
men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52054400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52054400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52054400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52054400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning
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52054600 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 106,38
men < 125 decitex, "> 80 men <= 94 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52054600a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 106,38
men < 125 decitex, "> 80 men <= 94 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52054600b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 106,38
men < 125 decitex, "> 80 men <= 94 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52054600c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 106,38
men < 125 decitex, "> 80 men <= 94 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52054700 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 83,33
men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd
samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52054700a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 83,33
men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd
samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52054700b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 83,33
men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd
samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52054700c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 83,33
men < 106,38 decitex, "> 94 men <= 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd
samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och
stickning

52054800 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av på < 83,33
decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52054800a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av på < 83,33
decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52054800b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av på < 83,33
decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52054800c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande >= 85
viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av på < 83,33
decitex, "> 120 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52061100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52061100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52061100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52061100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52061200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52061200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor
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52061200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52061200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52061300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52061300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52061300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52061300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52061400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52061400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52061400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52061400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52061500 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52061500a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning
av annat än mattor

52061500b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52061500c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av okammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat
bruk än vävning och stickning

52062100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52062100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
vävning av annat än mattor

52062100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
stickning

52062100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14
metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för
annat bruk än vävning och stickning

52062200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)
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52062200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52062200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52062200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 232,56 men < 714,29
decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52062300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52062300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52062300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52062300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 192,31 men < 232,56
decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52062400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52062400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52062400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52062400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av >= 125 men < 192,31
decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52062500 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52062500a Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning
av annat än mattor

52062500b Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52062500c Leveranser &
Produktion

ton Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat
bruk än vävning och stickning

52063100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52063100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52063100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52063100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning
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52063200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52063200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning
av annat än mattor

52063200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52063200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat
bruk än vävning och stickning

52063300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52063300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning
av annat än mattor

52063300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52063300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat
bruk än vävning och stickning

52063400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52063400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning
av annat än mattor

52063400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52063400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 125 men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt
numrering" (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat
bruk än vävning och stickning

52063500 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52063500a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52063500b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52063500c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av okammade bomullsfibrer, innehållande
övervägande men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av < 125 decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52064100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)
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52064100a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52064100b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52064100c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
714,29 decitex, "<= 14 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52064200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52064200a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52064200b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52064200c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
232,56 men < 714,29 decitex, "> 14 men <= 43 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och
stickning

52064300 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

52064300a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52064300b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52064300c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >=
192,31 men < 232,56 decitex, "> 43 men <= 52 metriskt numrering" (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och
stickning

52064400 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar)

52064400a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52064400b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för stickning

52064400c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 125
men < 192,31 decitex, "> 52 men <= 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt
garn i detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52064500 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125
decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

52064500a Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125
decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för vävning av annat än mattor

52064500b Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125
decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för stickning
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52064500c Leveranser &
Produktion

ton Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 125
decitex, "> 80 metriskt numrering" (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar), för annat bruk än vävning och stickning

52071000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, i
detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd)

52079000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, i
detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd)

52081110 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av bomull för tillverkning av förband, gasbindor o.d., med
tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull och vägande <= 100
g/m², oblekta

52081190 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², oblekta (exkl. förband)

52081190a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², oblekta (exkl. förband), till kläder

52081190b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², oblekta (exkl. förband), till hushålls- eller
inredningstextilier

52081190c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², oblekta (exkl. förband), till tekniskt eller
industriellt bruk (ej förbandsgas)

52081216 Leveranser &
Produktion

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

52081216a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av <=
165 cm, till kläder

52081216b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av <=
165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52081216c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av <=
165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52081219 Leveranser &
Produktion

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

52081219a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av > 165
cm, till kläder

52081219b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av > 165
cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52081219c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², oblekta, med en bredd av > 165
cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52081296 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av <=
165 cm

52081296a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av <=
165 cm, till kläder

52081296b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av <=
165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52081296c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av <=
165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52081299 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av > 165
cm

52081299a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av > 165
cm, till kläder

52081299b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av > 165
cm, till hushålls- eller inredningstextilier
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52081299c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², oblekta, med en bredd av > 165
cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52081300 Leveranser &
Produktion

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

52081300a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², oblekta, till kläder

52081300b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², oblekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52081300c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52081900 Leveranser &
Produktion

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

52081900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig
kypert), till kläder

52081900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig
kypert), till hushålls- eller inredningstextilier

52081900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig
kypert), till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52082110 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av bomull för tillverkning av förband, gasbindor o.d., med
tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 100
g/m², blekta

52082190 Leveranser &
Produktion

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

52082190a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², blekta (exkl. förband gasbindor o.d.), till kläder

52082190b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², blekta (exkl. förband gasbindor o.d.), till
hushålls- eller inredningstextilier

52082190c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², blekta (exkl. förband gasbindor o.d.), till tekniskt
eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52082216 Leveranser &
Produktion

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

52082216a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av <=
165 cm, till kläder

52082216b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av <=
165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52082216c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av <=
165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52082219 Leveranser &
Produktion

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

52082219a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av > 165
cm, till kläder

52082219b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av > 165
cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52082219c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², blekta, med en bredd av > 165
cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52082296 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av <=
165 cm
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52082296a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av <=
165 cm, till kläder

52082296b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av <=
165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52082296c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av <=
165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52082299 Leveranser &
Produktion

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

52082299a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av > 165
cm, till kläder

52082299b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av > 165
cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52082299c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², blekta, med en bredd av > 165
cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52082300 Leveranser &
Produktion

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

52082300a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², blekta, till kläder

52082300b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², blekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52082300c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig liksidig kypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², blekta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52082900 Leveranser &
Produktion

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

52082900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig
kypert), till kläder

52082900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig
kypert), till hushålls- eller inredningstextilier

52082900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig liksidig
kypert), till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52083100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², färgade

52083100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², färgade, till kläder

52083100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², färgade, till hushålls- eller inredningstextilier

52083100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52083216 Leveranser &
Produktion

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

52083216a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd av <=
165 cm, till kläder

52083216b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd av <=
165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52083216c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd av <=
165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)
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52083219 Leveranser &
Produktion

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

52083219a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd
av > 165 cm, till kläder

52083219b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd
av > 165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52083219c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 130 g/m², färgade, med en bredd
av > 165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52083296 Leveranser &
Produktion

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

52083296a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd av <=
165 cm, till kläder

52083296b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd av <=
165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52083296c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd av <=
165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52083299 Leveranser &
Produktion

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

52083299a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd
av > 165 cm, till kläder

52083299b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd
av > 165 cm, till hushålls- eller inredningstextilier

52083299c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 130 g/m² men <= 200 g/m², färgade, med en bredd
av > 165 cm, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52083300 Leveranser &
Produktion

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

52083300a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², färgade, till kläder

52083300b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², färgade, till hushålls- eller inredningstextilier

52083300c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52083900 Leveranser &
Produktion

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

52083900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52083900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52083900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52084100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², av olikfärgade garner

52084100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², av olikfärgade garner, till skjortor och blusar

52084100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², av olikfärgade garner, till andra kläder än skjortor
och blusar
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52084100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², av olikfärgade garner, till hushålls- eller
inredningstextilier

52084100d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², av olikfärgade garner, till tekniskt eller industriellt
bruk

52084200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 200 g/m², av olikfärgade garner

52084200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till
skjortor och blusar

52084200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till andra
kläder än skjortor och blusar

52084200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till
hushålls- eller inredningstextilier

52084200d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² men <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till
tekniskt eller industriellt bruk

52084300 Leveranser &
Produktion

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

52084300a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², av olikfärgade garner, till skjortor och blusar

52084300b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², av olikfärgade garner, till andra kläder än skjortor och blusar

52084300c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², av olikfärgade garner, till hushålls- eller inredningstextilier

52084300d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², av olikfärgade garner, till tekniskt eller industriellt bruk

52084900 Leveranser &
Produktion

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

52084900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning,
4-bindig liksidig kypert samt med tvåskaftsbindning), till skjortor och blusar

52084900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning,
4-bindig liksidig kypert samt med tvåskaftsbindning), till andra kläder än skjortor
och blusar

52084900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning,
4-bindig liksidig kypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller
inredningstextilier

52084900d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning,
4-bindig liksidig kypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt
bruk

52085100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², tryckta

52085100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², tryckta, till kläder

52085100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², tryckta, till hushålls- eller inredningstextilier

52085100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande <= 100 g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52085200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² till 200 g/m², tryckta

52085200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² till 200 g/m², tryckta, till kläder
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52085200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² till 200 g/m², tryckta, till hushålls- eller
inredningstextilier

52085200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 100 g/m² till 200 g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt
bruk (ej förbandsgas)

52085910 Leveranser &
Produktion

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

52085910a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², tryckta, till kläder

52085910b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², tryckta, till hushålls- eller inredningstextilier

52085910c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <=
200 g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52085990 Leveranser &
Produktion

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

52085990a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52085990b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52085990c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande <= 200
g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52091100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², oblekta

52091100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², oblekta, till kläder

52091100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², oblekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52091100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52091200 Leveranser &
Produktion

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

52091200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², oblekta, till kläder

52091200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², oblekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52091200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52091900 Leveranser &
Produktion

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

52091900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52091900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52091900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², oblekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk

52092100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², blekta

52092100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², blekta, till kläder
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52092100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², blekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52092100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², blekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52092200 Leveranser &
Produktion

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

52092200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², blekta, till kläder

52092200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², blekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52092200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², blekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52092900 Leveranser &
Produktion

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

52092900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52092900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52092900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk

52093100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², färgade

52093100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², färgade, till kläder

52093100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², färgade, till hushålls- eller inredningstextilier

52093100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk

52093200 Leveranser &
Produktion

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

52093200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², färgade, till kläder

52093200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², färgade, till hushålls- eller inredningstextilier

52093200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk

52093900 Leveranser &
Produktion

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

52093900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52093900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52093900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk

52094100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >=85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner

52094100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >=85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner, till kläder
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52094100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >=85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner, till hushålls- eller
inredningstextilier

52094100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >=85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner, till tekniskt eller industriellt
bruk

52094200 Leveranser 1 000 m2 Denim av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200 g/m²,
av olikfärgade garner

52094300 Leveranser &
Produktion

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

52094300a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >=85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. denim), till kläder

52094300b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >=85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. denim), till hushålls- eller
inredningstextilier

52094300c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >=85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. denim), till tekniskt eller
industriellt bruk

52094900 Leveranser &
Produktion

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

52094900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning,
4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning och denim), till kläder

52094900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning,
4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning och denim), till
hushålls- eller inredningstextilier

52094900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning,
4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning och denim), till tekniskt
eller industriellt bruk

52095100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², tryckta

52095100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², tryckta, till kläder

52095100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², tryckta, till hushålls- eller inredningstextilier

52095100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande >= 85 viktprocent
bomull, vägande > 200 g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk

52095200 Leveranser &
Produktion

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

52095200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², tryckta, till kläder

52095200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², tryckta, till hushålls- och inredningstextilier

52095200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande >= 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk

52095900 Leveranser &
Produktion

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

52095900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52095900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52095900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande >= 85 viktprocent bomull, vägande > 200
g/m², tryckta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk
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52101100 Leveranser &
Produktion

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

52101100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², oblekta, till kläder

52101100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², oblekta, till hushålls- eller
inredningstextilier

52101100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk
(ej förbandsgas)

52101900 Leveranser &
Produktion

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

52101900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m²,
oblekta (exkl. med tvåskaftsbindning), till kläder

52101900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m²,
oblekta (exkl. med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52101900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m²,
oblekta (exkl. med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52102100 Leveranser &
Produktion

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

52102100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², blekta, till kläder

52102100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², blekta, till hushålls- eller
inredningstextilier

52102100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², blekta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52102900 Leveranser &
Produktion

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

52102900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², blekta
(exkl. med tvåskaftsbindning), till kläder

52102900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², blekta
(exkl. med tvåskaftsbindning), blekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52102900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², blekta
(exkl. med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52103100 Leveranser &
Produktion

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

52103100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², färgade, till kläder

52103100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², färgade, till hushålls- eller
inredningstextilier

52103100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk
(ej förbandsgas)

52103200 Leveranser &
Produktion

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

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200
g/m², färgade, till kläder

52103200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200
g/m², färgade, till hushålls- eller inredningstextilier

52103200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <= 200
g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52103900 Leveranser &
Produktion

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

52103900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <=
200 g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig
bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52103900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <=
200 g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig
bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller
inredningstextilier

52103900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande <=
200 g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig
bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk
(ej förbandsgas)

52104100 Leveranser &
Produktion

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

52104100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till skjortor och
blusar

52104100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till andra kläder än
skjortor och blusar

52104100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till hushålls- eller
inredningstextilier

52104100d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner, till tekniskt eller
industriellt bruk

52104900 Leveranser &
Produktion

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

52104900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. med tvåskaftsbindning), till skjortor och blusar

52104900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. med tvåskaftsbindning), till andra kläder än skjortor
och blusar

52104900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller
inredningstextilier

52104900d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt
bruk

52105100 Leveranser &
Produktion

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

52105100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², tryckta, till kläder
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52105100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², tryckta, till hushålls- eller
inredningstextilier

52105100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande <= 200 g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk
(ej förbandsgas)

52105900 Leveranser &
Produktion

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

52105900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m²,
tryckta (exkl. med tvåskaftsbindning), tryckta, till kläder

52105900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m²,
tryckta (exkl. med tvåskaftsbindning), tryckta, till hushålls- eller
inredningstextilier

52105900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande <= 200 g/m²,
tryckta (exkl. med tvåskaftsbindning), tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk
(ej förbandsgas)

52111100 Leveranser &
Produktion

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

52111100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta, till kläder

52111100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52111100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52111200 Leveranser &
Produktion

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

52111200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², oblekta, till kläder

52111200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², oblekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52111200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52111900 Leveranser &
Produktion

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

52111900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta
(exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert
samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52111900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta
(exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert
samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52111900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², oblekta
(exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert
samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk

52112000 Leveranser &
Produktion

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

52112000a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200 g/m², blekta,
till kläder
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52112000b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200 g/m², blekta,
till hushålls- eller inredningstextilier

52112000c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200 g/m², blekta,
till tekniskt eller industriellt bruk

52113100 Leveranser &
Produktion

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

52113100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², färgade, till kläder

52113100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², färgade, till hushålls- eller
inredningstextilier

52113100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk

52113200 Leveranser &
Produktion

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

52113200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², färgade, till kläder

52113200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², färgade, till hushålls- eller inredningstextilier

52113200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², färgade, till tekniskt eller industriellt bruk

52113900 Leveranser &
Produktion

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

52113900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52113900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52113900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², färgade (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten
varpkypert samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk

52114100 Leveranser &
Produktion

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

52114100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner, till kläder

52114100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner, till hushålls- eller
inredningstextilier

52114100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner, till tekniskt eller
industriellt bruk

52114200 Leveranser 1 000 m2 Denim av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner

52114300 Leveranser &
Produktion

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

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner, till kläder

52114300b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner, till hushålls- eller inredningstextilier

52114300c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner, till tekniskt eller industriellt bruk

52114910 Leveranser &
Produktion

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

52114910a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Jacquardvävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner, till kläder

52114910b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Jacquardvävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner, till hushålls- eller inredningstextilier

52114910c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Jacquardvävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande > 200
g/m², av olikfärgade garner, till tekniskt eller industriellt bruk

52114990 Leveranser &
Produktion

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

52114990a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig
bruten varpkypert, med tvåskaftsbindning och denim och jacquardvävnader), till
kläder

52114990b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig
bruten varpkypert, med tvåskaftsbindning och denim och jacquardvävnader), till
hushålls- eller inredningstextilier

52114990c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig
bruten varpkypert, med tvåskaftsbindning och denim och jacquardvävnader), till
tekniskt eller industriellt bruk

52115100 Leveranser &
Produktion

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

52115100a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta, till kläder

52115100b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta, till hushålls- eller inredningstextilier

52115100c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande
men < 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk

52115200 Leveranser &
Produktion

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

52115200a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², tryckta, till kläder

52115200b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², tryckta, till hushålls- eller inredningstextilier

52115200c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet
4-bindig bruten varpkypert, innehållande < 85 viktprocent bomull, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200
g/m², tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk
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52115900 Leveranser &
Produktion

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

52115900a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta
(exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig  samt med
tvåskaftsbindning), till kläder

52115900b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta
(exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig  samt med
tvåskaftsbindning), till hushålls- eller inredningstextilier

52115900c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande < 85 viktprocent bomull, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande > 200 g/m², tryckta
(exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig  samt med
tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk

52121110 Leveranser &
Produktion

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

52121110a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
oblekta, till kläder

52121110b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
oblekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52121110c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52121190 Leveranser &
Produktion

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

52121190a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin samt med tvåskaftsbindning), till kläder

52121190b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin samt med tvåskaftsbindning), till hushålls- eller
inredningstextilier

52121190c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin samt med tvåskaftsbindning), till tekniskt eller industriellt bruk
(ej förbandsgas)

52121210 Leveranser &
Produktion

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

52121210a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
blekta, till kläder

52121210b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
blekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52121210c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
blekta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52121290 Leveranser &
Produktion

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

52121290a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52121290b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller inredningstextilier

52121290c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52121310 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
färgade
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52121310a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
färgade, till kläder

52121310b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
färgade, till hushålls- eller inredningstextilier

52121310c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
färgade, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52121390 Leveranser &
Produktion

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

52121390a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52121390b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller inredningstextilier

52121390c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52121410 Leveranser &
Produktion

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

52121410a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
av olikfärgade garner, till skjortor och blusar

52121410b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
av olikfärgade garner, till andra kläder än skjortor och blusar

52121410c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
av olikfärgade garner, till hushålls- eller inredningstextilier

52121410d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
av olikfärgade garner, till tekniskt eller industriellt bruk

52121490 Leveranser &
Produktion

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

52121490a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av lin och konstfibrer), till skjortor och blusar

52121490b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av lin och konstfibrer), till andra kläder än
skjortor och blusar

52121490c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller
inredningstextilier

52121490d Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller
industriellt bruk

52121510 Leveranser &
Produktion

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

52121510a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
tryckta, till kläder

52121510b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
tryckta, till hushålls- eller inredningstextilier

52121510c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande <= 200 g/m²,
tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk (ej förbandsgas)

52121590 Leveranser &
Produktion

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

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52121590b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller inredningstextilier

52121590c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande <= 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller industriellt bruk (ej
förbandsgas)

52122110 Leveranser &
Produktion

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

52122110a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
oblekta, till kläder

52122110b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
oblekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52122110c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
oblekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52122190 Leveranser &
Produktion

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

52122190a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52122190b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller inredningstextilier

52122190c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², oblekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller industriellt bruk

52122210 Leveranser &
Produktion

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

52122210a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
blekta, till kläder

52122210b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
blekta, till hushålls- eller inredningstextilier

52122210c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
blekta, till tekniskt eller industriellt bruk

52122290 Leveranser &
Produktion

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

52122290a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52122290b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller inredningstextilier

52122290c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller industriellt bruk

52122310 Leveranser &
Produktion

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

52122310a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
färgade, till kläder

52122310b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
färgade, till hushålls- eller inredningstextilier
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52122310c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
färgade, till tekniskt eller industriellt bruk

52122390 Leveranser &
Produktion

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

52122390a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52122390b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller inredningstextilier

52122390c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller industriellt bruk

52122410 Leveranser &
Produktion

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

52122410a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², av
olikfärgade garner, till kläder

52122410b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², av
olikfärgade garner, till hushålls- eller inredningstextilier

52122410c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m², av
olikfärgade garner, till tekniskt eller industriellt bruk

52122490 Leveranser &
Produktion

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

52122490a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52122490b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller
inredningstextilier

52122490c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², av olikfärgade garner (exkl. med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller
industriellt bruk

52122510 Leveranser &
Produktion

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

52122510a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
tryckta, till kläder

52122510b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
tryckta, till hushålls- eller inredningstextilier

52122510c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin, vägande > 200 g/m²,
tryckta, till tekniskt eller industriellt bruk

52122590 Leveranser &
Produktion

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

52122590a Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till kläder

52122590b Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till hushålls- eller inredningstextilier

52122590c Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av bomull, innehållande övervägande men < 85 viktprocent bomull,
vägande > 200 g/m², tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av lin och konstfibrer), till tekniskt eller industriellt bruk

53011000 Leveranser ton Lin, oberett eller rötat

53012100 Leveranser &
Produktion

ton Lin, bråkat eller skäktat
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53012900 Leveranser &
Produktion

ton Lin, häcklat eller på annat sätt berett, men inte spunnet (exkl. bråkat eller
skäktat)

53013000 Leveranser &
Produktion

ton Blånor och avfall av lin, inkl. garnavfall samt rivet avfall och riven lump

53021000 Leveranser ton Mjukhampa "Cannabis sativa L.", oberedd eller rötad

53029000 Leveranser &
Produktion

ton Mjukhampa "Cannabis sativa L.", beredd men inte spunnen, samt blånor och
avfall av mjukhampa, inkl. garnavfall samt rivet avfall och riven lump (exkl. rötad
mjukhampa)

53031000 Leveranser ton Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller rötade (exkl. av lin,
mjukhampa och rami)

53039000 Leveranser &
Produktion

ton Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, beredda men inte spunna, samt
blånor och avfall av dessa fibrer, inkl. garnavfall samt rivet avfall och riven lump
(exkl. av lin, mjukhampa och rami)

53050000 Leveranser &
Produktion

ton Kokosfibrer, abaca "manilahampa eller Musa textilis Nee", rami och andra
vegetabiliska textilfibrer, i.a.n., oberedda eller beredda men inte spunna; blånor
och avfall av dessa fibrer, inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump

53061010 Leveranser &
Produktion

ton Garn av lin, enkelt, med en längdvikt av >= 833,3 decitex "<= 12 metrisk
numrering" (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

53061030 Leveranser &
Produktion

ton Garn av lin, enkelt, med en längdvikt av >= 277,8 decitex men < 833,3 decitex
"> 12 men <= 36 metrisk numrering" (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

53061050 Leveranser &
Produktion

ton Garn av lin, enkelt, med en längdvikt av < 277,8 decitex "> 36 metrisk
numrering" (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

53061090 Leveranser &
Produktion

ton Garn av lin, enkelt, i detaljhandelsuppläggningar

53062010 Leveranser &
Produktion

ton Garn av lin, tvinnat "flertrådigt" (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

53062090 Leveranser &
Produktion

ton Garn av lin, tvinnat "flertrådigt", i detaljhandelsuppläggningar

53071000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303, enkelt (exkl.
garn av lin, mjukhampa och rami)

53072000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, tvinnat "flertrådigt" (exkl.
garn av lin, mjukhampa och rami)

53081000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av kokosfibrer

53082010 Leveranser &
Produktion

ton Garn av mjukhampa (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

53082090 Leveranser &
Produktion

ton Garn av mjukhampa, i detaljhandelsuppläggningar

53089012 Leveranser &
Produktion

ton Garn av rami, med en längdvikt av >= 277,8 decitex "<= 36 metrisk numrering"

53089019 Leveranser &
Produktion

ton Garn av rami, med en längdvikt av < 277,8 decitex "> 36 metrisk numrering"

53089050 Leveranser &
Produktion

ton Pappersgarn

53089090 Leveranser &
Produktion

ton Garn av vegetabiliska textilfibrer (exkl. garn av lin, mjukhampa, rami, jute;
kokosgarn, pappersgarn samt bomullsgarn)

53091110 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av lin, innehållande >= 85 viktprocent lin, oblekta

53091190 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av lin, innehållande >= 85 viktprocent lin, blekta

53091900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av lin, innehållande >= 85 viktprocent lin, färgade, av olikfärgade
garner eller tryckta

53092100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av lin, innehållande övervägande men < 85 viktprocent lin, oblekta
eller blekta

53092900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av lin, innehållande övervägande men < 85 viktprocent lin, färgade,
av olikfärgade garner eller tryckta

53101010 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av <=
150 cm, oblekta

53101090 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd
av > 150 cm, oblekta (exkl. vävnader av lin, mjukhampa och rami)
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53109000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303,
färgade, av olikfärgade garner eller tryckta

53110010 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av rami

53110090 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn (exkl. vävnader
av lin, jute eller andra bastfibrer samt vävnader av rami samt av bomull)

54011012 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd "kärngarn" av polyesterfilament omgivna av bomullsfibrer (exkl. i
detaljhandelsuppläggningar)

54011014 Leveranser &
Produktion

ton Kärngarn av syntetfilament (exkl. i detaljhandelsuppläggningar samt
polyesterfilament omgivna av bomullsfibrer)

54011016 Leveranser &
Produktion

ton Sygarn, texturerat, av syntetfilament (exkl. kärngarn och i
detaljhandelsuppläggningar)

54011018 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av syntetfilament (exkl. kärngarn, texturerat garn och i
detaljhandelsuppläggningar)

54011090 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av syntetfilament, i detaljhandelsuppläggningar

54012010 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av regenatfilament (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

54012090 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av regenatfilament, i detaljhandelsuppläggningar

54021100 Leveranser ton Högstyrkegarn av aramider (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

54021900 Leveranser ton Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar samt garn av aramider)

54022000 Leveranser ton Högstyrkegarn av polyestrar (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

54023100 Leveranser ton Garn, texturerat av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har en
längdvikt av <= 50 tex (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

54023200 Leveranser ton Garn, texturerat av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har en
längdvikt av > 50 tex (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

54023300 Leveranser ton Garn, texturerat av polyestrar (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

54023400 Leveranser ton Garn, texturerat av polypropen (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

54023900 Leveranser ton Garn, texturerat av syntetmaterial (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar samt texturerat garn av polypropen, polyestrar,
nylon eller andra polyamider)

54024400 Leveranser ton Töjfibergarn av syntetmaterial, enkelt, utan snodd eller med en snodd av <= 50
varv per meter (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, texturerat garn
samt garn av polyestrar, nylon eller andra polyamider)

54024500 Leveranser ton Garn av nylon eller andra polyamider, inkl. monofilament med en längdvikt
av < 67 decitex, enkelt, utan snodd eller med en snodd av <= 50 varv per
meter (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, töjfibergarn,
högstyrkegarn samt texturerat garn)

54024600 Leveranser ton Garn av polyestrar, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt,
utan snodd eller med en snodd av <= 50 varv per meter, delvis orienterat (exkl.
töjfibergarn, sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt texturerat garn)

54024700 Leveranser ton Garn av polyestrar, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt,
utan snodd eller med en snodd av <= 50 varv per meter (exkl. töjfibergarn,
sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, texturerat garn samt delvis orienterat
garn av polyestrar)

54024800 Leveranser ton Garn av polypropen, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex,
enkelt, utan snodd eller med en snodd av <= 50 varv per meter (exkl.
töjfibergarn, sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt texturerat garn)

54024900 Leveranser ton Garn av syntetmaterial, inkl. syntetiska monofilament med en längdvikt av < 67
decitex, enkelt, utan snodd eller med en snodd av <= 50 varv per meter (exkl.
sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, texturerat garn, töjfibergarn samt
garn av polypropen, polyestrar, nylon eller andra polyamider)

54025100 Leveranser ton Garn av nylon eller andra polyamider, inkl. monofilament med en längdvikt
av < 67 decitex, enkelt, med en snodd av > 50 varv per meter (exkl. sytråd,
garn i detaljhandelsuppläggningar, högstyrkegarn samt texturerat garn)

54025200 Leveranser ton Garn av polyestrar, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt,
med en snodd av > 50 varv per meter (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar, högstyrkegarn samt texturerat garn)
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54025300 Leveranser ton Garn av polypropenfibrer, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex,
enkelt, med en snodd av > 50 varv per meter (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar samt texturerat garn)

54025900 Leveranser ton Garn av syntetmaterial, inkl. syntetiska monofilament med en längdvikt av < 67
decitex, enkelt, med en snodd av > 50 varv per meter (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar, texturerat garn samt garn av nylon eller andra
polyamider, polyestrar och polypropen)

54026100 Leveranser &
Produktion

ton Garn av nylon eller andra polyamider, inkl. monofilament med en längdvikt
av < 67 decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar, högstyrkegarn samt texturerat garn)

54026200 Leveranser &
Produktion

ton Garn av polyestrar, inkl. monofilament hos vilket enkeltråden har en längdvikt
av < 67 decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar, högstyrkegarn samt texturerat garn)

54026300 Leveranser &
Produktion

ton Garn av polypropenfibrer, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex,
tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt
texturerat garn)

54026900 Leveranser &
Produktion

ton Garn av syntetmaterial, inkl. syntetiska monofilament med en längdvikt av < 67
decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar,
texturerat garn samt garn av nylon eller andra polyamider, polyestrar och
polypropen)

54031000 Leveranser ton Högstyrkegarn av viskos (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

54033100 Leveranser ton Garn av viskos, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt,
utan snodd eller med en snodd av <= 120 varv per meter (exkl. sytråd,
högstyrkegarn samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

54033200 Leveranser ton Garn av viskos, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt,
med en snodd av > 120 varv per meter (exkl. sytråd, högstyrkegarn samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

54033300 Leveranser ton Garn av acetat, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt
(exkl. sytråd, högstyrkegarn samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

54033900 Leveranser ton Garn av regenatmaterial, inkl. monofilament av regenatmaterial med en
längdvikt av < 67 decitex, enkelt (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar
samt garn av viskos eller acetat)

54034100 Leveranser &
Produktion

ton Garn av viskos, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, tvinnat
"flertrådigt" (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt
högstyrkegarn)

54034200 Leveranser &
Produktion

ton Garn av acetat, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, tvinnat
"flertrådigt" (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt
högstyrkegarn)

54034900 Leveranser &
Produktion

ton Garn av regenatmaterial, inkl. monofilament av regenatmaterial med en
längdvikt av < 67 decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar samt garn av viskos eller acetat)

54041100 Leveranser ton Töjfibergarn av syntetmaterial, med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett
största tvärmått av <= 1 mm

54041200 Leveranser ton Monofilament av polypropen med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett
största tvärmått av <= 1 mm (exkl. töjfibergarn)

54041900 Leveranser ton Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett
största tvärmått av <= 1 mm (exkl. av polypropen och töjfibergarn)

54049010 Leveranser ton Remsor o.d., t.ex. konstbast, av polypropen, med en bredd i föreliggande skick
av <= 5 mm

54049090 Leveranser ton Remsor o.d., t.ex. konstbast, av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande
skick av <= 5 mm (exkl. av polypropen)

54050000 Leveranser ton Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex och med
ett största tvärmått av <= 1 mm; remsor o.d., t.ex. konstbast, av
regenatmaterial, med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm

54060000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av konstfilament, i detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd)

54071000 Leveranser 1 000 m2 Vävnader framställda av högstyrkegarn, av nylon eller andra polyamider eller av
polyestrar, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med
ett största tvärmått av <= 1 mm

54072011 Leveranser 1 000 m2 Vävnader framställda av remsor e.d., av polyeten eller polypropen, med en
bredd av < 3 mm

54072019 Leveranser 1 000 m2 Vävnader framställda av remsor e.d., av polyeten eller polypropen, med en
bredd av >= 3 mm

54072090 Leveranser 1 000 m2 Vävnader framställda av remsor e.d., av syntetmaterial (exkl. av polyeten eller
polypropen)
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54073000 Leveranser 1 000 m2 Vävnader av garn av syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt
av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm, eller av remsor o.d.
av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm, bestående
av lager av parallella trådar av textilmaterial, lagda på varandra på så sätt att
trådarna i ett lager bildar spetsig eller rät vinkel med trådarna i ett annat lager,
lagren är sammanfogade i bindpunkterna med bindemedel eller genom
sammansmältning

54074100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent filament av nylon eller andra
polyamider, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med
ett största tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller blekta

54074200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent nylon eller andra polyamider,
inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med största
tvärmått av <= 1 mm, färgade

54074300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent nylon eller andra polyamider,
inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm, av olikfärgade garner

54074400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent nylon eller andra polyamider,
inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med största
tvärmått av <= 1 mm, tryckta

54075100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade
polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller blekta

54075200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade
polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, färgade

54075300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade
polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, av olika färgade garner

54075400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade
polyesterfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, tryckta

54076110 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade
polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller blekta

54076130 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade
polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, färgade

54076150 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade
polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, av olikfärgade garner

54076190 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent otexturerade
polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, tryckta

54076910 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade och otexturerade
polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller blekta

54076990 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent texturerade och otexturerade
polyesterfilament, inkl. av monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex
och med ett största tvärmått av <= 1 mm, färgade, av olikfärgade garner eller
tryckta

54077100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm, oblekta eller blekta (exkl. av polyester-, nylon- eller andra
polyamidfibrer)

54077200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm, färgade (exkl. av polyester-, nylon- eller andra
polyamidfibrer eller av monofilamentgarn av polyester-, nylon- eller andra
polyamidfibrer)

54077300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm, av olikfärgade garner (exkl. av polyester-, nylon- eller
andra polyamidfibrer eller av monofilamentgarn av polyester-, nylon- eller andra
polyamidfibrer)

54077400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent syntetfilament, inkl. av
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm, tryckta (exkl. av polyester-, nylon- eller andra
polyamidfibrer eller av monofilamentgarn av polyester-, nylon- eller andra
polyamidfibrer)

54078100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, oblekta eller blekta
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54078200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
med inblandningt huvudsakligen eller uteslutande av bomull, färgade

54078300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
med inblandningt huvudsakligen eller uteslutande av bomull, av olikfärgade
garner

54078400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, tryckta

54079100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
oblekta eller blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
bomull)

54079200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
färgade (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull)

54079300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
av olikfärgade garner (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
bomull)

54079400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 syntetfilament, inkl. monofilamentgarn
med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm,
tryckta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull)

54081000 Leveranser 1 000 m2 Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos, inkl. monofilamentgarn med
en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm

54082100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm eller av remsor e.d. av regenatmaterial med en bredd i
föreliggande skick av <= 5 mm, oblekta eller blekta (exkl. framställda av
högstyrkegarn av viskos)

54082210 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm eller av remsor e.d. av regenatmaterial med en bredd i
föreliggande skick av <= 5 mm, färgade, med en bredd av > 135 cm men <=
155 cm, med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning (exkl. framställda av
högstyrkegarn av viskos)

54082290 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått <= 1 mm eller av remsor e.d. av regenatmaterial med en bredd i
föreliggande skick av <= 5 mm, färgade (exkl. med en bredd av > 135 cm men
<= 155 cm, med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning och framställda av
högstyrkegarn av viskos)

54082300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm , av olikfärgande garner (exkl. de framställda av
högstyrkegarn av viskos)

54082400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande >= 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm eller av remsor e.d. av regenatmaterial med en bredd i
föreliggande skick av <= 5 mm, tryckta (exkl. framställda av högstyrkegarn av
viskos)

54083100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och ett största tvärmått
av <= 1 mm eller av remsor e.d. av regenatmaterial med en bredd i
föreliggande skick av <= 5 mm, oblekta eller blekta (exkl. framställda av
högstyrkegarn av viskos)

54083200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm, eller av remsor e.d. av regenatmaterial med en bredd i
föreliggande skick av <= 5 mm, färgade (exkl. framställda av högstyrkegarn av
viskos)

54083300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm, av olikfärgade garner (exkl. framställda av högstyrkegarn
av viskos)

54083400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader av garn, innehållande < 85 viktprocent regenatfilament, inkl.
monofilamentgarn med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största
tvärmått av <= 1 mm eller av remsor e.d. av regenatmaterial med en bredd i
föreliggande skick av <= 5 mm, tryckta (exkl. framställda av högstyrkegarn av
viskos)

55011100 Leveranser &
Produktion

ton Fiberkabel enligt anmärkning 1 till kap. 55, av aramider
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55011900 Leveranser &
Produktion

ton Fiberkabel enligt anmärkning 1 till kap. 55, av nylon eller andra polyamider
(exkl. aramider)

55012000 Leveranser &
Produktion

Anges ej Fiberkabel enligt anmärkning 1 till kap. 55, av polyestrar

55012000x Leveranser &
Produktion

ton Fiberkabel, av polyestrar

55013000 Leveranser &
Produktion

Anges ej Fiberkabel enligt anmärkning 1 till kap. 55, av akryl eller modakryl

55013000x Leveranser &
Produktion

ton Fiberkabel, av akryl eller modakryl

55014000 Leveranser &
Produktion

ton Fiberkabel, av syntetfilament, enligt anmärkning 1 till kap. 55, av polypropen

55019000 Leveranser &
Produktion

ton Fiberkabel enligt anmärkning 1 till kap. 55, av syntetfilament (exkl. filamenter av
akryl, modakryl, polyestrar, polypropen, nylon eller andra polyamider)

55021000 Leveranser ton Fiberkabel av regenatfilament, enligt anmärkning 1 till kap. 55, av
cellulosaacetat

55029000 Leveranser ton Fiberkabel av regenatfilament, enligt anmärkning 1 till kap. 55 (exkl. av
cellulosaacetat)

55031100 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av aramider (exkl. kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning)

55031900 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av nylon eller andra polyamider (exkl. kardade, kammade
eller på annat sätt beredda för spinning samt av aramider)

55032000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av polyestrar (exkl. kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning)

55033000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av akryl eller modakryl (exkl. kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning)

55034000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av polypropen (exkl. kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning)

55039000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer (exkl. kardade, kammade eller på annat sätt beredda för
spinning samt av polypropen, akryl, modakryl, polyestrar, nylon eller andra
polyamider)

55041000 Leveranser ton Regenatstapelfibrer av viskos (exkl. kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning)

55049000 Leveranser ton Regenatstapelfibrer (exkl. kardade, kammade eller på annat sätt beredda för
spinning samt av viskos)

55051010 Leveranser ton Avfall av fibrer av nylon eller andra polyamider, inkl. kamavfall, garnavfall samt
rivet avfall och riven lump

55051030 Leveranser ton Avfall av fibrer av polyestrar, inkl. kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och
riven lump

55051050 Leveranser ton Avfall av fibrer av akryl eller modakryl, inkl. kamavfall, garnavfall samt rivet avfall
och riven lump

55051070 Leveranser ton Avfall av fibrer av polypropen, inkl. kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och
riven lump

55051090 Leveranser ton Avfall av syntetfibrer, inkl. kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump
(exkl. av fibrer av polypropen, akryl, modakryl, polyestrar och nylon eller andra
polyamider)

55052000 Leveranser ton Avfall av regenatfibrer, inkl. kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven
lump

55061000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av nylon eller andra polyamider, kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning

55062000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av polyestrar, kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning

55063000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer av akryl eller modakryl, kardade, kammade eller på annat
sätt beredda för spinning

55064000 Leveranser &
Produktion

ton Stapelfibrer, av polypropen, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för
spinning

55069000 Leveranser &
Produktion

ton Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
(exkl. av nylon eller andra polyamider, polyestrar, akryl, modakryl eller
polypropen)

55070000 Leveranser &
Produktion

ton Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för
spinning
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55081010 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av syntetstapelfibrer (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

55081090 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av syntetstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar

55082010 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av regenatstapelfibrer (exkl. i detaljhandelsuppläggningar)

55082090 Leveranser &
Produktion

ton Sytråd av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar

55091100 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent stapelfibrer av nylon eller andra
polyamider, enkelt garn (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55091200 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent stapelfibrer av nylon eller andra
polyamider, tvinnat "flertrådigt" garn (exkl. sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

55092100 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, enkelt garn (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55092200 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, tvinnat "flertrådigt"
garn (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55093100 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, enkelt
garn (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55093200 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, tvinnat
"flertrådigt" garn (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55094100 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, enkelt garn (exkl.
sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, samt garn av akryl- eller
modakrylstapelfibrer, polyestrar och nylon eller andra polyamider)

55094200 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, tvinnat "flertrådigt" garn
(exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, samt garn av akryl- eller
modakrylstapelfibrer, polyestrar och nylon eller andra polyamider)

55095100 Leveranser &
Produktion

ton Garn av polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av regenatstapelfibrer (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
polyesterstapelfibrer och sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55095200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn av polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
an ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
polyesterstapelfibrer och sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55095200a Leveranser &
Produktion

ton Garn av polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av kardad ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
polyesterstapelfibrer och sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55095200b Leveranser &
Produktion

ton Garn av polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av kammad ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
polyesterstapelfibrer och sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55095300 Leveranser &
Produktion

ton Garn av polyesterstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av bomull (exkl. innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer och sytråd
samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55095900 Leveranser &
Produktion

ton Garn av polyesterstapelfibrer (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av bomull, av ull eller fina djurhår eller av regenatstapelfibrer samt
innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer och sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

55096100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn av akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent akryl-
eller modakrylstapelfibrer och sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55096100a Leveranser &
Produktion

ton Garn av akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av kardad ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
akryl- eller modakrylstapelfibrer och sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

55096100b Leveranser &
Produktion

ton Garn av akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av kammad ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85
viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer och sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

55096200 Leveranser &
Produktion

ton Garn av fibrer av akryl- eller modakrylstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
akryl- eller modakrylstapelfibrer och sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)

55096900 Leveranser &
Produktion

ton Garn av akryl- eller modakrylstapelfibrer (exkl. med inblandning huvudsakligen
eller uteslutande av bomull eller av ull eller fina djurhår samt innehållande >=
85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, sytråd samt garn i
detaljhandelsuppläggningar)
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55099100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Garn av syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer,
sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt garn av stapelfibrer av
polyestrar, akryl eller modakryl)

55099100a Leveranser &
Produktion

ton Garn av syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
kardad ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
syntetstapelfibrer, sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt garn av
stapelfibrer av polyestrar, akryl eller modakryl)

55099100b Leveranser &
Produktion

ton Garn av syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
kammad ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent
syntetstapelfibrer, sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt garn av
stapelfibrer av polyestrar, akryl eller modakryl)

55099200 Leveranser &
Produktion

ton Garn av syntetstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
bomull (exkl. innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, sytråd, garn i
detaljhandelsuppläggningar samt garn av stapelfibrer av polyestrar, akryl eller
modakryl)

55099900 Leveranser &
Produktion

ton Garn av syntetstapelfibrer (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av bomull eller av ull eller fina djurhår samt innehållande >= 85
viktprocent syntetstapelfibrer, sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt
garn av stapelfibrer av polyestrar, akryl eller modakryl)

55101100 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, enkelt garn (exkl.
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55101200 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, tvinnat "flertrådigt"
garn (exkl. sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55102000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av ull eller fina djurhår (exkl. innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer,
sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55103000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av bomull (exkl. innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, sytråd
samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55109000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av regenatstapelfibrer (exkl. med inblandning huvudsakligen eller
uteslutande av bomull eller av ull eller fina djurhår samt innehållande >= 85
viktprocent regenatstapelfibrer, sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

55111000 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, i
detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd)

55112000 Leveranser &
Produktion

ton Garn innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, i
detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd)

55113000 Leveranser &
Produktion

ton Garn av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar (exkl. sytråd)

55121100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, oblekta eller
blekta

55121910 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, tryckta (exkl.
oblekta eller blekta)

55121990 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (exkl. oblekta
eller blekta samt tryckta)

55122100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer,
oblekta eller blekta

55122910 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer,
tryckta (exkl. oblekta eller blekta)

55122990 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer (exkl.
oblekta eller blekta samt tryckta)

55129100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, oblekta eller blekta
(exkl. av polyestrar, akryl eller modakryl)

55129910 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer, tryckta (exkl.
oblekta eller blekta samt av polyestrar, akryl eller modakryl)

55129990 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (exkl. oblekta,
blekta eller tryckta samt av polyestrar, akryl eller modakryl)

55131120 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande <= 170 g/m², oblekta eller blekta, med en bredd av <= 165 cm

55131190 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande <= 170 g/m², oblekta eller blekta, med en bredd av > 165 cm
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55131200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig
eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig liksidig kypert, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller
blekta

55131300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller
blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med
tvåskaftsbindning)

55131900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², oblekta eller
blekta (exkl. av polyesterstapelfibrer)

55132100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande <= 170 g/m², färgade

55132310 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig
eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², färgade

55132390 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², färgade (exkl.
med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

55132900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², färgade (exkl.
av polyesterstapelfibrer)

55133100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande <= 170 g/m², av olikfärgade garner

55133900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², av
olikfärgade garner (exkl. av polyesterstapelfibrer samt med tvåskaftsbindning)

55134100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande <= 170 g/m², tryckta

55134900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande <= 170 g/m², tryckta (exkl.
av polyesterstapelfibrer med tvåskaftsbindning)

55141100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande > 170 g/m², oblekta eller blekta

55141200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig
eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², oblekta eller
blekta

55141910 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², oblekta eller
blekta (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med
tvåskaftsbindning)

55141990 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², oblekta eller
blekta (exkl. av polyesterstapelfibrer)

55142100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande > 170 g/m², färgade

55142200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig
eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², färgade

55142300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², färgade (exkl.
med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

55142900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², färgade (exkl.
av polyesterstapelfibrer)

55143010 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande > 170 g/m², av olikfärgade garner

55143030 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig
eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², av olikfärgade
garner
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55143050 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², av olikfärgade
garner (exkl. med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med
tvåskaftsbindning)

55143090 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², av olikfärgade
garner (exkl. av polyesterstapelfibrer)

55144100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med
tvåskaftsbindning, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull,
vägande > 170 g/m², med tvåskaftsbindning, tryckta

55144200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med 3-bindig
eller 4-bindig kypertbindning, inkl. 4-bindig bruten varpkypert, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², med
tvåskaftsbindning, tryckta

55144300 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², tryckta (exkl.
med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning samt med tvåskaftsbindning)

55144900 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, vägande > 170 g/m², tryckta (exkl.
av polyesterstapelfibrer)

55151110 Leveranser &
Produktion

m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av viskosstapelfibrer, oblekta eller blekta

55151130 Leveranser &
Produktion

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

55151190 Leveranser &
Produktion

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

55151210 Leveranser &
Produktion

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

55151230 Leveranser &
Produktion

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

55151290 Leveranser &
Produktion

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

55151311 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår, oblekta eller
blekta

55151319 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår (exkl. oblekta
eller blekta)

55151391 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår, oblekta eller
blekta

55151399 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår (exkl. oblekta
eller blekta)

55151910 Leveranser &
Produktion

m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, oblekta eller
blekta (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina
djurhår, konstfilament, viskosstapelfibrer eller bomull)

55151930 Leveranser &
Produktion

m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer, tryckta (exkl. med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår,
konstfilament, viskosstapelfibrer eller bomull, samt oblekta eller blekta)

55151990 Leveranser &
Produktion

m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (exkl. tryckta samt
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår,
konstfilament, viskosstapelfibrer eller bomull, samt oblekta, blekta eller tryckta)

55152110 Leveranser &
Produktion

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

55152130 Leveranser &
Produktion

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

55152190 Leveranser &
Produktion

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

55152211 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår,
oblekta eller blekta
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55152219 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår (exkl.
oblekta eller blekta)

55152291 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår,
oblekta eller blekta

55152299 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår
(exkl. oblekta eller blekta)

55152900 Leveranser &
Produktion

m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer (exkl.
med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, av
konstfilament eller av bomull)

55159110 Leveranser &
Produktion

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

55159130 Leveranser &
Produktion

m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, tryckta (exkl. av polyester-,
akryl- eller modakrylstapelfibrer)

55159190 Leveranser &
Produktion

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

55159920 Leveranser &
Produktion

m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, oblekta eller blekta
(exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament eller
bomull samt av polyester-, akryl- eller modakrylstapelfibrer)

55159940 Leveranser &
Produktion

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

55159980 Leveranser &
Produktion

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

55161100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, oblekta eller
blekta

55161200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, färgade

55161300 Leveranser 1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, av olikfärgade
garner

55161400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande >= 85 viktprocent regenatstapelfibrer, tryckta

55162100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, oblekta eller blekta

55162200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, färgade

55162310 Leveranser 1 000 m2 Jacquardvävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, av olikfärgade
garner, med en bredd av >= 140 cm madrassvarstyger

55162390 Leveranser 1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, av olikfärgade garner (exkl.
jacquardvävnader med en bredd av >= 140 cm madrassvarstyger)

55162400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament, tryckta

55163100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, oblekta eller blekta

55163200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, färgade

55163300 Leveranser 1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, av olikfärgade garner

55163400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av ull eller fina djurhår, tryckta

55164100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, oblekta eller blekta

55164200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, färgade

55164300 Leveranser 1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, av olikfärgade garner
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55164400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning
huvudsakligen eller uteslutande av bomull, tryckta

55169100 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, oblekta eller blekta
(exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull eller fina
djurhår samt konstfilament)

55169200 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, färgade (exkl. med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull eller fina djurhår
samt konstfilament)

55169300 Leveranser 1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, av olikfärgade
garner (exkl. med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull
eller fina djurhår samt konstfilament)

55169400 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Vävnader innehållande < 85 viktprocent regenatstapelfibrer, tryckta (exkl. med
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull eller fina djurhår
samt konstfilament)

56012110 Leveranser ton Vadd av absorberande bomull och varor av sådan vadd (exkl. sanitetsbindor
och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, vadd
eller varor av sådan vadd som är impregnerade, överdragna eller belagda med
substanser eller preparat och hos vilka textilvaran endast tjänstgör som
bärare)

56012190 Leveranser ton Vadd av bomull och varor av sådan vadd (exkl. absorberande vadd samt
sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande
sanitetsartiklar, vadd eller varor av sådan vadd som är impregnerade,
överdragna eller belagda med substanser eller preparat och hos vilka
textilvaran endast tjänstgör som bärare)

56012210 Leveranser ton Vaddrullar av konstfibrer, med en diameter av <= 8 mm (exkl. helt täckt av
textilvävnader)

56012290 Leveranser ton Vadd av konstfibrer och varor av sådan vadd (exkl. vaddrullar med en diameter
av <= 8 mm, sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och
liknande sanitetsartiklar, vadd eller varor av sådan vadd som är impregnerade,
överdragna eller belagda med substanser eller preparat och hos vilka
textilvaran endast tjänstgör som bärare)

56012900 Leveranser ton Vadd av textilmaterial samt varor av vadd (exkl. av bomull eller konstfibrer samt
sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande
sanitetsartiklar, vadd eller varor av sådan vadd som är impregnerade,
överdragna eller belagda med substanser eller preparat och hos vilka
textilvaran endast tjänstgör som bärare)

56013000 Leveranser ton Textilfibrer med en längd av <= 5 mm "flock" samt stoft och noppor av
textilmaterial

56021011 Leveranser ton Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad,
överdragen, belagd eller laminerad

56021019 Leveranser ton Nålfilt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad (exkl. av jute eller
andra bastfibrer för textilt ändamål)

56021031 Leveranser ton Fibermaskbondad duk, av ull eller fina djurhår, inte impregnerad, överdragen,
belagd eller laminerad

56021038 Leveranser ton Fibermaskbondad duk, inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad
(exkl. av ull eller av fina djurhår)

56021090 Leveranser ton Nålfilt och fibermaskbondad duk, impregnerad, överdragen, belagd eller
laminerad

56022100 Leveranser ton Filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad, av ull eller fina
djurhår (exkl. nålfilt och fibermaskbondad duk)

56022900 Leveranser ton Filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad (exkl. av ull eller fina
djurhår samt nålfilt och fibermaskbondad duk)

56029000 Leveranser ton Filt, impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad (exkl. nålfilt och
fibermaskbondad duk)

56031110 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., av konstfilament, med en vikt av
<= 25 g/m²

56031190 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., av konstfilament, med
en vikt av <= 25 g/m² (exkl. överdragen eller belagd)

56031210 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., av konstfilament, med en vikt
av > 25 men <= 70 g/m²

56031290 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., av konstfilament, med
en vikt av > 25 men <= 70 g/m² (exkl. överdragen eller belagd)

56031310 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., av konstfilament, med en vikt
av > 70 men <= 150 g/m²

56031390 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., av konstfilament, med
en vikt av > 70 men <= 150 g/m² (exkl. överdragen eller belagd)
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56031410 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., av konstfilament, med en vikt
av > 150 g/m²

56031490 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., av konstfilament, med
en vikt av > 150 g/m² (exkl. överdragen eller belagd)

56039110 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., med en vikt av <= 25 g/m² (exkl.
av konstfilament)

56039190 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., med en vikt av <= 25
g/m² (exkl. av konstfilament samt överdragen eller belagd)

56039210 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., med en vikt av > 25 men <= 70
g/m² (exkl. av konstfilament)

56039290 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., med en vikt av > 25
men <= 70 g/m² (exkl. av konstfilament samt överdragen eller belagd)

56039310 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., med en vikt av > 70 men <= 150
g/m² (exkl. av konstfilament)

56039390 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., med en vikt av > 70
men <= 150 g/m² (exkl. av konstfilament samt överdragen eller belagd)

56039410 Leveranser ton Duk, bondad, överdragen eller belagd, i.a.n., med en vikt av > 150 g/m² (exkl.
av konstfilament)

56039490 Leveranser ton Duk, bondad, även impregnerad eller laminerad, i.a.n., med en vikt av > 150
g/m² (exkl. av konstfilament samt överdragen eller belagd)

56041000 Leveranser ton Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

56049010 Leveranser ton Högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyamider eller av viskos,
impregnerat eller överdraget med gummi eller plast

56049090 Leveranser ton Textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av
gummi eller plast (exkl. högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra
polyamider eller av viskos, impregnerat eller överdraget med gummi eller plast)

56050000 Leveranser ton Garn, metalliserat, även överspunnet, dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr
5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller
överdragna med metall (exkl. textilgarner bestående av en blanding av
textilfibrer och metallfibrer, som motverkar statisk elektricitet, garn förstärkt
med metalltråd och varor som har karaktär av snörmakeriarbeten)

56060010 Leveranser ton Chaînettegarn (exkl. garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn, gummitråd
överspunnen med textil, milaneriska och liknande snören och andra
överspunnna textilvaror samt överspunnen metalltråd)

56060091 Leveranser ton Garn, överspunnet (exkl.metalliserat garn och överspunnet tagelgarn,
gummitråd överspunnen med textil, milaneriska och liknande snören och andra
överspunnna textilvaror samt överspunnen metalltråd)

56060099 Leveranser ton Chenillegarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 (exkl. metalliserat garn
och överspunnet tagelgarn, gummitråd överspunnen med textil, milaneriska
och liknande snören och andra överspunnna textilvaror samt överspunnen
metalltråd)

56072100 Leveranser ton Skördegarn, av sisal eller andra textilfibrer av släktet "Agave"

56072900 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller
plast, av sisal eller andra textilfibrer av släktet "Agave" (exkl. skördegarn)

56074100 Leveranser ton Skördegarn, av polyeten eller polypropen

56074911 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast, flätat, av
polyeten eller polypropen, med en längdvikt av > 50.000 decitex "5 g/m" (exkl.
skördegarn)

56074919 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast, av polyeten
eller polypropen, med en längdvikt av > 50.000 decitex "5 g/m" (exkl. flätat samt
skördegarn)

56074990 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller
plast, av polyeten eller polypropen, med en längdvikt av <= 50.000 decitex "5
g/m" (exkl. skördegarn)

56075011 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast, flätat, av nylon
eller andra polyamider eller av polyestrar, med en längdvikt av > 50.000 decitex
"5 g/m"
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56075019 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast, av nylon eller
andra polyamider eller av polyestrar, med en längdvikt av > 50.000 decitex "5
g/m" (exkl. flätat)

56075030 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller
plast, av nylon eller andra polyamider eller av polyestrar, med en längdvikt av
<= 50.000 decitex "5 g/m"

56075090 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller
plast, av syntetfibrer (exkl. av polyeten, polypropen, nylon, polyamider eller av
polyester)

56079020 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller
plast, av abaca "manilahampa eller Musa textilis Nee" eller andra hårda fibrer
"bladfibrer"; av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

56079090 Leveranser ton Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller
plast (exkl. av syntetfibrer, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, av
sisal eller andra textilfibrer av släktet "Agave", av abaca "manilahampa eller
Musa textilis Nee" eller andra hårda fibrer "bladfibrer")

56081120 Leveranser ton Fisknät, konfektionerade av surrningsgarn eller tågvirke av konstfibrer

56081180 Leveranser ton Fisknät, konfektionerade av garn av konstfibrer (exkl. av surrningsgarn eller
tågvirke)

56081911 Leveranser ton Nät, konfektionerade knutna av surrningsgarn eller tågvirke av nylon eller andra
polyamider (exkl. fisknät, hårnät, nät för sport och idrott, landningshåvar,
fjärilshåvar och liknande nät)

56081919 Leveranser ton Nät, konfektionerade knutna av nylon eller andra polyamider (exkl. av
surrningsgarn eller tågvirke samt fisknät, hårnät, nät för sport och idrott,
landningshåvar, fjärilshåvar och liknande nät)

56081930 Leveranser ton Nät, konfektionerade knutna av konstfibrer (exkl. av nylon eller andra
polyamider samt fisknät, hårnät, nät för sport och idrott, landningshåvar,
fjärilshåvar och liknande nät)

56081990 Leveranser ton Nät, konfektionerade som längdvara eller i avpassade stycken, av
surrningsgarn eller tågvirke, av konstfibrer (exkl. konfektionerade nät)

56089000 Leveranser ton Nät, konfektionerade av surrningsgarn eller tågvirke samt konfektionerade
fisknät av textilmaterial (exkl. hårnät, nät för sport och idrott, landningshåvar,
fjärilshåvar och liknande nät)

56090000 Leveranser ton Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 eller av surrningsgarn
eller tågvirke, i.a.n.

57011010 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, knutna, även
konfektionerade, med innehåll av > 10% natursilke eller avfall av natursilke,
annat än bourettesilke

57011090 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, knutna, även
konfektionerade (exkl. med innehåll av > 10 viktprocent natursilke eller avfall av
natursilke, annat än bourettesilke)

57019010 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av natursilke eller avfall av natursilke, annat
än bourettesilke eller av syntetfibrer, metalliserat eller av textilmaterial som
innehåller metalltrådar, knutna, även konfektionerade

57019090 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även
konfektionerade (exkl. av ull eller fina djurhår, av natursilke eller avfall av
natursilke, annat än bourettesilke eller av syntetfibrer, garn enligt nr 5605 eller
av textilmaterial som innehåller metalltrådar)

57021000 Leveranser 1 000 m2 Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter,
även konfektionerade

57022000 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggning av kokosfibrer, vävda, även konfektionerade

57023110 Leveranser 1 000 m2 Axminstermattor av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med
lugg, inte konfektionerade

57023180 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade
eller flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl. axminster-, kelim-,
soumak- och karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

57023200 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller
flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och
karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

57023900 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova
djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl.
kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter
samt golvbeläggning av kokosfibrer)
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57024110 Leveranser 1 000 m2 Axminstermattor av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med
lugg, konfektionerade

57024190 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade
eller flockade, med lugg, konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och
karamanievävnader och liknande handvävda produkter samt axminstermattor)

57024200 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller regenatmaterial, vävda, inte
tuftade eller flockade, med lugg, konfektionerade (exkl. kelim-, soumak-,
karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

57024900 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova
djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, konfektionerade (exkl.
kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter
samt golvbeläggning av kokosfibrer)

57025010 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade
eller flockade, utan lugg, inte konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och
karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

57025031 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, vävda, inte tuftade eller
flockade, utan lugg, inte konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och
karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

57025039 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller
flockade, utan lugg, inte konfektionerade (exkl. av polypropen samt kelim-,
soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

57025090 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova
djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, inte konfektionerade (exkl.
kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter
samt golvbeläggning av kokosfibrer)

57029100 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade
eller flockade, utan lugg, konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och
karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

57029210 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, vävda, inte tuftade eller
flockade, utan lugg, konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och
karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

57029290 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller
flockade, utan lugg, konfektionerade (exkl. av polypropen samt kelim-, soumak-
och karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

57029900 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova
djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, konfektionerade (exkl.
kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter
samt golvbeläggning av kokosfibrer)

57031000 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, tuftade, även
konfektionerade

57032100 Leveranser 1 000 m2 Konstgräsmattor, av nylon eller andra polyamider, tuftade

57032910 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggningsplattor, av nylon eller andra polyamider, tryckta, tuftade, även
konfektionerade med en yta av <= 1 m² (exkl. konstgräsmattor)

57032919 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning, av nylon eller andra polyamider, tuftade,
även konfektionerade, tryckta (exkl. plattor med en yta av <= 1 m² och
konstgräsmattor)

57032991 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggningsplattor, av nylon eller andra polyamider, tuftade, även
konfektionerade, med en yta av <= 1 m² (exkl. tryckta och konstgräsmattor)

57032999 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning, av nylon eller andra polyamider, tuftade,
även konfektionerade (exkl. tryckta, konstgräsmattor samt plattor med en yta
av <= 1 m²)

57033100 Leveranser 1 000 m2 Konstgräsmattor, av syntet- eller regenatmaterial, tuftade, även
konfektionerade (exkl. av nylon eller andra polyamider)

57033910 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggningsplattor av polypropen, tuftade, även konfektionerade, med en
yta av <= 1 m² (exkl. konstgräsmattor)

57033919 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, tuftade, även konfektionerade
(exkl. plattor med en yta av <= 1 m² och konstgräsmattor)

57033991 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggningsplattor av av syntet- eller regenatmaterial, tuftade, även
konfektionerade, med en yta på <= 1 m² (exkl. av nylon eller andra polyamider,
polypropen samt konstgräsmattor)

57033999 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller regenatmaterial, tuftade, även
konfektionerade (exkl. av nylon eller andra polyamider, av polypropen, plattor
med en yta av <= 1 m² samt konstgräsmattor)

57039020 Leveranser 1 000 m2 Plattor av vegetabiliska textilfibrer eller av grova djurhår, tuftade, även
konfektionerade, med en yta av <= 1 m²
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57039080 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova
djurhår, tuftade, även konfektionerade (exkl. plattor med en yta av <= 1 m²)

57041000 Leveranser 1 000 m2 Plattor av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, med en yta av <= 0,3
m²

57042000 Leveranser 1 000 m2 Golvplattor av filt av textilmaterial, med en yta av > 0,3 m² men <= 1 m² (exkl.
tuftade eller flockade)

57049000 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, även konfektionerade
(exkl. tuftade eller flockade, plattor med en yta av <= 1 m²)

57050030 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning konstfibrer, även konfektionerade (exkl.
knutna, vävda eller tuftade och samt av filt av textilmaterial)

57050080 Leveranser 1 000 m2 Mattor och annan golvbeläggning av textimaterial, av vegetabiliska textilfibrer
eller ull eller djurhår, även konfektionerade (exkl. knutna, vävda, tuftade eller
flockade, av filt av textilmaterial, av syntet- eller regenatmaterial)

58011000 Leveranser 1 000 m2 Luggvävnader, inkl. sniljvävnader, av ull eller fina djurhår (exkl. handduksfrotté
och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda
band)

58012100 Leveranser 1 000 m2 Väftsammet o.d., oskuren av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande
frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58012200 Leveranser 1 000 m2 Manchester, skuren av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande
frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58012300 Leveranser 1 000 m2 Väftsammet o.d., skuren av bomull (exkl. skuren manchester samt
handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av
textilmaterial samt vävda band)

58012600 Leveranser 1 000 m2 Sniljvävnader av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader och
tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58012700 Leveranser 1 000 m2 Varpsammet o.d., av bomull (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader
och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58013100 Leveranser 1 000 m2 Väftsammet o.d., oskuren av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande
frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58013200 Leveranser 1 000 m2 Skuren manchester, av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande
frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58013300 Leveranser 1 000 m2 Väftsammet o.d., skuren av konstfibrer (exkl. skuren manchester samt
handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror av
textilmaterial samt vävda band)

58013600 Leveranser 1 000 m2 Sniljvävnader av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande frottévävnader
och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58013700 Leveranser 1 000 m2 Varpsammet o.d., av konstfibrer (exkl. handduksfrotté och liknande
frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58019010 Leveranser 1 000 m2 Luggvävnader, inkl. sniljvävnader, av lin (exkl. handduksfrotté och liknande
frottévävnader och tuftade dukvaror av textilmaterial samt vävda band)

58019090 Leveranser 1 000 m2 Luggvävnader, inkl. sniljvävnader (exkl. av lin, konstfibrer, bomull, ull eller fina
djurhår samt handduksfrotté och liknande frottévävnader och tuftade dukvaror
av textilmaterial samt vävda band)

58021000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Frottéhanddukar och liknande vävda frottétyger, av bomull (exkl. smala
vävnader enligt nr 5806, mattor och andra golvbeläggningar)

58022000 Leveranser &
Produktion

1 000 m2 Handduksfrotté och liknande frottévävnader (exkl. av bomull, vävda band samt
mattor och annan golvbeläggning)

58023000 Leveranser 1 000 m2 Tuftade dukvaror av textilmaterial (exkl. mattor och annan golvbeläggning)

58030010 Leveranser 1 000 m2 Slingervävnader av bomull (exkl. vävda band)

58030030 Leveranser 1 000 m2 Slingervävnader av natursilke eller avfall av av natursilke (exkl. vävda band)

58030090 Leveranser 1 000 m2 Slingervävnader (exkl. av bomull, natursilke eller avfall av natursilke samt vävda
band)

58041010 Leveranser Anges ej Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, omönstrade (exkl. dukvaror av trikå
samt varptrikå)

58041090 Leveranser Anges ej Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, mönstrade

58042100 Leveranser Anges ej Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, maskingjorda, av
konstfibrer (exkl. varor enligt nr 6002 till 6006)

58042900 Leveranser Anges ej Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, maskingjorda (exkl. av
konstfibrer samt varor enligt nr 6002 till 6006)



Varulista 2022 259

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

58043000 Leveranser Anges ej Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, handgjorda (exkl. varor
enligt nr 6002 till 6006)

58050000 Leveranser Anges ej Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och
liknande samt handbroderade tapisserier; t.ex. med petits points eller
korsstygn; även konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och
karamanievävnader och liknande handvävda produkter, samt tapisserier med
en ålder > 100 år)

58061000 Leveranser Anges ej Vävda band med lugg, inkl. av frottétyp, och sniljvävnad (exkl. etiketter, märken
och liknande artiklar av textilmaterial)

58062000 Leveranser Anges ej Vävda band, innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd (exkl.
vävda band med lugg, inkl. av frottétyp, och sniljvävnad samt etiketter, märken
och liknande artiklar av textilmaterial)

58063100 Leveranser Anges ej Vävda band av bomull, i.a.n

58063210 Leveranser Anges ej Vävda band av konstfibrer, med äkta stadkanter, i.a.n

58063290 Leveranser Anges ej Vävda band av konstfibrer (exkl. med äkta stadkanter), i.a.n

58063900 Leveranser Anges ej Vävda band av annat textilmaterial än bomull eller konstfibrer, i.a.n

58064000 Leveranser Anges ej Band av textilmaterial, bestående av sammanklistrade parallella trådar eller
fibrer

58071010 Leveranser Anges ej Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som längdvara eller
tillskurna, obroderade, vävda och med invävd text eller motiv

58071090 Leveranser Anges ej Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som längdvara eller
tillskurna, obroderade, vävda (exkl. med invävd text eller motiv)

58079010 Leveranser Anges ej Etiketter, märken och liknande artiklar av filt eller bondad duk, som längdvara
eller tillskurna, obroderade (exkl. vävda)

58079090 Leveranser Anges ej Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som längdvara eller
tillskurna, obroderade (exkl. vävda och av filt eller bondad duk)

58081000 Leveranser Anges ej Flätor som längdvara

58089000 Leveranser Anges ej Snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar
(exkl. broderade och utgörande trikåvaror samt flätor som längdvara)

58090000 Leveranser ton Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn enligt nr 5605, av
sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande
ändamål, i.a.n.

58101010 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara eller i form av motiv, utan synlig botten, med ett
värde > 35 €/kg "nettovikt"

58101090 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara eller i form av motiv, utan synlig botten, med ett värde
<= 35 €/kg "nettovikt"

58109110 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, av bomull, med ett
värde > 17,50 €/kg "nettovikt" (exkl. broderier utan synlig botten)

58109190 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, av bomull, med ett
värde <= 17,50 €/kg "nettovikt" (exkl. broderier utan synlig botten)

58109210 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, av konstfibrer, med ett
värde > 17,50 €/kg "nettovikt" (exkl. broderier utan synlig botten)

58109290 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, av konstfibrer, med ett
värde <= 17,50 €/kg "nettovikt" (exkl. broderier utan synlig botten)

58109910 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, med ett värde > 17,50
€/kg "nettovikt" (exkl. av bomull eller konstfibrer samt broderier utan synlig
botten)

58109990 Leveranser Anges ej Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, med ett värde <= 17,50
€/kg "nettovikt" (exkl. av bomull eller konstfibrer samt broderier utan synlig
botten)

58110000 Leveranser 1 000 m2 Textilvaror som längdvara, kviltade, bestående av ett eller flera lager av
dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom
sömnad eller på annat sätt (exkl. broderier enligt nr 5810 samt sängkläder och
liknande inredningsartiklar enligt kap. 94, med stoppning eller inlägg)

59011000 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med
stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.

59019000 Leveranser 1 000 m2 Kalkerväv och preparerad målarduk samt kanfas och liknande styva
textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar (exkl.
textilvävnader överdragna med plast)

59021010 Leveranser 1 000 m2 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, impregnerad med
gummi
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59021090 Leveranser 1 000 m2 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, även doppad eller
impregnerad med plast (exkl. impregnerad med gummi)

59022010 Leveranser 1 000 m2 Kordväv av högstyrkegarn av polyestrar, impregnerad med gummi

59022090 Leveranser 1 000 m2 Kordväv av högstyrkegarn av polyestrar, även doppad eller impregnerad med
plast (exkl. impregnerad med gummi)

59029010 Leveranser 1 000 m2 Kordväv av högstyrkegarn av viskos, impregnerad med gummi

59029090 Leveranser 1 000 m2 Kordväv av högstyrkegarn av viskos, även doppad eller impregnerad med plast
(exkl. impregnerad med gummi)

59031010 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, impregnerade med polyvinylklorid (exkl. textiltapeter,
impregnerade med polyvinylklorid)

59031090 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med polyvinylklorid (exkl.
textiltapeter, belagda med polyvinylklorid samt golvbeläggning bestående av
textilunderlag med överdrag eller beläggning av polyvinylklorid)

59032010 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, impregnerade med polyuretan (exkl. textiltapeter, impregnerade
med polyuretan)

59032090 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med polyuretan (exkl.
textiltapeter, belagda med polyuretan samt golvbeläggning bestående av
textilunderlag med överdrag eller beläggning av polyuretan)

59039010 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, impregnerade med plast (exkl. av polyvinylklorid eller polyuretan
samt textiltapeter, impregnerade med plast)

59039091 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med cellulosaderivat eller
andra plaster med rätsida av textilmaterialet (exkl. textiltapeter, belagda med
plast)

59039099 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, överdragna, belagda eller laminerade med plast (exkl. med
polyvinylklorid eller polyuretan, med cellulosaderivat eller andra plaster med
rätsida av textilmaterialet och kordväv av högstyrkegarn, av nylon eller andra
polyamider, polyestrar eller viskos samt textiltapeter, impregnerade eller
belagda med plast och golvbeläggning bestående av textilunderlag med
överdrag eller beläggning av plast)

59041000 Leveranser 1 000 m2 Linoleum, även i tillskurna stycken

59049000 Leveranser 1 000 m2 Golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning,
även i tillskurna stycken (exkl. linoleum)

59050010 Leveranser ton Textiltapeter av garn som har lagts parallellt på ett underlag av vilket material
som helst

59050030 Leveranser ton Textiltapeter av lin (exkl. av garn som har lagts parallellt på ett underlag av
vilket material som helst)

59050050 Leveranser ton Textiltapeter av jute (exkl. av garn som har lagts parallellt på ett underlag av
vilket material som helst)

59050070 Leveranser ton Textiltapeter av konstfibrer (exkl. av garn som har lagts parallellt på ett underlag
av vilket material som helst)

59050090 Leveranser ton Textiltapeter (exkl. av lin, jute eller konstfibrer och av garn som har lagts
parallellt på ett underlag av vilket material som helst)

59061000 Leveranser ton Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader, med en bredd av <= 20 cm
(exkl. impregnerade eller överdragna med farmaceutiska preparat eller i
detaljhandelsförpackningar, för medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinär
användning samt kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider)

59069100 Leveranser ton Trikå, gummibehandlad (exkl. kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra
polyamider)

59069910 Leveranser ton Textilvävnader, gummibehandlade, bestående av parallella trådar av
textilmaterial sammanklistrade med gummi

59069990 Leveranser ton Textilvävnader, gummibehandlade (exkl. av trikå eller bestående av parallella
trådar av textilmaterial sammanklistrade med gummi och klisterremsor med en
bredd av <= 20 cm samt kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra
polyamider)

59070000 Leveranser 1 000 m2 Textilvävnader, med annan impregnering, annat överdrag eller annan
beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

59080000 Leveranser ton Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus
e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade (exkl.
vaxade vekar, stubin och vekar av glasfiber)

59090010 Leveranser ton Brandslangar och liknande slangar av syntetfibrer, även med invändig
beläggning, armering eller tillbehör av annat material
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59090090 Leveranser ton Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med invändig
beläggning, armering eller tillbehör av annat material (exkl. slangar av
syntetfibrer)

59100000 Leveranser ton Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade med plast, eller förstärkta med metall
eller annat material (exkl. drivremmar och transportband av textilvävnader eller
textilgarn vilka är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med
gummi)

59111000 Leveranser ton Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, belagda eller
laminerade med gummi, läder eller annat material, av sådana slag som
används till kardbeslag samt liknande varor av sådana slag som används för
annat tekniskt bruk, inkl. band av sammet impregnerat med gummi för
överdragning av vävspolar "vävbommar"

59112000 Leveranser ton Siktduk, även konfektionerad

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

59113119 Leveranser ton Textilvävnader och filt, av natursilke eller regenatfibrer, ändlösa eller försedda
med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i
pappersmaskiner, och textilvävnader och filt, av natursilke eller konstfibrer av
sådana slag som används i liknande maskiner, vägande < 650 g/m²

59113190 Leveranser ton Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av
sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner, t.ex. för
massa eller asbestcement, vägande < 650 g/m² (exkl. av natursilke eller
konstfibrer)

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

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

59113290 Leveranser ton Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av
sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner, t.ex. för
massa eller asbestcement, vägande >= 650 g/m² (exkl. av natursilke eller
konstfibrer)

59114000 Leveranser ton Filterdukar och siktdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., inkl.
filterdukar och siktdukar av människohår

59119010 Leveranser ton Produkter och artiklar av filt, för tekniskt bruk, specificerade i anm. 7 till kap. 59,
i.a.n.

59119091 Leveranser ton Självhäftande, runda polerdynor av ett slag som används för tillverkning av
halvledarplattor "wafers"

59119099 Leveranser ton Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, specificerade i anm. 7
till kap. 59, i.a.n.

60011000 Leveranser &
Produktion

ton Luggvaror med lång lugg, av trikå

60012100 Leveranser &
Produktion

ton Luggvaror med öglelugg, av trikå av bomull (exkl. varor med lång lugg)

60012200 Leveranser &
Produktion

ton Luggvaror med öglelugg, av trikå av konstfibrer (exkl. varor med lång lugg)

60012900 Leveranser &
Produktion

ton Luggvaror med öglelugg, av trikå (exkl. av trikå av bomull eller konstfibrer samt
varor med lång lugg)

60019100 Leveranser &
Produktion

ton Luggvaror av trikå, av bomull (exkl. varor med lång lugg och med öglelugg)

60019200 Leveranser &
Produktion

ton Luggvaror av trikå, av konstfibrer (exkl. varor med lång lugg och med öglelugg)

60019900 Leveranser &
Produktion

ton Luggvaror av trikå (exkl. av bomull eller konstfibrer samt varor med lång lugg
och med öglelugg)

60024000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av <= 30 cm, innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn (exkl. innehållande gummitråd, luggvaror, inbegripet varor med lång
lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60029000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av <= 30 cm, innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn eller gummitråd (exkl. luggvaror, inbegripet varor med lång lugg
samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå; sterila
adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara)
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60031000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av <= 30 cm, av ull eller fina djurhår (exkl.
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, luggvaror, inbegripet
varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60032000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av <= 30 cm, av bomull (exkl. innehållande >=
5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, luggvaror, inbegripet varor med lång
lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60033010 Leveranser &
Produktion

ton Raschelspetsar, med en bredd av <= 30 cm, av syntetfibrer (exkl. innehållande
>= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd)

60033090 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av <= 30 cm, av syntetfibrer (exkl.
raschelspetsar, varor innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd, luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå;
etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå; sterila adhesionsbarriärer för
kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara)

60034000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av <= 30 cm, av regenatfibrer (exkl.
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå; sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk,
även resorberbara)

60039000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av <= 30 cm (exkl. av bomull, konstfibrer, ull
eller fina djurhår och dukvaror av trikå, innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn eller gummitråd, luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt
frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60041000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn (exkl. innehållande gummitråd samt luggvaror, inbegripet varor
med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60049000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn eller gummitråd eller endast gummitråd (exkl. luggvaror, inbegripet
varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60052100 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av bomull, oblekta eller blekta
(exkl. innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60052200 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av bomull, färgade (exkl.
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60052300 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av bomull, av olikfärgade garner
(exkl. innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60052400 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av bomull, tryckta (exkl.
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60053500 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av polyetenmonofilament eller polyestermultifilament, med en bredd
av > 30 cm, med en vikt av minst 30 g/m2 och högst 55 g/ m2, med en
maskstorlek motsvarande minst 20 hål/cm2 och högst 100 hål/cm2, och
impregnerad eller belagd med alfacypermetrin "ISO", klorfenapyr "ISO",
deltametrin "INN, ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin "ISO" eller
pirimifosmetyl "ISO".

60053600 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, oblekta eller
blekta (exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå;
etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053700 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, färgade (exkl.
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd,
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade dukvaror av trikå)
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60053800 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, av olikfärgade
garner (exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå;
etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053900 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, tryckta (exkl.
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och
luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken
och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60054100 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, oblekta eller
blekta (exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå;
etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60054200 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, färgade (exkl.
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och
luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken
och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60054300 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, av olikfärgade
garner (exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå;
etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60054400 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, tryckta (exkl.
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och
luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken
och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60059010 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm av ull eller fina djurhår (exkl.
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60059090 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm (exkl. av regenatfibrer, bomull, ull
eller fina djurhår och dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60061000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av ull eller fina djurhår (exkl.
dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60062100 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av bomull, oblekta eller blekta
(exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60062200 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av bomull, färgade (exkl. dukvaror
av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin",
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och
luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken
och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60062300 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av bomull, av olikfärgade garner
(exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60062400 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av bomull, tryckta (exkl. dukvaror
av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin",
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och
luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken
och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)
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60063100 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, oblekta eller blekta
(exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063200 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, färgade (exkl.
dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063300 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, av olikfärgade
garner (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063400 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer, tryckta (exkl.
dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60064100 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, blekta eller
oblekta (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60064200 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, färgade (exkl.
dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60064300 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, av olikfärgade
garner (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60064400 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av regenatfibrer, tryckta (exkl.
dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60069000 Leveranser &
Produktion

ton Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm (exkl. av regenatfibrer, bomull, ull
eller fina djurhår och varptrikå, dukvara som tillverkats i galonstickmaskin,
dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

61012010 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för män
eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61012090 Leveranser st Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för män
eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61013010 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för
män eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61013090 Leveranser st Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för män
eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61019020 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för
män eller pojkar (exkl. av bomull eller konstfibrer samt anoraker, skidjackor och
vindjackor)

61019080 Leveranser st Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för
män eller pojkar (exkl. av bomull eller konstfibrer samt överrockar, bilrockar
och slängkappor)

61021010 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av ull eller fina
djurhår, för kvinnor eller flickor

61021090 Leveranser st Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av ull eller fina djurhår,
för kvinnor eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61022010 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för
kvinnor eller flickor
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61022090 Leveranser st Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för kvinnor
eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61023010 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för
kvinnor eller flickor

61023090 Leveranser st Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för
kvinnor eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61029010 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för
kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer)

61029090 Leveranser st Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för
kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer samt
dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

61031010 Leveranser st Kostymer, av trikå av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. skiddräkter
och träningsoveraller)

61031090 Leveranser st Kostymer, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina
djurhår, skiddräkter och träningsoveraller)

61032200 Leveranser st Ensembler, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. skiddräkter och
träningsoveraller)

61032300 Leveranser st Ensembler, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. skiddräkter och
träningsoveraller)

61032900 Leveranser st Ensembler, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina
djurhår, bomull eller syntetfibrer samt skiddräkter och träningsoveraller)

61033100 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar
(exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

61033200 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl.
skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

61033300 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl.
skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

61033900 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl.
av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer samt skidjackor, vindjackor o.d.
ytterkläder)

61034100 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av ull eller
fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. kalsonger och badbyxor)

61034200 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av bomull,
för män eller pojkar (exkl. kalsonger och badbyxor)

61034300 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av
syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. kalsonger och badbyxor)

61034900 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av
textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller
syntetfibrer samt kalsonger och badbyxor)

61041300 Leveranser st Dräkter, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller,
skiddräkter och baddräkter)

61041920 Leveranser st Dräkter, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller,
skiddräkter och baddräkter)

61041990 Leveranser st Dräkter, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av syntetfibrer
eller av bomull samt träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

61042200 Leveranser st Ensembler, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller,
skiddräkter och baddräkter)

61042300 Leveranser st Ensembler, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl.
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

61042910 Leveranser st Ensembler, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl.
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

61042990 Leveranser st Ensembler, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull, av
syntetfibrer, av ull eller fina djurhår samt träningsoveraller, skiddräkter och
baddräkter)

61043100 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller
flickor (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

61043200 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl.
skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

61043300 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl.
skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)
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61043900 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor
(exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer samt skidjackor,
vindjackor o.d. ytterkläder)

61044100 Leveranser st Klänningar, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl.
underklänningar)

61044200 Leveranser st Klänningar, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar)

61044300 Leveranser st Klänningar, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl.
underklänningar)

61044400 Leveranser st Klänningar, av trikå av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl.
underklänningar)

61044900 Leveranser st Klänningar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina
djurhår, bomull eller konstfibrer samt underklänningar)

61045100 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor

61045200 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor

61045300 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor

61045900 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull
eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer)

61046100 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av ull eller
fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. trosor och baddräkter)

61046200 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av bomull,
för kvinnor eller flickor (exkl. trosor och baddräkter)

61046300 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av
syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. trosor och baddräkter)

61046900 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av
textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller
syntetfibrer samt trosor och baddräkter)

61051000 Leveranser st Skjortor, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt T-tröjor,
undertröjor och liknande tröjor)

61052010 Leveranser st Skjortor, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt
T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61052090 Leveranser st Skjortor, av trikå av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt
T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61059010 Leveranser st Skjortor, av trikå av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor
samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61059090 Leveranser st Skjortor, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull,
konstfibrer och ull eller fina djurhår samt nattskjortor, T-tröjor, undertröjor och
liknande tröjor)

61061000 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor
(exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61062000 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor
(exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61069010 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller
flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61069030 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av natursilke eller avfall av natursilke,
för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61069050 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av lin eller rami, för kvinnor eller flickor
(exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61069090 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller
flickor (exkl. av bomull eller konstfibrer, ull eller fina djurhår, natursilke eller
avfall av natursilke, lin eller rami samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

61071100 Leveranser 1 000 st Kalsonger, av trikå av bomull, för män eller pojkar

61071200 Leveranser 1 000 st Kalsonger, av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar

61071900 Leveranser 1 000 st Kalsonger, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull eller
konstfibrer)

61072100 Leveranser 1 000 st Nattskjortor och pyjamas, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl.
undertröjor och liknande tröjor)

61072200 Leveranser 1 000 st Nattskjortor och pyjamas, av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl.
undertröjor och liknande tröjor)
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61072900 Leveranser 1 000 st Nattskjortor och pyjamas, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av
bomull eller konstfibrer samt undertröjor och liknande tröjor)

61079100 Leveranser 1 000 st Badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av bomull, för män eller pojkar

61079900 Leveranser 1 000 st Badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar
(exkl. av bomull)

61081100 Leveranser 1 000 st Underklänningar och underkjolar, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor

61081900 Leveranser 1 000 st Underklänningar och underkjolar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller
flickor (exkl. av konstfibrer)

61082100 Leveranser 1 000 st Underbyxor och trosor, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor

61082200 Leveranser 1 000 st Underbyxor och trosor, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor

61082900 Leveranser 1 000 st Underbyxor och trosor, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av
bomull eller konstfibrer)

61083100 Leveranser 1 000 st Nattlinnen och pyjamas, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl.
T-tröjor, undertröjor och negligéer)

61083200 Leveranser 1 000 st Nattlinnen och pyjamas, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl.
T-tröjor, undertröjor och negligéer)

61083900 Leveranser 1 000 st Nattlinnen och pyjamas, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl.
av bomull eller konstfibrer samt T-tröjor, undertröjor och negligéer)

61089100 Leveranser 1 000 st Negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av bomull, för kvinnor eller
flickor (exkl. underklänningar, nattlinnen och pyjamas)

61089200 Leveranser 1 000 st Negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av konstfibrer, för kvinnor
eller flickor (exkl. underklänningar, nattlinnen och pyjamas)

61089900 Leveranser 1 000 st Negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av textilmaterial, för kvinnor
eller flickor (exkl. av bomull eller konstfibrer samt underklänningar, nattlinnen
och pyjamas)

61091000 Leveranser 1 000 st T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå av bomull

61099020 Leveranser 1 000 st T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå av ull eller fina djurhår eller av
trikå av konstfibrer

61099090 Leveranser 1 000 st T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå av textilmaterial (exkl. av
bomull, ull eller fina djurhår eller konstfibrer)

61101110 Leveranser 1 000 st Tröjor och pullovrar, innehållande >= 50 viktprocent ull och vägande >= 600 g
per styck

61101130 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av ull, för män eller pojkar (exkl.
tröjor och pullovrar, innehållande >= 50 viktprocent ull och vägande >= 600 g
per styck och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

61101190 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av ull, för kvinnor eller flickor (exkl.
tröjor och pullovrar, innehållande >= 50 viktprocent ull och vägande >= 600 g
per styck och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

61101210 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår av
kashmirget, för män eller pojkar (exkl. vadderade västar)

61101290 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår av
kashmirget, för kvinnor eller flickor (exkl. vadderade västar)

61101910 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår för
män eller pojkar (exkl. av hår av kashmirget och vadderade västar)

61101990 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår, för
kvinnor eller flickor (exkl. av hår av kashmirget och vadderade västar)

61102010 Leveranser 1 000 st Lätta tröjor och lätte jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage, av trikå av
bomull

61102091 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av bomull, för män eller pojkar
(exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- , polo- eller turtleneckkrage och T-tröjor,
undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

61102099 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor
(exkl. lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage och T-tröjor,
undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

61103010 Leveranser 1 000 st Lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage, av trikå av
konstfibrer

61103091 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar
(exkl. lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage och T-tröjor,
undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)
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61103099 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller
flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage och
T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

61109010 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av lin eller rami (exkl. T-tröjor,
undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

61109090 Leveranser 1 000 st Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av textilmaterial (exkl. av ull eller
fina djurhår, bomull, konstfibrer, lin eller rami samt T-tröjor, undertröjor och
liknande tröjor samt vadderade västar)

61112010 Leveranser Anges ej Babyhandskar och vantar, av trikå av bomull

61112090 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av bomull (exkl.
babyhandskar och vantar samt mössor)

61113010 Leveranser Anges ej Babyhandskar och vantar, av trikå av syntetfibrer

61113090 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av syntetfibrer (exkl.
babyhandskar och vantar samt mössor)

61119011 Leveranser Anges ej Babyhandskar och vantar, av trikå av ull eller fina djurhår

61119019 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av ull eller fina djurhår (exkl.
babyhandskar och vantar samt mössor)

61119090 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå av textilmaterial (exkl. av ull
eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer samt mössor)

61121100 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller, av trikå av bomull

61121200 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller, av trikå av syntetfibrer

61121900 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller, av trikå av textilmaterial (exkl. av bomull eller syntetfibrer)

61122000 Leveranser 1 000 st Skiddräkter, av trikå

61123110 Leveranser 1 000 st Badbyxor och baddräkter, av trikå av syntetfibrer, innehållande >= 5 viktprocent
gummitråd, för män eller pojkar

61123190 Leveranser 1 000 st Badbyxor och baddräkter, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl.
innehållande >= 5 viktprocent gummitråd)

61123910 Leveranser 1 000 st Badbyxor och baddräkter, av trikå av textilmaterial, innehållande >= 5
viktprocent gummitråd, för män eller pojkar (exkl. av syntetfibrer)

61123990 Leveranser 1 000 st Badbyxor och baddräkter, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl.
innehållande >= 5 viktprocent gummitråd samt av syntetfibrer)

61124110 Leveranser 1 000 st Baddräkter, av trikå av syntetfibrer, innehållande >= 5 viktprocent gummitråd,
för kvinnor eller flickor

61124190 Leveranser 1 000 st Baddräkter, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. innehållande
>= 5 viktprocent gummitråd)

61124910 Leveranser 1 000 st Baddräkter, av trikå av textilmaterial, innehållande >= 5 viktprocent gummitråd,
för kvinnor eller flickor (exkl. av syntetfibrer)

61124990 Leveranser 1 000 st Baddräkter, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. innehållande
>= 5 viktprocent gummitråd samt av syntetfibrer)

61130010 Leveranser 1 000 st Konfektionerade trikåvaror, gummibehandlade (exkl. babykläder och tillbehör till
sådana kläder)

61130090 Leveranser 1 000 st Konfektionerade trikåvaror, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med plast eller andra material (exkl. gummibehandlade trikåvaror,
babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61142000 Leveranser ton Kläder av trikå av bomull, för sport eller arbetsbruk, i.a.n.

61143000 Leveranser ton Kläder av trikå av konstfibrer, för sport eller arbetsbruk, i.a.n.

61149000 Leveranser ton Kläder av trikå av textilmaterial, för sport eller arbetsbruk, i.a.n. (exkl. av bomull
eller konstfibrer)

61151010 Leveranser 1 000 par Åderbråcksstrumpor, av syntetfibrer

61151090 Leveranser 1 000 par Strumpor o.d. för graderad kompression, av trikå (exkl. åderbrocksstrumpor av
syntetfibrer samt babystrumpor)

61152100 Leveranser 1 000 st Strumpbyxor och trikåer, av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression)

61152200 Leveranser 1 000 st Strumpbyxor och trikåer, av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en
längdvikt av >= 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression)

61152900 Leveranser 1 000 st Strumpbyxor och trikåer, av trikå av textilmaterial (exkl. strumpor o.d. för
graderad kompression, av syntetfibrer samt babystrumpor)
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61153011 Leveranser 1 000 par Knästrumpor för damer, av trikå av syntetfibergarn, av garn hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad
kompression)

61153019 Leveranser 1 000 par Långa strumpor för damer, av trikå av syntetfibergarn, av garn hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad
kompression, strumpbyxor och trikåer samt knästrumpor)

61153090 Leveranser 1 000 par Långa strumpor för damer, av trikå av textilmaterial, av garn hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad
kompression, strumpbyxor och trikåer samt av syntetfibrer)

61159400 Leveranser 1 000 par Långa strumpor, knästrumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av
trikå av ull eller fina djurhår (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression,
strumpbyxor, trikåer, babystrumpor, långa strumpor och knästrumpor för
damer hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex)

61159500 Leveranser 1 000 par Långa strumpor, knästrumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av
trikå av bomull (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor,
trikåer, babystrumpor, långa strumpor och knästrumpor för damer hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex)

61159610 Leveranser 1 000 par Knästrumpor, av trikå av syntetfibrer (exkl. strumpor o.d. för graderad
kompression, babystrumpor, långa strumpor och knästrumpor för damer hos
vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex)

61159691 Leveranser 1 000 par Damstrumpor, av trikå av syntetfibrer (exkl. strumpor o.d. för graderad
kompression, strumpbyxor och trikåer, strumpor för damer hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex samt knästrumpor)

61159699 Leveranser 1 000 par Långa strumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av trikå av
syntetfibrer (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, t. ex.
åderbrocksstrumpor, strumpbyxor, trikåer, babystrumpor och knästrumpor för
damer)

61159900 Leveranser 1 000 par Långa strumpor, knästrumpor, sockor o.d., inkl. skodon utan påsatt sula, av
trikå av textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer,
strumpor o.d. för graderad kompression, strumpbyxor och trikåer,
babystrumpor samt långa strumpor och knästrumpor för damer hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex)

61161020 Leveranser 1 000 par Handskar av trikå, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med
gummi

61161080 Leveranser 1 000 par Halvhandskar och vantar av trikå, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med plast eller gummi

61169100 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar av trikå, av ull eller fina djurhår (exkl.
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast eller gummi
samt babykläder)

61169200 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar av trikå, av bomull (exkl. impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade med plast eller gummi samt babykläder)

61169300 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar av trikå, av syntetfibrer (exkl.
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast eller gummi
samt babykläder)

61169900 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar av textilmaterial, av trikå (exkl. av ull, fina
djurhår, bomull eller syntetfibrer, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med plast eller gummi samt babykläder)

61171000 Leveranser 1 000 st Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av trikå

61178010 Leveranser Anges ej Konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå, elastisk eller gummibehandlad,
i.a.n.

61178080 Leveranser Anges ej Slipsar, flugor och andra tillbehör till kläder, konfektionerade, av trikå av
textilmaterial, i.a.n. (exkl. av elastiskt eller gummibehandlad material samt
sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.)

61179000 Leveranser Anges ej Delar till kläder eller tillbehör till kläder, av trikå, i.a.n.

62012000 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av ull eller fina djurhår (exkl. stickade
eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62013010 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av bomull, med en vikt per plagg av
<= 1 kg (exkl. stickade eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och
jackor)

62013090 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av bomull, med en vikt per plagg
av > 1 kg (exkl. stickade eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar
och jackor)

62014010 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av konstfibrer, med en vikt per plagg
av <= 1 kg (exkl. stickade eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar
och jackor)
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62014090 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av konstfibrer, med en vikt per plagg
av > 1 kg (exkl. stickade eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar
och jackor)

62019000 Leveranser st Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av textilmaterial (exkl. av ull eller fina
djurhår, bomull, konstfibrer, stickade eller virkade, kostymer, ensembler,
kavajer, blazrar och jackor)

62022000 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår (exkl.
stickade eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62023010 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av bomull, med en vikt per plagg av
<= 1 kg (exkl. stickade eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och
jackor)

62023090 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av bomull, med en vikt per plagg
av > 1 kg (exkl. stickade eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och
jackor)

62024010 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av konstfibrer, med en vikt per
plagg av <= 1 kg (exkl. stickade eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer,
blazrar och jackor)

62024090 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av konstfibrer, med en vikt per
plagg av > 1 kg (exkl. stickade eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer,
blazrar och jackor)

62029000 Leveranser st Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och
liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av textilmaterial (exkl. av ull eller
fina djurhår, bomull, konstfibrer, stickade eller virkade, dräkter, ensembler,
kavajer, blazrar och jackor)

62031100 Leveranser st Kostymer, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62031200 Leveranser st Kostymer, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62031910 Leveranser st Kostymer, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62031930 Leveranser st Kostymer, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62031990 Leveranser st Kostymer, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår,
bomull, konstfibrer eller av trikå)

62032210 Leveranser st Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av bomull, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå)

62032280 Leveranser st Ensembler av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets- och
skyddskläder, skiddräkter och träningsoveraller)

62032310 Leveranser st Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av syntetfibrer, för män eller
pojkar (exkl. varor av trikå)

62032380 Leveranser st Ensembler av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt arbets-
och skyddskläder, skiddräkter och träningsoveraller)

62032911 Leveranser st Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av regenatfibrer, för män eller
pojkar (exkl. varor av trikå)

62032918 Leveranser st Ensembler av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
arbets- och skyddskläder, skiddräkter och träningsoveraller)

62032930 Leveranser st Ensembler av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
skiddräkter och träningsoveraller)

62032990 Leveranser st Ensembler av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår,
bomull, konstfibrer eller av trikå samt skiddräkter och träningsoveraller)

62033100 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl.
varor av trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

62033210 Leveranser st Arbets- och skyddskläder, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå,
arbets- och skyddskläder i form av ensembler, skidjackor, vindjackor o.d.
ytterkläder)

62033290 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå
och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder samt arbets- och skyddskläder)

62033310 Leveranser st Arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå, arbets- och skyddskläder i form av ensembler, skidjackor, vindjackor o.d.
ytterkläder)

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

62033919 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå och skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder samt arbets- och skyddskläder)

62033990 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå, ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer samt skidjackor, vindjackor
o.d. ytterkläder)

62034110 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl.
varor av trikå samt kalsonger)

62034130 Leveranser st Byxor med bröstlapp av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå)

62034190 Leveranser st Kortbyxor av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
badbyxor och kalsonger)

62034211 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av bomull, för män
eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62034231 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (exkl. arbets- och
skyddsbenkläder samt kalsonger)

62034233 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av manchestersammet, för män eller pojkar (exkl.
arbets- och skyddsbenkläder samt kalsonger)

62034235 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (exkl. av
manchestersammet, denim eller av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder
samt och kalsonger)

62034251 Leveranser st Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av bomull, för män eller pojkar (exkl.
varor av trikå)

62034259 Leveranser st Byxor med bröstlapp av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
arbets- och skyddsbyxor)

62034290 Leveranser st Kortbyxor av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt badbyxor
och kalsonger)

62034311 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av syntetfibrer, för män
eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62034319 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå samt arbets- och skyddsbenkläder samt kalsonger)

62034331 Leveranser st Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av syntetfibrer, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå)

62034339 Leveranser st Byxor med bröstlapp av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå
samt arbets- och skyddsbyxor)

62034390 Leveranser st Kortbyxor av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
badbyxor och kalsonger)

62034911 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av regenatfibrer, för
män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62034919 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå samt arbets- och skyddsbenkläder samt kalsonger)

62034931 Leveranser st Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av regenatfibrer, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå)

62034939 Leveranser st Byxor med bröstlapp av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå
samt arbets- och skyddsbyxor)

62034950 Leveranser st Kortbyxor av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
badbyxor och kalsonger)

62034990 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av textilmaterial, för
män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer eller av
trikå samt badbyxor och kalsonger)

62041100 Leveranser st Dräkter av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

62041200 Leveranser st Dräkter av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

62041300 Leveranser st Dräkter av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

62041910 Leveranser st Dräkter av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)
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62041990 Leveranser st Dräkter av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår,
bomull, konstfibrer eller av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och
baddräkter)

62042100 Leveranser st Ensembler av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt
träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

62042210 Leveranser st Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av bomull, för kvinnor eller
flickor (exkl. av trikå)

62042280 Leveranser st Ensembler av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt arbets- och
skyddskläder, träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

62042310 Leveranser st Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av syntetfibrer, för kvinnor eller
flickor (exkl. av trikå)

62042380 Leveranser st Ensembler av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt arbets-
och skyddskläder, träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

62042911 Leveranser st Arbets- och skyddskläder i form av ensembler, av regenatfibrer, för kvinnor
eller flickor (exkl. av trikå)

62042918 Leveranser st Ensembler av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. av trikå samt arbets-
och skyddskläder, träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)

62042990 Leveranser st Ensembler av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår,
bomull, konstfibrer eller av trikå samt träningsoveraller, skiddräkter och
baddräkter)

62043100 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

62043210 Leveranser st Arbets- och skyddskläder, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå
samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

62043290 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt arbets- och skyddskläder eller skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

62043310 Leveranser st Arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

62043390 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor
av trikå samt arbets- och skyddskläder eller skidjackor, vindjackor o.d.
ytterkläder)

62043911 Leveranser st Arbets- och skyddskläder, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor
av trikå samt skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)

62043919 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor
av trikå samt arbets- och skyddskläder eller skidjackor, vindjackor o.d.
ytterkläder)

62043990 Leveranser st Kavajer, blazrar och jackor, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull
eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt skidjackor,
vindjackor o.d. ytterkläder)

62044100 Leveranser st Klänningar av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå
samt underklänningar)

62044200 Leveranser st Klänningar av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
underklänningar)

62044300 Leveranser st Klänningar av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
underklänningar)

62044400 Leveranser st Klänningar av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
underklänningar)

62044910 Leveranser st Klänningar av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå samt underklänningar)

62044990 Leveranser st Klänningar av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av natursilke eller
avfall av natursilke eller av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer, varor av
trikå samt underklänningar)

62045100 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor
av trikå)

62045200 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62045300 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62045910 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå)

62045990 Leveranser st Kjolar och byxkjolar, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller
fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå)
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62046110 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå samt trosor)

62046185 Leveranser st Byxor med bröstlapp och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller
flickor (exkl. varor av trikå samt byxor med bröstlapp, trosor och baddräkter)

62046211 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av bomull, för kvinnor
eller flickor (exkl. varor av trikå)

62046231 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (exkl. arbets- och
skyddsbenkläder samt trosor)

62046233 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av manchestersammet, för kvinnor eller flickor (exkl.
arbets- och skyddsbenkläder samt trosor)

62046239 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. av
manchestersammet, denim eller av trikå samt arbets- och skyddsbenkläder,
trosor och underdelar av träningsoveraller)

62046251 Leveranser st Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av bomull, för kvinnor eller flickor
(exkl. varor av trikå)

62046259 Leveranser st Byxor med bröstlappav av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå
samt arbets- och skyddsbyxor)

62046290 Leveranser st Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt trosor och
baddräkter)

62046311 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av syntetfibrer, för
kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62046318 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt arbets- och skyddsbenkläder, trosor och underdelar av
träningsoveraller)

62046331 Leveranser st Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor
(exkl. varor av trikå)

62046339 Leveranser st Byxor med bröstlapp av av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt arbets- och skyddsbyxor)

62046390 Leveranser st Kortbyxor av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt trosor
och baddräkter)

62046911 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor: arbets- och skyddsbenkläder, av regenatfibrer, för
kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62046918 Leveranser st Långbyxor och knäbyxor, av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt arbets- och skyddsbenkläder, trosor och underdelar av
träningsoveraller)

62046931 Leveranser st Arbets- och skyddsbyxor med bröstlapp, av regenatfibrer, för kvinnor eller
flickor (exkl. varor av trikå)

62046939 Leveranser st Byxor med bröstlappav av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt arbets- och skyddsbyxor)

62046950 Leveranser st Byxor med bröstlappav av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt baddräkter)

62046990 Leveranser st Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av textilmaterial, för
kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller av
varor av trikå samt trosor och baddräkter)

62052000 Leveranser st Skjortor av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt nattskjortor)

62053000 Leveranser st Skjortor av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
nattskjortor)

62059010 Leveranser st Skjortor av lin eller rami, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
nattskjortor)

62059080 Leveranser st Skjortor av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull, konstfibrer, lin
eller rami och varor av trikå samt nattskjortor eller undertröjor)

62061000 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av natursilke eller avfall av natursilke, för
kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62062000 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor
(exkl. varor av trikå)

62063000 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor
av trikå)

62064000 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå)

62069010 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av lin eller rami, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå)
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62069090 Leveranser st Blusar, skjortor och skjortblusar, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl.
av natursilke eller avfall av natursilke, ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer,
lin eller rami och varor av trikå)

62071100 Leveranser 1 000 st Kalsonger, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62071900 Leveranser 1 000 st Kalsonger, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull eller varor av
trikå)

62072100 Leveranser 1 000 st Nattskjortor och pyjamas, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62072200 Leveranser 1 000 st Nattskjortor och pyjamas, av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå)

62072900 Leveranser 1 000 st Nattskjortor och pyjamas, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull,
konstfibrer eller varor av trikå)

62079100 Leveranser 1 000 st Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., av bomull, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå samt kalsonger)

62079910 Leveranser 1 000 st Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., av konstfibrer, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå samt kalsonger)

62079990 Leveranser 1 000 st Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., av textilmaterial, för män eller
pojkar (exkl. av bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt kalsonger)

62081100 Leveranser 1 000 st Underklänningar och underkjolar, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå samt linnen)

62081900 Leveranser 1 000 st Underklänningar och underkjolar, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl.
av konstfibrer, varor av trikå samt linnen)

62082100 Leveranser 1 000 st Nattlinnen och pyjamas, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå
samt linnen och negligéer)

62082200 Leveranser 1 000 st Nattlinnen och pyjamas, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt linnen och negligéer)

62082900 Leveranser 1 000 st Nattlinnen och pyjamas, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av
bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt linnen och negligéer)

62089100 Leveranser 1 000 st Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar
o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
underklänningar, underkjolar, nattlinnen, pyjamas, bysthållare, gördlar,
korsetter o.d.)

62089200 Leveranser 1 000 st Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar
o.d., av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
underklänningar, underkjolar, nattlinnen, pyjamas, bysthållare, gördlar,
korsetter o.d.)

62089900 Leveranser 1 000 st Linnen, undrtröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar o.d.,
av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull, konstfibrer eller varor
av trikå samt underklänningar, underkjolar, nattlinnen, pyjamas, bysthållare,
gördlar, korsetter o.d.)

62092000 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av bomull (exkl. varor av trikå,
mössor samt blöjor till spädbarn)

62093000 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av syntetfibrer (exkl. varor av trikå,
mössor samt blöjor till spädbarn)

62099010 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av ull eller fina djurhår (exkl. varor av
trikå samt mössor)

62099090 Leveranser Anges ej Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av textilmaterial (exkl. av ull eller fina
djurhår, bomull, syntetfibrer eller varor av trikå samt mössor och blöjor till
spädbarn)

62101010 Leveranser 1 000 st Kläder av filt, även impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade (exkl.
babykläder samt tillbehör till sådana)

62101092 Leveranser 1 000 st Engångsrockar av sådana slag som används av patienter och kirurger under
kirurgiska ingrepp, av bondad duk

62101098 Leveranser 1 000 st Kläder av bondad duk, även impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade (exkl. babykläder och tillbehör till sådana kläder samt
engångsrockar av sådana slag som används av patienter och kirurger under
kirurgiska ingrepp)

62102000 Leveranser 1 000 st Kläder av textilvaror enligt nr 6201, impregnerade, överdragna eller belagda
med gummi eller plast eller andra material

62103000 Leveranser 1 000 st Kläder av textilvaror enligt nr 6202, impregnerade, överdragna eller belagda
med gummi eller plast eller andra material

62104000 Leveranser 1 000 st Kläder av textilvaror, för män eller pojkar, impregnerade, överdragna eller
belagda med gummi eller plast eller andra material (exkl. av den typ som
beskrivs i nr 6201, babykläder samt tillbehör till sådana kläder)
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62105000 Leveranser 1 000 st Kläder av textilvaror, för kvinnor eller flickor, impregnerade, överdragna eller
belagda med gummi eller plast eller andra material (exkl. av den typ som
beskrivs i nr 6202, babykläder samt tillbehör till sådana kläder)

62111100 Leveranser 1 000 st Badbyxor, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62111200 Leveranser 1 000 st Baddräkter, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62112000 Leveranser 1 000 st Skiddräkter (exkl. varor av trikå)

62113210 Leveranser 1 000 st Arbets- och skyddskläder av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå
samt ensembler, kavajer, blazrar, långa byxor, knickers och knäbyxor)

62113231 Leveranser 1 000 st Fodrade träningsoveraller av bomull, med yttertyg av ett enda identiskt
textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62113241 Leveranser 1 000 st Överdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för män eller pojkar (exkl.
varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62113242 Leveranser 1 000 st Nerderdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för män eller pojkar (exkl.
varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62113290 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller samt andra kläder, i.a.n., av bomull, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå, arbets- och skyddskläder och fodrade träningsoveraller)

62113310 Leveranser 1 000 st Arbets- och skyddskläder av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av
trikå samt ensembler, kavajer, blazrar, långa byxor, knickers och knäbyxor)

62113331 Leveranser 1 000 st Fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, med yttertyg av ett enda identiskt
textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå)

62113341 Leveranser 1 000 st Överdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62113342 Leveranser 1 000 st Nederdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62113390 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller samt andra kläder, i.a.n., av konstfibrer, för män eller pojkar
(exkl. varor av trikå, arbets- och skyddskläder samt fodrade träningsoveraller)

62113900 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller samt andra kläder, i.a.n., av textilmaterial, för män eller
pojkar (exkl. varor av trikå, av bomull eller konstfibrer)

62114210 Leveranser 1 000 st Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, även
lämpliga för hushållsarbete, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av
trikå samt ensembler, kavajer, blazrar, långa byxor, knickers och knäbyxor)

62114231 Leveranser 1 000 st Fodrade träningsoveraller, av bomull, med yttertyg av ett enda identiskt
textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62114241 Leveranser 1 000 st Överdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62114242 Leveranser 1 000 st Nederdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl.
varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62114290 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller samt andra kläder, i.a.n., av bomull, för kvinnor eller flickor
(exkl. varor av trikå samt förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets-
och skyddskläder, även lämpliga för hushållsarbete samt fodrade
träningsoveraller)

62114310 Leveranser 1 000 st Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, även
lämpliga för hushållsarbete, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor
av trikå samt ensembler, kavajer, blazrar, långa byxor, knickers och knäbyxor)

62114331 Leveranser 1 000 st Fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, med yttertyg av ett enda identiskt
textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå)

62114341 Leveranser 1 000 st Överdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor
(exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62114342 Leveranser 1 000 st Nederdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor
(exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial)

62114390 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller samt andra kläder, i.a.n., av konstfibrer, för kvinnor eller
flickor (exkl. varor av trikå samt förkläden, overaller, skyddsrockar och andra
arbets- och skyddskläder, även lämpliga för hushållsarbete samt fodrade
träningsoveraller)

62114900 Leveranser 1 000 st Träningsoveraller samt andra kläder, i.a.n., av textilmaterial, för kvinnor eller
flickor (exkl. varor av trikå, bomull eller konstfibrer samt varor enligt 9619)

62121010 Leveranser 1 000 st Bysthållare, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå, ett set i
detaljhandelsförpackning innehållande en bysthållare och en trosa

62121090 Leveranser 1 000 st Bysthållare, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå (exkl. ett set i
detaljhandelsförpackning innehållande en bysthållare och en trosa)
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62122000 Leveranser 1 000 st Gördlar och byxgördlar, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå (exkl.
bälten helt i gummi)

62123000 Leveranser 1 000 st Korseletter, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå

62129000 Leveranser Anges ej Hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana varor, inkl.
delar till bysthållare, gördlar, byxgördlar och korseletter, av vilket textilmaterial
som helst, även av trikå (exkl. kompletta bysthållare, gördlar, byxgördlar och
korseletter samt korsetter och bälten helt i gummi)

62132000 Leveranser 1 000 st Näsdukar med en sidlängd på <= 60 cm, av bomull (exkl. av trikå)

62139000 Leveranser 1 000 st Näsdukar med en sidlängd på <= 60 cm, av textilmaterial (exkl. av bomull samt
av trikå)

62141000 Leveranser 1 000 st Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av
natursilke (exkl. varor av trikå)

62142000 Leveranser 1 000 st Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av ull eller fina djurhår (exkl.
varor av trikå)

62143000 Leveranser 1 000 st Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av syntetfibrer (exkl. varor av
trikå)

62144000 Leveranser 1 000 st Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av regenatfibrer (exkl. varor av
trikå)

62149000 Leveranser 1 000 st Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av textilmaterial (exkl. av
natursilke eller avfall av natursilke, ull , fina djurhår, konstfibrer eller varor av
trikå)

62151000 Leveranser 1 000 st Slipsar och liknande artiklar, av natursilke eller avfall av natursilke (exkl. varor
av trikå)

62152000 Leveranser 1 000 st Slipsar och liknande artiklar, av konstfibrer (exkl. varor av trikå)

62159000 Leveranser 1 000 st Slipsar och liknande artiklar, av textilmaterial (exkl. av konstfibrer, natursilke
eller avfall av natursilke eller varor av trikå)

62160000 Leveranser 1 000 par Handskar, halvhandskar och vantar av annat material än trikå (exkl. babykläder
och tillbehör till sådana kläder)

62171000 Leveranser Anges ej Konfektionerade tillbehör till kläder, i.a.n. (exkl. varor av trikå samt sjalar,
scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. samt slipsar o.d.)

62179000 Leveranser Anges ej Delar till kläder eller tillbehör till kläder, i.a.n. (exkl. varor av trikå samt sjalar,
scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. samt slipsar o.d.)

63011000 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar, med elektrisk uppvärmning

63012010 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar av trikå, av ull eller fina djurhår (exkl. res- och sängfiltar
med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande)

63012090 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar, av ull eller fina djurhår (exkl. res- och sängfiltar av trikå och
med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande)

63013010 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar av trikå, av bomull (exkl. res- och sängfiltar med elektrisk
uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande)

63013090 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar av bomull (exkl. res- och sängfiltar av trikå och med
elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande)

63014010 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar av trikå, av syntetfibrer (exkl. res- och sängfiltar med
elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande)

63014090 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar av syntetfibrer (exkl. res- och sängfiltar av trikå och med
elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt sängkläder och liknande)

63019010 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar av trikå (exkl. res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår,
bomull eller syntetfibrer och med elektrisk uppvärmning, sängöverkast samt
sängkläder och liknande)

63019090 Leveranser 1 000 st Res- och sängfiltar av textilmaterial (exkl. res- och sängfiltar av ull eller fina
djurhår, bomull eller syntetfibrer eller av trikå och med elektrisk uppvärmning,
sängöverkast samt sängkläder och liknande)

63021000 Leveranser ton Sänglinne av trikå

63022100 Leveranser ton Sänglinne av bomull, tryckt (exkl. av trikå)

63022210 Leveranser ton Sänglinne av konstfibrer av bondad duk, tryckt

63022290 Leveranser ton Sänglinne av konstfibrer, tryckt (exkl. av trikå samt av bondad duk)

63022910 Leveranser ton Sänglinne av lin eller rami, tryckt (exkl. av trikå)

63022990 Leveranser ton Sänglinne av textilmaterial, tryckt (exkl. av bomull, konstfibrer, lin eller rami eller
av trikå)
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63023100 Leveranser ton Sänglinne av bomull (exkl. tryckt eller av trikå)

63023210 Leveranser ton Sänglinne av konstfibrer av bondad duk (exkl. tryckt)

63023290 Leveranser ton Sänglinne av konstfibrer (exkl. av bondad duk och tryckt eller av trikå)

63023920 Leveranser ton Sänglinne av lin eller rami (exkl. tryckt eller av trikå)

63023990 Leveranser ton Sänglinne av textilmaterial (exkl. av bomull, konstfibrer, lin eller rami samt tryckt
eller av trikå)

63024000 Leveranser ton Bordslinne av trikå

63025100 Leveranser ton Bordslinne av bomull (exkl. av trikå)

63025310 Leveranser ton Bordslinne av konstfibrer av bondad duk

63025390 Leveranser ton Bordslinne av konstfibrer (exkl. av bondad duk eller av trikå)

63025910 Leveranser ton Bordslinne av lin (exkl. av trikå)

63025990 Leveranser ton Bordslinne av textilmaterial (exkl. av bomull, lin eller konstfibrer eller av trikå)

63026000 Leveranser ton Toaletthanddukar, kökshanddukar o.d., av bomullsfrotté (exkl. skurtrasor,
disktrasor och dammhanddukar)

63029100 Leveranser ton Toaletthanddukar, kökshanddukar o.d., av bomull (exkl. av bomullsfrotté eller
liknande frotté samt skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar)

63029310 Leveranser ton Toaletthanddukar, kökshanddukar o.d., av konstfibrer av bondad duk (exkl.
skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar)

63029390 Leveranser ton Toaletthanddukar, kökshanddukar o.d., av konstfibrer (exkl. av bondad duk
samt skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar)

63029910 Leveranser ton Toaletthanddukar, kökshanddukar o.d., av lin (exkl. skurtrasor, disktrasor och
dammhanddukar)

63029990 Leveranser ton Toaletthanddukar, kökshanddukar o.d., av textilmaterial (exkl. av bomull, lin
eller konstfibrer, samt skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar)

63031200 Leveranser 1 000 m2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av trikå av
syntetfibrer (exkl. markiser)

63031900 Leveranser 1 000 m2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av trikå
(exkl. av trikå av syntetfibrer samt markiser)

63039100 Leveranser 1 000 m2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av bomull
(exkl. av trikå samt markiser)

63039210 Leveranser 1 000 m2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av
syntetfibrer av bondad duk (exkl. markiser)

63039290 Leveranser 1 000 m2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av
syntetfibrer (exkl. av bondad duk eller av trikå samt markiser)

63039910 Leveranser 1 000 m2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av
textilmaterial av bondad duk (exkl. av bomull eller syntetfibrer samt markiser)

63039990 Leveranser 1 000 m2 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor, av
textilmaterial (exkl. av bomull eller syntetfibrer eller av bondad duk eller trikå
samt markiser)

63041100 Leveranser 1 000 st Sängöverkast av trikå

63041910 Leveranser 1 000 st Sängöverkast av bomull (exkl. av trikå)

63041930 Leveranser 1 000 st Sängöverkast av lin eller rami (exkl. av trikå)

63041990 Leveranser 1 000 st Sängöverkast av textilmaterial (exkl. av bomull, lin eller rami eller av trikå)

63042000 Leveranser Anges ej Sängnät, av dukvaror av varptrikå, impregnerade eller belagda med
alfacypermetrin "ISO", klorfenapyr "ISO", deltametrin "ISO, INN",
lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin "ISO" eller pirimifosmetyl "ISO".

63049100 Leveranser Anges ej Inredningsartiklar av trikå (exkl. res- och sängfiltar; sänglinne, bordslinne,
toaletthanddukar, kökshanddukar o.d.; gardiner, rullgardiner och draperier;
gardinkappor och sängkappor; sängöverkast; sängnät av dukvaror av varptrikå,
impregnerade eller belagda; lampskärmar samt sängkläder o.d. enligt nr 9404)

63049200 Leveranser Anges ej Inredningsartiklar av bomull (exkl. av trikå samt 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)



Varulista 2022 278

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

63049300 Leveranser Anges ej Inredningsartiklar av syntetfibrer (exkl. av trikå samt 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)

63049900 Leveranser Anges ej Inredningsartiklar av textilmaterial (exkl. av bomull eller syntetfibrer eller av trikå
samt 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)

63051090 Leveranser ton Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av
jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, nya

63052000 Leveranser ton Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av
bomull

63053211 Leveranser ton Bulkbehållare, mjuka, för tillfällig förvaring, av trikå, av polyeten- eller
polypropenremsor e.d.

63053219 Leveranser ton Bulkbehållare, mjuka, för tillfällig förvaring, av polyeten- eller polypropenremsor
e.d., av textilmaterial (exkl. av trikå)

63053290 Leveranser ton Bulkbehållare, mjuka, för tillfällig förvaring, av konstfibrer (exkl. av polyeten-
eller polypropenremsor e.d.)

63053310 Leveranser ton Säckar och påsar, av sådana slag som används för förpackning av varor, av
trikå, av polyeten- eller polypropenremsor e.d. (exkl. mjuka bulkbehållare för
tillfällig förvaring)

63053390 Leveranser ton Säckar och påsar, av sådana slag som används för förpackning av varor, av
polyeten- eller polypropenremsor e.d., av textilmaterial (exkl. av trikå samt
mjuka bulkbehållare för tillfällig förvaring)

63053900 Leveranser ton Säckar och påsar, av sådana slag som används för förpackning av varor, av
konstfibrer (exkl. av polyeten- eller polypropenremsor e.d. samt mjuka
bulkbehållare för tillfällig förvaring)

63059000 Leveranser ton Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av
textilmaterial (exkl. av syntet- eller regenatmaterial, bomull, jute eller andra
bastfibrer för textilt ändamål)

63061200 Leveranser ton Presenningar och markiser, av syntetfibrer

63061900 Leveranser ton Presenningar och markiser, av textilmaterial (exkl. av syntetfibrer)

63062200 Leveranser ton Tält av syntetfibrer

63062900 Leveranser ton Tält av textilmaterial (exkl. av syntetfibrer)

63063000 Leveranser ton Segel till båtar, segelbrädor eller fordon, av textilmaterial

63064000 Leveranser ton Luftmadrasser av textilmaterial

63069000 Leveranser ton Campingartiklar av textilmaterial (exkl. presenningar och markiser, tält, segel,
luftmadrasser, ryggsäckar, sovsäckar och liknande artiklar)

63071010 Leveranser ton Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar o.d., av trikå

63071030 Leveranser ton Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar o.d., av bondad duk

63071090 Leveranser ton Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar o.d., av textilmaterial (exkl. av trikå
eller av bondad duk)

63072000 Leveranser ton Flytvästar och livbälten

63079010 Leveranser ton Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, av trikå, i.a.n.

63079091 Leveranser ton Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, av filt, i.a.n.

63079092 Leveranser ton Engångsdukar av textilvaror enligt nr 5603 av sådana slag som används under
kirurgiska ingrepp

63079093 Leveranser 1 000 st Filtrerande halvmasker "FFP" i enlighet med EN149; andra masker som
motsvarar en liknande standard för masker som andningsskydd mot partiklar

63079095 Leveranser 1 000 st Skyddsmasker (exkl. filtrerande halvmasker "FFP" i enlighet med EN149;
andra masker som motsvarar en liknande standard för masker som
andningsskydd mot partiklar)

63079098 Leveranser ton Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, i.a.n. (exkl. av trikå eller
av filt och engångsdukar av textilvaror enligt nr 5603 av sådana slag som
används under kirurgiska ingrepp, och skyddsmasker)

63080000 Leveranser Anges ej Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör,
avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller
servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar
(exkl. satser för framställning av kläder)
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63101000 Leveranser ton Lump, inkl. klipp och liknande avfall av textilvaror, inkl. av surrningsgarn och
tågvirke, sorterad, av textilmaterial

63109000 Leveranser ton Lump, inkl. klipp och liknande avfall av textilvaror, inkl. av surrningsgarn och
tågvirke, osorterad, av textilmaterial

64011000 Leveranser 1 000 par Skodon med tåhätteförstärkning av metall, vattentäta, med yttersulor och
överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid
sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning
eller liknande förfarande (exkl. ortopediska skodon och leksaksskor samt
stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor)

64019210 Leveranser 1 000 par Skodon, vattentäta, med skaft som täcker ankeln men inte knät, med yttersulor
av gummi eller plast och med överdelar av gummi och hos vilka överdelarna
varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning,
skruvning, pluggning eller liknande förfarande (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall och ortopediska skodon, stövlar med fastsatta
skridskor eller rullskridskor samt leksaksskor)

64019290 Leveranser 1 000 par Skodon, vattentäta, med skaft som täcker ankeln men inte knät, med yttersulor
av gummi eller plast och med överdelar av plast och hos vilka överdelarna
varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning,
skruvning, pluggning eller liknande förfarande (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall och ortopediska skodon, stövlar med fastsatta
skridskor eller rullskridskor samt leksaksskor)

64019900 Leveranser 1 000 par Vattentäta skodon, som varken täcker ankeln eller knät, med yttersulor och
överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid
sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning
eller liknande förfarande (exkl. som täcker ankeln men inte knät, skodon med
tåhätteförstärkning av metall, ortopediska skodon, skodon för sport eller idrott
samt leksaksskor)

64021210 Leveranser 1 000 par Skidskor med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. vattentäta
skodon enligt nr 6401)

64021290 Leveranser 1 000 par Snowboardskor, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl.
vattentäta skodon enligt nr 6401)

64021900 Leveranser 1 000 par Skodon för sport eller idrott, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast
(exkl. vattentäta skodon enligt nr 6401, skidskor, snowboardskor samt
skridskokängor med fastsatta skridskor)

64022000 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, med överdelar av
remmar, fästade vid sulan genom pluggning (exkl. leksaksskor)

64029110 Leveranser 1 000 par Skodon med tåhätteförstärkning av metall, med skaft som täcker ankeln, med
yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. vattentäta skodon enligt nr
6401, sportskodon och ortopediska skodon)

64029190 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som täcker ankeln, med yttersulor av gummi eller plast
(exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och vattentäta skodon enligt nr
6401, sportskodon, ortopediska skodon och leksaksskor samt stövlar med
fastsatta skridskor eller rullskridskor)

64029905 Leveranser 1 000 par Skodon, med tåhätteförstärkning av metall (exkl. med skaft som täcker ankeln,
vattentäta skodon enligt nr 6401, sportskodon och ortopediska skodon)

64029910 Leveranser 1 000 par Skodon som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi eller plast och med
överdelar av gummi (exkl. skodon enligt nr 6402.20, vattentäta skodon enligt nr
6401, sportskodon, ortopediska skodon och leksaksskor)

64029931 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av gummi eller plast och med överdelar av plast, vars
främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar, med
sammanlagd höjd av sula och klack > 3 cm (exkl. skodon enligt nr 6402.20)

64029939 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av gummi eller plast och med överdelar av plast, vars
främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar (exkl.
med sammanlagd höjd av sula och klack > 3 cm samt skodon enligt nr
6402.20)

64029950 Leveranser 1 000 par Tofflor och andra inneskor, med yttersulor och överdelar av plast (exkl. skodon
enligt nr 6402.20 samt leksaksskor)

64029991 Leveranser 1 000 par Skodon som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av gummi eller
plast, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, sportskodon,
vattentäta skodon enligt nr 6401, ortopediska skodon samt leksaksskor)

64029993 Leveranser 1 000 par Skodon som inte täcker ankeln, som inte kan identifieras som avsedda för
herrar eller damer, med yttersula och överdelar av gummi eller plast, med
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av
metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, sportskodon, vattentäta skodon
enligt nr 6401 samt ortopediska skodon)

64029996 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av
gummi eller plast, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, sportskodon,
vattentäta skodon enligt nr 6401 samt ortopediska skodon)
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64029998 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av
gummi eller plast, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, sportskodon,
vattentäta skodon enligt nr 6401 samt ortopediska skodon)

64031200 Leveranser 1 000 par Skidskor och snowboardskor, med yttersulor av gummi, plast, läder eller
konstläder och överdelar av läder

64031900 Leveranser 1 000 par Skodon för sport eller idrott, med yttersulor av gummi, plast, läder eller
konstläder och överdelar av läder (exkl. skidskor, snowboardskor samt
skridskokängor med fastsatta skridskor)

64032000 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av läderband runt
vristen och stortån

64034000 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med
överdelar av läder, med tåhätteförstärkning av metall (exkl. sportskodon och
ortopediska skodon)

64035105 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor och överdelar av läder, med skaft som täcker ankeln,
med botten av trä, utan innersula och utan tåhätteförstärkning av metall

64035111 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor och
överdelar av läder, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall, sportskodon, ortopediska skodon och
leksaksskor)

64035115 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med
yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl.
skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska
skodon)

64035119 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med
yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl.
skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska
skodon)

64035191 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor och överdelar
av läder, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall, sportskodon, ortopediska skodon samt
leksaksskor)

64035195 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor och
överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska skodon)

64035199 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor
och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon
med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska skodon)

64035905 Leveranser 1 000 par Skodon med överdelar av läder, med botten av trä (exkl. innersula och
tåhätteförstärkning av metall samt med skaft som täcker ankeln)

64035911 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor och överdelar av läder, vars främre överdel består av
remmar eller har en eller flera utskärningar, med sammanlagd höjd av sula och
klack > 3 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av läderband runt vristen
och stortån)

64035931 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor och överdelar av läder, vars främre överdelar består av
remmar eller har en eller flera utskärningar och med längsta invändiga
mått < 24 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av läderband runt vristen
och stortån samt leksaksskor)

64035935 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med yttersulor och överdelar av läder, vars främre överdelar
består av remmar eller har en eller flera utskärningar och med längsta
invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av läderband
runt vristen och stortån)

64035939 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med yttersulor och överdelar av läder, vars främre
överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar och med
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av
läderband runt vristen och stortån)

64035950 Leveranser 1 000 par Tofflor och andra inneskor, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor
och överdelar av läder (exkl. skodon vars främre överdelar består av remmar
samt leksaksskor)

64035991 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av
läder, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall, skodon med botten av trä, utan innersula, samt
skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera
utskärningar, tofflor och andra inneskor, sportskodon, ortopediska skodon och
leksaksskor)

64035995 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor och
överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall, skodon med botten av trä, utan innersula, samt
skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera
utskärningar, tofflor och andra inneskor, sportskodon och ortopediska skodon)
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64035999 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor och
överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med
tåhätteförstärkning av metall, skodon med botten av trä, utan innersula, samt
skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera
utskärningar, tofflor och andra inneskor, sportskodon och ortopediska skodon)

64039105 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och med överdelar av
läder, med botten av trä, med skaft som täcker ankeln (exkl. med innersula
samt skodon med tåhätteförstärkning av metall)

64039111 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor av
gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga
mått < 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon,
ortopediska skodon samt leksaksskor)

64039113 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som täcker ankeln men inte vaden och som inte kan
identifieras som avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av gummi,
plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24
cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon samt
ortopediska skodon)

64039116 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med
yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta
invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall,
sportskodon samt ortopediska skodon)

64039118 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med
yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta
invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall,
sportskodon samt ortopediska skodon)

64039191 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor av gummi,
plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått < 24
cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon, ortopediska
skodon samt leksaksskor)

64039193 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som täcker ankeln och vaden och som inte kan identifieras
som avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av gummi, plast eller
konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl.
skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon samt ortopediska
skodon)

64039196 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor av
gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga
mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon
samt ortopediska skodon)

64039198 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor av
gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga
mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon
samt ortopediska skodon)

64039905 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller
konstläder och överdelar av läder, med botten av trä, (exkl. skodon med
innersula samt med tåhätteförstärkning av metall)

64039911 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller
konstläder och överdelar av läder, vars främre överdelar består av remmar
eller har en eller flera utskärningar, med sammanlagd höjd av sula och
klack > 3 cm

64039931 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller
konstläder och överdelar av läder, vars främre överdelar består av remmar
eller har en eller flera utskärningar med sammanlagd höjd av sula och klack på
<= 3 cm och med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. leksaksskor)

64039933 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som inte täcker ankeln och som inte kan identifieras som
avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder
och överdelar av läder, vars främre överdelar består av remmar eller har en
eller flera utskärningar med sammanlagd höjd av sula och klack på <= 3 cm
och med längsta invändiga mått >= 24 cm

64039936 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi,
plast eller konstläder och överdelar av läder, vars främre överdelar består av
remmar eller har en eller flera utskärningar med sammanlagd höjd av sula och
klack på <= 3 cm och med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl.
leksaksskor)

64039938 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av
gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, vars främre överdelar
består av remmar eller har en eller flera utskärningar med sammanlagd höjd
av sula och klack på <= 3 cm och med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl.
leksaksskor)

64039950 Leveranser 1 000 par Tofflor och andra inneskor, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor
av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder (exkl. skodon vars
främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar samt
leksaksskor)
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64039991 Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller
konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl.
skodon med tåhätteförstärkning av metall, skodon med en botten av trä, utan
innersula, samt skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en
eller flera utskärningar, tofflor, sportskodon, ortopediska skodon samt
leksaksskor)

64039993 Leveranser Anges ej Skodon med skaft som inte täcker ankeln och som inte kan identifieras som
avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder
och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon
med tåhätteförstärkning av metall, skodon med en botten av trä, utan innersula,
och skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera
utskärningar, tofflor, sportskodon samt ortopediska skodon)

64039993x Leveranser 1 000 par Skodon med skaft som inte täcker ankeln och som inte kan identifieras som
avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder
och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm, andra slag (exkl.
nämnda varor i 6403)

64039996 Leveranser 1 000 par Skodon för herrar, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi,
plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24
cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, skodon med en botten av
trä, utan innersula, och skodon vars främre överdelar består av remmar eller
har en eller flera utskärningar, tofflor, sportskodon samt ortopediska skodon)

64039998 Leveranser 1 000 par Skodon för damer, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av
gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga
mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och skodon
med en botten av trä, utan innersula, och skodon vars främre överdelar består
av remmar eller har en eller flera utskärningar, tofflor, sportskodon samt
ortopediska skodon)

64041100 Leveranser 1 000 par Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor,
träningsskor o.d., med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av
textilmaterial

64041910 Leveranser 1 000 par Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar
av textilmaterial (exkl. leksaksskor)

64041990 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av textilmaterial
(exkl. tofflor och andra inneskor, sportskor samt leksaksskor)

64042010 Leveranser 1 000 par Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av läder eller konstläder och
överdelar av textilmaterial (exkl. leksaksskor)

64042090 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av läder eller konstläder och överdelar av textilmaterial
(exkl. tofflor och andra inneskor samt leksaksskor)

64051000 Leveranser 1 000 par Skodon med överdelar av läder eller konstläder (exkl. skodon med yttersulor av
gummi, plast, läder eller konstläder, ortopediska skodon samt leksaksskor)

64052010 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av trä eller kork och överdelar av textilmaterial (exkl.
ortopediska skodon samt leksaksskor)

64052091 Leveranser 1 000 par Tofflor och andra inneskor med överdelar av textilmaterial (exkl. med yttersulor
av gummi, plast, läder, konstläder, trä eller kork samt leksaksskor)

64052099 Leveranser 1 000 par Skodon med överdelar av textilmaterial (exkl. med yttersulor av gummi, plast,
läder, konstläder, trä eller kork samt tofflor och andra inneskor, ortopediska
skodon och leksaksskor)

64059010 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och överdelar av
andra material än läder eller konstläder eller textilmaterial (exkl. ortopediska
skodon och leksaksskor)

64059090 Leveranser 1 000 par Skodon med yttersulor av trä, kork, papp, pälsskinn, filt, strå o.d. och överdelar
av andra material än läder eller konstläder eller textilmaterial (exkl. ortopediska
skodon och leksaksskor)

64061010 Leveranser Anges ej Skodonsöverdelar och delar till skodonsöverdelar, av läder (exkl. styvnader)

64061090 Leveranser Anges ej Skodonsöverdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor samt delar
till sådana (exkl. styvnader samt delar av läder eller asbest)

64062010 Leveranser 1 000 st Yttersulor och klackar av gummi

64062090 Leveranser 1 000 st Yttersulor och klackar av plast

64069030 Leveranser Anges ej Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan (exkl.
hopfogade med yttersulorna samt delar av asbest)

64069050 Leveranser Anges ej Lösa inläggssulor och andra lösa tillbehör

64069060 Leveranser Anges ej Yttersulor av läder eller konstläder

64069090 Leveranser Anges ej Delar av skodon och damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till
sådana artiklar (exkl. yttersulor av läder, konstläder, gummi eller plast, klackar
av gummi eller plast, överdelar och delar till sådana andra än styvnader, lösa
tillbehör och allmänna delar som är tillverkade av asbest)
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65010000 Leveranser 1 000 st Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller
cylindriska hattämnen, inkl. uppskurna hattämnen, av filt

65020000 Leveranser 1 000 st Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags
material, varken formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering

65040000 Leveranser 1 000 st Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor
av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade (exkl. leksakshattar och
karnevalsartiklar)

65050010 Leveranser 1 000 st Hattar och andra huvudbonader av trikå eller tillverkade av spetsar, hårfilt eller
en blanding av hår- och ullfilt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen
enligt nr 6501, även ofodrade och ogarnerade (exkl. tillverkade av filtremsor
eller konfektionerade av filtmaterial samt leksakshattar och karnevalsartiklar)

65050030 Leveranser 1 000 st Skärmmössor av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i
längder, dock inte av band eller remsor, även ofodrade och ogarnerade (exkl.
leksakshattar och karnevalsartiklar)

65050090 Leveranser 1 000 st Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller
annan textilvara i längder, även ofodrade och ogarnerade (exkl. av band eller
remsor, hårfilt eller en blanding av hår- och ullfilt, tillverkade av hattstumpar
eller plana hattämnen enligt nr 6501, mössor och huvudbonader till uniformer
med skärm, leksakshattar och karnevalsartiklar)

65061010 Leveranser 1 000 st Skyddshjälmar, även ofodrade och ogarnerade, av plast

65061080 Leveranser 1 000 st Skyddshjälmar, även ofodrade och ogarnerade (exkl. av plast)

65069100 Leveranser ton Huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade, av gummi eller plast (exkl.
skyddshjälmar samt leksakshattar och karnevalsartiklar)

65069910 Leveranser 1 000 st Filthattar och andra huvudbonader av hårfilt eller en blanding av hår- och ullfilt,
tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501, även ofodrade
och ogarnerade (exkl. av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan
textilvara i längder samt leksakshattar och karnevalsartiklar)

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

65070000 Leveranser Anges ej Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar,
mösskärmar och hakremmar för huvudbonader (exkl. pannband av trikå)

66011000 Leveranser 1 000 st Trädgårdsparasoller och liknande parasoller

66019100 Leveranser 1 000 st Paraplyer med hopskjutbart skaft (exkl. leksaker)

66019920 Leveranser 1 000 st Paraplyer, inkl. käpparaplyer, av textilvävnader (exkl. paraplyer med
hopskjutbart skaft, trädgårdsparasoller och liknande parasoller samt leksaker)

66019990 Leveranser 1 000 st Paraplyer, inkl. käpparaplyer, av annat material än textilvävnader (exkl.
paraplyer med hopskjutbart skaft, trädgårdsparasoller och liknande parasoller
samt leksaker)

66020000 Leveranser Anges ej Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. (exkl. promenadkäppar,
kryckor och paraplyer som har karaktär av vapen samt paraplyer för sportbruk)

66020000a Leveranser Anges ej Piskor, ridspön o.d.

66020000b Leveranser 1 000 st Promenadkäppar, sittkäppar o.d. (exkl. piskor och ridspön; promenadkäppar,
kryckor och paraplyer som har karaktär av vapen samt paraplyer för sportbruk)

66032000 Leveranser Anges ej Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar, till paraplyer och
parasoller

66039010 Leveranser Anges ej Handtag och knoppar till paraplyer och parasoller eller till promenadkäppar,
sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

66039090 Leveranser Anges ej Delar, beslag och tillbehör till paraplyer eller parasoller och promenadkäppar,
sittkäppar, piskor, ridspön o.d. (exkl. handtag, knoppar samt ställningar till
paraplyer och parasoller samt ställningar monterade på skaft eller käppar)

66039090a Leveranser Anges ej Delar, beslag och tillbehör till piskor, ridspön o.d.

66039090b Leveranser Anges ej Delar, beslag och tillbehör till paraplyer eller parasoller och promenadkäppar,
sittkäppar o.d. (exkl. handtag, knoppar samt ställningar till paraplyer och
parasoller samt ställningar monterade på skaft eller käppar)

67010000 Leveranser ton Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar,
delar av fjädrar, dun samt varor av dessa produkter (exkl. varor enligt nr 0505
samt bearbetade spolar och skaft, skodon och huvudbonader, leksaker, spel
och sportutrustning, samlarobjekt samt sängkläder och liknande enligt nr 9404)

67021000 Leveranser Anges ej Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar
tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller frukter, av plast
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67029000 Leveranser Anges ej Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar
tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller frukter (exkl. av plast)

67030000 Leveranser ton Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbetat; ull, andra
djurhår och andra textilmaterial, bearbetade för användning vid tillverkning av
peruker o.d. (exkl. naturliga flätor av obearbetat människohår, även tvättat och
avfettat men annars obehandlat)

67041100 Leveranser ton Hela peruker, av syntetiskt textilmaterial (exkl. karnevalsartiklar)

67041900 Leveranser ton Lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av syntetiskt
textilmaterial (exkl. hela peruker och karnevalsartiklar)

67042000 Leveranser ton Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av
människohår samt varor av människohår

67049000 Leveranser ton Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av djurhår
eller textilmaterial (exkl. av syntetiskt textilmaterial)

68010000 Leveranser ton Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (exkl. skiffer)

68021000 Leveranser ton Plattor, kuber o.d. artiklar, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär,
vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av < 7 cm;
konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten, inkl. skiffer

68022100 Leveranser ton Marmor, travertin, alabaster samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller
sågade, med plan eller jämn yta (exkl. plattor, kuber o.d. artiklar enligt nr
6802.10 samt gatsten, kantsten och trottoarsten)

68022300 Leveranser ton Granit och varor av granit, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta
(exkl. plattor, kuber o.d. artiklar enligt nr 6802.10 samt gatsten, kantsten och
trottoarsten)

68022900 Leveranser ton Monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, av naturlig sten,
enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta (exkl. marmor, travertin,
alabaster, granit och skiffer och varor av dessa, plattor, kuber o.d. artiklar enligt
nr 6802.10 samt gatsten, kantsten och trottoarsten)

68029100 Leveranser ton Marmor, travertin och alabaster, i alla former (exkl. plattor, kuber o.d. artiklar
enligt nr 6802.10, oäkta smycken, klockor, lampor, knappar, originalskulpturer
samt gatsten, kantsten och trottoarsten)

68029200 Leveranser ton Kalksten, i alla former (exkl. marmor, travertin och alabaster samt plattor,
kuber o.d. artiklar enligt nr 6802.10, oäkta smycken, klockor, lampor, knappar,
originalskulpturer samt gatsten, kantsten och trottoarsten)

68029310 Leveranser ton Granit i alla former, polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan
bildhuggararbete, med en nettovikt av >= 10 kg (exkl. gatsten, kantsten och
trottoarsten)

68029390 Leveranser ton Granit i alla former, polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, med
bildhuggararbete, med en nettovikt av < 10 kg (exkl. plattor, kuber o.d. artiklar
enligt nr 6802.10; gatsten, kantsten och trottoarsten)

68029910 Leveranser ton Monument- eller byggnadssten, av naturlig sten, i alla former, polerad,
dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan bildhuggararbete, med en
nettovikt av >= 10 kg (exkl. marmor, travertin, alabaster, kalksten, granit,
skiffer, gatsten, kantsten och trottoarsten)

68029990 Leveranser ton Monument- eller byggnadssten, av naturlig sten, i alla former, polerad,
dekorerad eller på annat sätt bearbetad, med bildhuggararbete, med en
nettovikt av < 10 kg (exkl. marmor, travertin, alabaster, kalksten, granit, skiffer,
gatsten, kantsten och trottoarsten)

68030010 Leveranser ton Tak- och väggskiffer, bearbetad

68030090 Leveranser ton Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer (exkl.
konstfärgade korn, skärvor och pulver, kuber mosaik och liknande, pennor,
grifflar redo att användas, skiffer eller plattor med skriv- eller ritytor samt tak-
och väggskiffer)

68041000 Leveranser ton Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. utan ställning, för malning eller defibrering

68042100 Leveranser ton Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning,
av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant (exkl. slip- eller polersten för
bruk i handen samt slipskivor o.d. speciellt för tandläkarborrmaskiner)

68042212 Leveranser ton Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning,
av agglomererade konstgjorda slipmedel, med bindemedel av konstharts, inte
förstärkt (exkl. agglomererade syntetiska diamanter och slip- och polersten för
bruk i handen samt slipskivor o.d. speciellt för tandläkarborrmaskiner)

68042218 Leveranser ton Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning,
av agglomererade konstgjorda slipmedel, med bindemedel av konstharts,
förstärkt (exkl. agglomererad syntetisk diamant och slip- och polersten för bruk
i handen samt slipskivor o.d. speciellt för tandläkarborrmaskiner)
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68042230 Leveranser ton Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning,
av agglomererade konstgjorda slipmedel, med bindemedel av keramiskt
material eller av silikater (exkl. av agglomererad syntetisk diamant och slip- och
polersten för bruk i handen samt slipskivor o.d. speciellt för
tandläkarborrmaskiner)

68042250 Leveranser ton Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning,
av agglomererade konstgjorda slipmedel, med bindemedel (exkl. med
bindemedel av konstharts, keramiskt material eller silikater, av agglomererad
syntetisk diamant och slip- och polersten för bruk i handen samt slipskivor o.d.
speciellt för tandläkarborrmaskiner)

68042290 Leveranser ton Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning,
av agglomererade naturliga slipmedel eller av keramiska material (exkl. av
agglomererad naturlig eller syntetisk diamant och slip- och polersten för bruk i
handen, samt slipskivor o.d. speciellt för tandläkarborrmaskiner)

68042300 Leveranser ton Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning,
av naturlig sten (exkl. av agglomererade naturliga slipmedel eller keramiska
material och parfymerad pimpsten, slip- och polersten för bruk i handen samt
slipskivor o.d. speciellt för tandläkarborrmaskiner)

68043000 Leveranser ton Handverktyg för skärpning eller polering

68051000 Leveranser 1 000 m2 Slipmedel, naturliga eller konstgjorda, i form av pulver eller korn, på underlag av
enbart textilvävnad, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat

68052000 Leveranser 1 000 m2 Slipmedel, naturliga eller konstgjorda, i form av pulver eller korn, på underlag av
enbart papper eller papp, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat

68053000 Leveranser 1 000 m2 Naturliga eller konstgjorda slipmedel, i form av pulver eller korn, på underlag av
textilmaterial, papper, papp eller annat material, även tillskuret, sytt eller på
annat sätt utformat (exkl. på underlag av enbart textilvävnad eller endast
papper eller papp)

68061000 Leveranser ton Slaggull, stenull o.d. mineralull, även blandade med varandra, i lös form eller i
form av skivor eller rullar

68062010 Leveranser ton Expanderade leror

68062090 Leveranser ton Expanderad vermikulit, skumslagg o.d. expanderade mineraliska material,
även blandade med varandra (exkl. expanderade leror)

68069000 Leveranser ton Blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller
ljudabsorberande mineraliska material (exkl. slaggull, stenull o.d. mineralull;
expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg o.d. expanderade
mineraliska material; varor av lättbetong, asbestcement, cellulosacement o.d.;
blandningar och andra varor av eller på basis av asbest; keramiska varor)

68071000 Leveranser 1 000 m2 Varor av asfalt eller liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller
stenkolstjärbeck, i rullar

68079000 Leveranser ton Asfalt, varor av och varor av liknande material, t.ex. petroleuMbitumen eller
stenkolstjärbeck (exkl. varor i rullar)

68080000 Leveranser 1 000 m2 Plattor, skivor, block o.d. varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis
eller annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat
mineraliskt bindemedel (exkl. varor av asbestcement, cellulosacement o.d.)

68091100 Leveranser 1 000 m2 Skivor, plattor o.d. varor, av gips eller av blandningar på basis av gips,
överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade (exkl.
värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande varor med gips som
bindemedel)

68091900 Leveranser 1 000 m2 Skivor, plattor o.d. varor, av gips eller av blandningar på basis av gips,
odekorerade (exkl. överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp
samt värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande varor med gips
som bindemedel)

68099000 Leveranser ton Gips, varor av och varor av blandingar på basis av gips (exkl. gips till
frakturbehandling, lätta byggplattor eller värmeisolerande, ljudisolerande eller
ljudabsorberande varor med gips som bindemedel; anatomiska och andra
modeller till demonstrationsbruk; skivor, plattor o.d. varor, odekorerade)

68101110 Leveranser ton Block och murstenar för byggnader, av lättbetong, baserad på krossad
pimpsten, granulerad slagg o.d.

68101190 Leveranser ton Block och murstenar för byggnader, av cement, betong eller konstgjord sten,
även armerade (exkl. av lättbetong)

68101900 Leveranser Anges ej Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murstenar o.d. varor, av
cement, betong eller konstgjord sten, även armerade (exkl. block och
murstenar för byggnader)

68101900a Leveranser ton Takpannor av cement, betong eller konstgjord sten

68101900b Leveranser ton Golv- och väggplattor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

68101900c Leveranser ton Plattor o.d. varor, av cement, betong eller konstgjord sten (exkl. block och
murstenar för byggnader, takpannor, golv- och väggplattor)
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68109100 Leveranser ton Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller
anläggningsarbeten, av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

68109900 Leveranser Anges ej Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade (exkl.
monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten
samt takpannor, murstenar o.d. varor)

68109900a Leveranser ton Rör av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade (exkl.
monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller
anläggningsarbeten)

68109900b Leveranser ton Varor (ej rör) av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade (exkl.
monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten
samt takpannor, murstenar o.d. varor)

68114000 Leveranser ton Varor av asbestcement, cellulosacement e.d., innehållande asbest

68118100 Leveranser 1 000 m2 Plattor, korrugerade, av asbestcement, cellulosacement e.d. (exkl.
innehållande asbest)

68118200 Leveranser 1 000 m2 Plattor, skivor o.d. varor, av asbestcement, cellulosacement e.d. (exkl.
korrugerade plattor och innehållande asbest)

68118900 Leveranser ton Asbestcement, cellulosacement e.d. varor (exkl. plattor, skivor o.d varor och
korrugerade plattor samt innehållande asbest)

68128010 Leveranser kg Bearbetade fibrer av krokidolit; blandningar på basis av asbest av krokidolit eller
på basis av asbest av krokidolit och magnesiumkarbonat

68128090 Leveranser kg Varor av asbest av krokidolit eller av blandningar på basis av asbest av
krokidolit och magnesiumkarbonat, t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvudbonader,
skodon och packningar, även med förstärkning (exkl. varor enligt nr 6811 och
6813)

68129100 Leveranser kg Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader, av asbest eller
av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och
magnesiumkarbonat (exkl. av krokidolit)

68129910 Leveranser kg Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av
asbest och magnesiumkarbonat (exkl. av asbest av krokidolit)

68129990 Leveranser kg Varor av asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest
och magnesiumkarbonat, t.ex. garn, tråd, snören, strängar och vävnader och
dukvaror av trikå, även med förstärkning (exkl. av krokidolit; kläder och tillbehör
till kläder samt skodon och huvudbonader; friktionsmaterial tillverkade på basis
av asbest; varor av asbestcement)

68132000 Leveranser kg Friktionsmaterial och varor av sådant material, innehållande asbest, t.ex.
skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar, omonterade, för
bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra mineraliska ämnen eller
cellulosa, även i förening med textilmaterial eller annat material (exkl.
bromsbelägg och bromsklossar)

68138100 Leveranser kg Bromsbelägg och bromsklossar, omonterade, på basis av mineraliska ämnen
eller cellulosa, även i förening med textilmaterial eller annat material (exkl. av
asbest)

68138900 Leveranser kg Friktionsmaterial och varor av sådant material, t.ex. skivor, rullar, remsor,
segment, rondeller, brickor och klossar, omonterade, för bromsar, kopplingar
o.d., på basis av mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med
textilmaterial eller annat material (exkl. av asbest samt bromsbelägg och
bromsklossar)

68141000 Leveranser ton Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även
på underlag av papper, papp eller andra material, i rullar eller tillskurna i
kvadratisk eller rektangulär form

68149000 Leveranser ton Glimmer, bearbetad och varor av glimmer (exkl. elektriska isolatorer,
isolationsdelar, reläer och kondensatorer samt skyddsglasögon av glimmer
och glas till dessa, julgranspynt av glimmer och plattor, skivor och remsor av
agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag)

68151100 Leveranser ton Kolfibrer

68151200 Leveranser ton Vävnader av kolfibrer, för icke-elektriskt bruk

68151300 Leveranser ton Artiklar av kolfibrer, för icke-elektriskt bruk (exkl. vävnader)

68151900 Leveranser ton Artiklar av grafit eller annat kol, för icke-elektriskt bruk (exkl. kolfibrer och artiklar
av kolfibrer)

68152000 Leveranser ton Torv, varor av

68159100 Leveranser ton Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, innehållande magnesit,
magnesium i form av periklas, dolomit, även i form av dolime, eller kromit

68159900 Leveranser ton Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, i.a.n.
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69010000 Leveranser ton Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl, t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter

69021000 Leveranser ton Murstenar, block, plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror, innehållande var
för sig eller tillsammans > 50 viktprocent av grundämnena Mg, Ca eller Cr,
uttryckt som MgO, CaO respektive Cr2O3 (exkl. sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69022010 Leveranser ton Murstenar, block, plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror, innehållande >= 93
viktprocent av kiseldioxid "SiO2" (exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69022091 Leveranser ton Murstenar, block, plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror, innehållande
innehållande > 7 men < 45 viktprocent aluminiumoxid "Al2O3" och > 50
viktprocent av en blandning eller förening av aluminiumoxid "Al2O3" och
kiseldioxid "SiO2"(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69022099 Leveranser Anges ej Murstenar, block, plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50
viktprocent av aluminiumoxid "Al2O3", av kiseldioxid "SiO2" eller av någon
blandning eller förening av dessa produkter (exkl. innehållande >= 93
viktprocent av kiseldioxid "SiO2" eller innehållande > 7 men < 45 viktprocent av
aluminiumoxid "Al2O3" samt varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69022099x Leveranser ton Murstenar, block, plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50
viktprocent av aluminiumoxid "Al2O3", av kiseldioxid "SiO2" eller av någon
blandning eller förening av dessa produkter, andra slag (exkl. nämnda varor i
6902)

69029000 Leveranser ton Murstenar, block och plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror (exkl.
innehållande > 50 viktprocent Mg, Ca eller Cr, var för sig eller tillsammans,
uttryckt som MgO, CaO eller Cr2O3, eller innehållande > 50 viktprocent av
aluminiumoxid "Al2O3", av kiseldioxid "SiO2", eller av någon blandning eller
förening av dessa produkter samt varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69031000 Leveranser ton Retorter, deglar, muffar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och
stänger och slidportar samt andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 50
viktprocent fritt kol (exkl. murstenar, block, plattor o.d. eldfasta keramiska
byggvaror)

69032010 Leveranser ton Retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och
stänger, o.d. eldfasta keramiska varor, innehållande < 45 viktprocent av
aluminiumoxid "Al2O3" och > 50 viktprocent av en blandning eller förening av
aluminiumoxid "Al2O3" och kiseldioxid "SiO2"(exkl. sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt
eldfasta murstenar, block och plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror)

69032090 Leveranser ton Retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och
stänger, o.d. eldfasta keramiska varor, innehållande >= 45 viktprocent
aluminiumoxid "Al2O3" och > 50 viktprocent av en blandning eller förening av
aluminiumoxid "Al2O3" och kiseldioxid "SiO2" (exkl. sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt
eldfasta murstenar, block och plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror)

69039010 Leveranser ton Retorter, deglar, muffar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor,
stänger och slidportar samt andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 25
men <= 50 viktprocent grafit eller andra former av kol eller en blandning av
dessa produkter (exkl. varor som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter; murstenar, block, plattor o.d. eldfasta
keramiska byggvaror)

69039090 Leveranser ton Retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och
stänger stänger och slidportar samt andra eldfasta keramiska varor (exkl.
sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter; eldfasta murstenar, block och plattor o.d. eldfasta
keramiska byggvaror eller enligt nr 6903 10 00 - 6903 90 10)

69041000 Leveranser 1 000 m3 Murtegel (exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt eldfast sten, block och plattor o.d.
eldfasta keramiska byggvaror)

69049000 Leveranser ton Bjälklagstegel, håltegel o.d. varor, av keramiskt material (exkl. sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter, eldfast sten, block och plattor o.d. eldfasta keramiska byggvaror samt
"gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder, väggplattor och
mosaikbitar samt murtegel)

69051000 Leveranser 1 000 st Takpannor, av keramiskt material

69059000 Leveranser ton Skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra
byggvaror, av keramiskt material (exkl. varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska byggvaror, rör
o.d. föremål samt takpannor av keramiskt material)

69060000 Leveranser ton Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material (exkl. sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter, eldfasta keramiska varor, rörformade delar till skorstenar, speciellt
framställda rör för laboratoriebruk, elektriska installationsrör och
förbindelsedelar till dessa samt alla rörformade ämnen för elektrisk bruk)
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69072100 Leveranser 1 000 m2 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt
väggplattor, av keramiskt material, med en vattenabsorptionskoefficient på <=
0,5 viktprocent (exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69072200 Leveranser 1 000 m2 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt
väggplattor, av keramiskt material, med en vattenabsorptionskoefficient
på > 0,5 men <= 10 viktprocent (exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar
och liknande samt lister, kant- och sockelplattor)

69072300 Leveranser 1 000 m2 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt
väggplattor, av keramiskt material, med en vattenabsorptionskoefficient
på > 10 viktprocent (exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69073000 Leveranser 1 000 m2 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag (exkl. eldfasta
keramiska varor samt lister, kant- och sockelplattor)

69074000 Leveranser 1 000 m2 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material (exkl. eldfasta
keramiska varor)

69091100 Leveranser ton Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av porslin
(exkl. eldfasta keramiska varor samt elektriska isolatorer och isolerdetaljer)

69091200 Leveranser ton Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av
keramiskt material, vars hårdhetsgrad motsvarar >= 9 på Mohsskalan (exkl. av
porslin samt eldfasta keramiska varor, elektriska isolatorer och isolerdetaljer)

69091900 Leveranser ton Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av
keramiskt material (exkl. vars hårdhet motsvarar >= 9 på Mohsskalan samt
artiklar av porslin)

69099000 Leveranser ton Hoar, kar o.d. behållare av keramiskt material, av sådana slag som används
inom lantbruket; krukor, burkar o.d. artiklar av keramiskt material, av sådana
slag som används för transport eller förpackning av varor (exkl.
laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk,
hushållsartiklar)

69101000 Leveranser 1 000 st Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar,
spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för installation, av porslin (exkl.
tvålkoppar, tandborsthållare, krokar för handdukar samt toalettpappershållare)

69109000 Leveranser 1 000 st Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar,
spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för installation, av keramisk material
(exkl. av porslin och tvålkoppar, tandborsthållare, krokar för handdukar samt
toalettpappershållare)

69111000 Leveranser ton Bords- och köksartiklar, av porslin (exkl. prydnadsföremål; krukor, burkar o.d.
artiklar, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor;
kaffe- och kryddkvarnar med behållare av keramik samt mekanismer av metall)

69119000 Leveranser Anges ej Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin (exkl. bords- och köksartiklar
samt diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar,
spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för installation; statyetter och andra
prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor; kaffe- och kryddkvarnar med behållare av
keramik samt mekanismer av metall)

69119000x Leveranser ton Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin, andra slag (exkl. nämnda varor i
6909-6911)

69120021 Leveranser ton Bords- och köksartiklar, av vanligt lergods (exkl. statyetter och andra
prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor; kaffe- och kryddkvarnar med behållare av
keramik samt mekanismer av metall)

69120023 Leveranser ton Bords- och köksartiklar, av stengods (exkl. statyetter och andra
prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor; kaffe- och kryddkvarnar med behållare av
keramik samt mekanismer av metall)

69120025 Leveranser ton Bords- och köksartiklar, av fajans eller keramik (exkl. statyetter och andra
prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor; kaffe- och kryddkvarnar med behållare av
keramik samt mekanismer av metall)

69120029 Leveranser ton Bords- och köksartiklar och andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av
keramisk material (exkl. varor av porslin, vanligt lergods, stengods, fajans eller
keramik samt diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar,
spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för installation; statyetter och andra
prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor; kaffe- och kryddkvarnar med behållare av
keramik samt mekanismer av metall)

69120081 Leveranser ton Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av vanligt lergods (exkl. bords- och
köksartiklar, diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wc-stolar,
spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation; statyetter
och andra prydnadsföremåll; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som
används för transport eller förpackning av varor)
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69120083 Leveranser ton Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av stengods (exkl. bords- och köksartiklar,
diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wc-stolar, spolcisterner,
urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation; statyetter och andra
prydnadsföremåll; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor)

69120085 Leveranser ton Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av fajans eller keramik (exkl. bords- och
köksartiklar, diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wc-stolar,
spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation; statyetter
och andra prydnadsföremåll; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som
används för transport eller förpackning av varor)

69120089 Leveranser ton Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av keramiskta material (exkl. varor av
porslin, vanligt lergods, stengods, fajans eller keramik, bords- och köksartiklar,
diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wc-stolar, spolcisterner,
urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation; statyetter och andra
prydnadsföremåll; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor)

69131000 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål av porslin

69139010 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål av vanligt lergods

69139093 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål av fajans eller keramik

69139098 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål av keramisk material (exkl. av porslin,
vanligt lergods, fajans eller keramik)

69141000 Leveranser ton Porslin, varor av, i.a.n.

69149000 Leveranser ton Keramiskt material, varor av, i.a.n. (exkl. av porslin)

70010010 Leveranser ton Avfall och skrot av glas (exkl. glas i form av pulver, korn eller flingor samt glas
från katodstrålerör eller annat aktiverat glas enligt nr 8549)

70010091 Leveranser ton Glasmassa, optiskt glas

70010099 Leveranser ton Glasmassa (exkl. optiskt glas)

70021000 Leveranser ton Glas i form av kulor, obearbetat (exkl. reflexpärlor o.d. av glas, med en
diameter av <= 1 mm glaskulor som har karaktär av leksaker)

70022010 Leveranser ton Glas i form av stänger och stavar, av optiskt glas, obearbetat

70022090 Leveranser ton Glas i form av stänger och stavar, obearbetat (exkl. av optiskt glas)

70023100 Leveranser ton Rör av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid, obearbetade

70023200 Leveranser ton Rör av glas med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin
inom temperaturområdet 0°C - 300°C, obearbetade (exkl. av smält kvarts eller
annan smält kiseldioxid)

70023900 Leveranser ton Rör av glas, obearbetade (exkl. med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x
10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C samt av smält
kvarts eller annan smält kiseldioxid)

70031210 Leveranser 1 000 m2 Planglas utan trådinlägg av optisk glas, gjutet eller valsat, genomfärgat,
opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande,
reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

70031291 Leveranser 1 000 m2 Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, med ett icke-reflekterande skikt,
men inte bearbetat på annat sätt (exkl. av optisk glas)

70031299 Leveranser 1 000 m2 Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, genomfärgat, opaliserat, försett
med överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande
skikt, men inte bearbetat på annat sätt (exkl. av optiskt glas)

70031910 Leveranser 1 000 m2 Planglas utan trådinlägg av optisk glas, gjutet eller valsat, men inte bearbetat
på annat sätt (exkl. genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller
underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt)

70031990 Leveranser 1 000 m2 Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, men inte bearbetat på annat sätt
(exkl. av optisk glas samt genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller
underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt)

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

70033000 Leveranser ton Glasprofiler även försett med ett absorberande, reflekterande eller
icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

70042010 Leveranser 1 000 m2 Planglas av optisk glas, draget eller blåst, genomfärgat, opaliserat, försett med
överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller
icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

70042091 Leveranser 1 000 m2 Planglas, draget eller blåst, med ett icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat
på annat sätt (exkl. av optisk glas)
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70042099 Leveranser 1 000 m2 Planglas, draget eller blåst, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller
underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte
bearbetat på annat sätt (exkl. av optisk glas)

70049010 Leveranser 1 000 m2 Planglas av optisk glas, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt
(exkl. genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med
ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

70049080 Leveranser 1 000 m2 Planglas, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt (exkl.
genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett
absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt samt av optisk glas)

70051005 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett
icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

70051025 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett
absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med
en tjocklek av <= 3,5 mm

70051030 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett
absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med
en tjocklek av > 3,5 mm men <= 4,5 mm

70051080 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett
absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med
en tjocklek av > 4,5 mm

70052125 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat,
genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart
ytslipat, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av <= 3,5 mm (exkl.
med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

70052130 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat,
genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart
ytslipat, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm men
<= 4,5 mm (exkl. med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande
skikt)

70052180 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat,
genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart
ytslipat, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 4,5 mm (exkl.
med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

70052925 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, men inte
bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av <= 3,5 mm (exkl. genomfärgat,
opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat eller med
ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

70052935 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, men inte
bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm men <= 4,5 mm (exkl.
genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart
ytslipat eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

70052980 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, men inte
bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 4,5 mm (exkl. genomfärgat,
opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat eller med
ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt)

70053000 Leveranser 1 000 m2 Flytglas och annat planglas med trådinlägg "trådglas", ytslipat eller ytpolerat
även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt,
men inte bearbetat på annat sätt

70060010 Leveranser ton Planglas och profilglas, av optisk glas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat,
borrat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med
annat material (exkl. säkerhetsglas, flerväggiga isolerrutor av glas samt
speglar)

70060090 Leveranser ton Planglas och profilglas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat
eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat
material (exkl. optisk glas, säkerhetsglas, flerväggiga isolerrutor av glas samt
speglar)

70071110 Leveranser 1 000 m2 Säkerhetsglas, härdat av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för
montering i motorfordon

70071190 Leveranser 1 000 m2 Säkerhetsglas, härdat av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för
montering i luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg (exkl. till motorfordon)

70071910 Leveranser 1 000 m2 Säkerhetsglas, härdat, emaljerat

70071920 Leveranser 1 000 m2 Säkerhetsglas, härdat, genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång
eller underfång eller med absorberande eller reflekterande skikt (exkl. av sådan
storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg,
rymdfarkoster eller fartyg samt glasögon- och urglas)

70071980 Leveranser 1 000 m2 Säkerhetsglas, härdat (exkl. emaljerat, genomfärgat, opaliserat, även försett
med överfång eller underfång eller med absorberande eller reflekterande skikt
eller av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon,
luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg samt glasögon- och urglas)
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70072120 Leveranser ton Säkerhetsglas, laminerat av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för
montering i motorfordon (exkl. flerväggiga isolerrutor)

70072180 Leveranser ton Säkerhetsglas, laminerat av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för
montering i luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg (exkl. till motorfordon samt
flerväggiga isolerrutor)

70072900 Leveranser 1 000 m2 Säkerhetsglas, laminerat (exkl. av sådan storlek och form som gör glaset
lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg samt
flerväggiga isolerrutor)

70080020 Leveranser 1 000 m2 Isolerrutor, flerväggiga av glas, genomfärgat, opaliserat, även försett med
överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt

70080081 Leveranser 1 000 m2 Isolerrutor, flerväggiga, bestående av två glasrutor tillslutna runt kanterna mot
en lufttät fog och åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum (exkl.
genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller underfång eller med
ett absorberande eller reflekterande skikt)

70080089 Leveranser 1 000 m2 Isolerrutor, flerväggiga av glas (exkl. genomfärgat, opaliserat, även försett med
överfång eller underfång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt
samt bestående av två glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttät fog och
åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum)

70091000 Leveranser 1 000 st Backspeglar för fordon, av glas, även inramade

70099100 Leveranser ton Speglar av glas, oinramade (exkl. backspeglar för fordon, optiskt bearbetade
speglar samt speglar som är > 100 år gamla)

70099200 Leveranser ton Speglar av glas, inramade (exkl. backspeglar för fordon, optiskt bearbetade
speglar samt speglar som är > 100 år gamla)

70101000 Leveranser 1 000 st Ampuller av glas

70102000 Leveranser ton Proppar och lock och andra tillslutningsanordningar, av glas

70109010 Leveranser ton Konserveringsburkar "steriliseringsburkar" av glas

70109021 Leveranser 1 000 st Behållare av glas, tillverkade av glasrör, av sådana slag som används för
transport eller förpackning av varor (exkl. ampuller)

70109031 Leveranser 1 000 st Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av
sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, med en
nominell rymd av >= 2,5 l

70109041 Leveranser 1 000 st Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 1 l
men < 2,5 l

70109043 Leveranser 1 000 st Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av > 0,33 liter
men < 1 l

70109045 Leveranser 1 000 st Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 0,15 l
men < 0,33 l

70109047 Leveranser 1 000 st Flaskor av ofärgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av < 0,15 l

70109051 Leveranser 1 000 st Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 1 liter men
<= 2,5 liter

70109053 Leveranser 1 000 st Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 0,33 l men
<= 1 l

70109055 Leveranser 1 000 st Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av >= 0,15 l
men < 0,33 l

70109057 Leveranser 1 000 st Flaskor av färgat glas, av sådana slag som används för transport eller
förpackning för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av < 0,15 l

70109061 Leveranser 1 000 st Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av
sådana slag som används för transport eller förpackning av drycker och
livsmedel, med en nominell rymd av >= 0,25 l men < 2,5 l (exkl. flaskor)

70109067 Leveranser 1 000 st Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av
sådana slag som används för transport eller förpackning av drycker och
livsmedel, med en nominell rymd av < 0,25 l (exkl. flaskor)

70109071 Leveranser 1 000 st Flaskor, burkar och andra behållare av glas, av sådana slag som används för
transport eller förpackning för farmaceutiska produkter, med en nominell rymd
av > 0,055 l men <= 2,5 l (exkl. ampuller, behållare tillverkade av glasrör samt
glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering)
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70109079 Leveranser 1 000 st Flaskor, burkar och andra behållare av glas, av sådana slag som används för
transport eller förpackning för farmaceutiska produkter, med en nominell rymd
av <= 0,055 l (exkl. ampuller, behållare tillverkade av glasrör samt
glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering)

70109091 Leveranser 1 000 st Damejeanner, flaskor, burkar, krukor och andra behållare av ofärgat glas, av
sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, med en
nominell rymd av < 2,5 l (exkl. behållare för drycker, livsmedel och
farmaceutiska produkter, ampuller, behållare tillverkade av glasrör,
glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering, rafräschissörer samt
glasbehållare till rafräschissörer)

70109099 Leveranser 1 000 st Damejeanner, flaskor, burkar, krukor och andra behållare av färgat glas, av
sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, med en
nominell rymd av < 2,5 l (exkl. behållare för drycker, livsmedel och
farmaceutiska produkter, ampuller, behållare tillverkade av glasrör,
glasinnerdelar till behållare med vakuumisolering, rafräschissörer samt
glasbehållare till rafräschissörer)

70111000 Leveranser ton Glashöljen, öppna, inkl. kolvar och rör, till elektriska lampor samt delar av glas
till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer

70112000 Leveranser ton Glashöljen, öppna, inkl. kolvar och rör, till katodstrålerör samt delar av glas till
sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer

70119000 Leveranser ton Glashöljen, öppna, inkl. kolvar och rör, till elektriska lampor e.d. samt delar av
glas till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer (exkl. till
katodestrålerör och elektriska lampor)

70131000 Leveranser 1 000 st Glaskeramiskt material, varor av sådana slag som används som bords-, köks-,
toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande
ändamål (exkl. damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som
används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av
glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, belysningsarmatur och delar till sådana
varor, raffräschissörer för toalettbruk samt termosflaskor eller andra
termoskärl)

70132210 Leveranser 1 000 st Dricksglas på fot, av blykristallglas, framställda för hand

70132290 Leveranser 1 000 st Dricksglas på fot, av blykristallglas, maskinellt framställda

70132810 Leveranser 1 000 st Dricksglas på fot, framställda för hand (exkl. av blykristall samt av
glaskeramiskt material)

70132890 Leveranser 1 000 st Dricksglas på fot, maskinellt framställda (exkl. av blykristall samt av
glaskeramiskt material)

70133311 Leveranser 1 000 st Dricksglas av blykristallglas, framställda för hand, slipade eller dekorerade på
annat sätt (exkl. dricksglas på fot)

70133319 Leveranser 1 000 st Dricksglas av blykristallglas, framställda för hand (exkl. slipade eller
dekorerade på annat sätt samt dricksglas på fot)

70133391 Leveranser 1 000 st Dricksglas av blykristallglas, maskinellt framställda, slipade eller dekorerade på
annat sätt (exkl. dricksglas på fot)

70133399 Leveranser 1 000 st Dricksglas av blykristallglas, maskinellt framställda (exkl. slipade eller
dekorerade på annat sätt samt dricksglas på fot)

70133710 Leveranser 1 000 st Dricksglas av härdat glas (exkl. dricksglas på fot)

70133751 Leveranser 1 000 st Dricksglas, framställda för hand, slipade eller dekorerade på annat sätt (exkl.
dricksglas på fot, av glaskeramiskt material, blykristallglas eller härdat glas)

70133759 Leveranser 1 000 st Dricksglas, framställda för hand (exkl. dricksglas på fot, slipade eller
dekorerade på annat sätt samt av glaskeramiskt material, blykristallglas eller
härdat glas)

70133791 Leveranser 1 000 st Dricksglas, maskinellt framställda, slipade eller dekorerade på annat sätt (exkl.
dricksglas på fot, av glaskeramiskt material, blykristallglas eller härdat glas)

70133799 Leveranser 1 000 st Dricksglas, maskinellt framställda (exkl. dricksglas på fot, slipade eller
dekorerade på annat sätt samt av glaskeramiskt material, blykristallglas eller
härdat glas)

70134110 Leveranser 1 000 st Bords- och köksartiklar av blykristallglas, framställda för hand (exkl.
damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för
transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas
samt termosflaskor eller andra termoskärl)

70134190 Leveranser 1 000 st Bords- och köksartiklar av blykristallglas, maskinellt framställda (exkl.
damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för
transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas
samt termosflaskor eller andra termoskärl)

70134200 Leveranser 1 000 st Bords- och köksartiklar av glas, med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x
10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C (exkl. varor av
glaskeramiskt material eller blykristallglas, damejeanner, flaskor, burkar och
andra behållare av glas som används för transport eller förpackning;
glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas samt termosflaskor eller
andra termoskärl)
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70134910 Leveranser 1 000 st Bords- och köksartiklar av härdat glas (exkl. med en linjär
utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet
0°C - 300°C, varor av glaskeramiskt material eller blykristallglas, damejeanner,
flaskor, burkar och andra behållare av glas som används för transport eller
förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av glas; dricksglas samt
termosflaskor eller andra termoskärl)

70134991 Leveranser 1 000 st Bords- och köksartiklar av glas, framställda för hand (exkl. av härdat glas eller
med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom
temperaturområdet 0°C - 300°C, varor av glaskeramiskt material eller
blykristallglas, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som
används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av
glas; dricksglas samt termosflaskor eller andra termoskärl)

70134999 Leveranser 1 000 st Bords- och köksartiklar av glas, maskinellt framställda (exkl. av härdat glas
eller med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom
temperaturområdet 0°C - 300°C, varor av glaskeramiskt material eller
blykristallglas, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som
används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av
glas; dricksglas samt termosflaskor eller andra termoskärl)

70139110 Leveranser 1 000 st Toalett- eller kontorsartiklar av glas, glasvaror för prydnadsändamål inomhus
eller för liknande ändamål, av blykristallglas, framställda för hand (exkl. bords-
och köksartiklar, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som
används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av
glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, belysningsarmaturer och delar till
sådana varor samt raffräschissörer för toalettbruk)

70139190 Leveranser 1 000 st Toalett- eller kontorsartiklar av glas, glasvaror för prydnadsändamål inomhus
eller för liknande ändamål, av blykristallglas, maskinellt framställda (exkl.
bords- och köksartiklar, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av
glas som används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken
o.d., av glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, belysningsarmaturer och delar
till sådana varor samt raffräschissörer för toalettbruk)

70139900 Leveranser 1 000 st Toalett- eller kontorsartiklar av glas, glasvaror för prydnadsändamål inomhus
eller för liknande ändamål (exkl. av blykristallglas samt bords- och köksartiklar
av glas, damejeanner, flaskor, burkar och andra behållare av glas som
används för transport eller förpackning; glaspärlor; oäkta smycken o.d., av
glas; speglar av glas, blyinfattade rutor, belysningsarmaturer och delar till
sådana varor samt raffräschissörer för toalettbruk)

70140000 Leveranser ton Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas, andra än
sådana som omfattas av nr 7015, inte optiskt bearbetade

70151000 Leveranser ton Glas för synkorrigerende glasögon, böjda, kupiga eller formade på liknande
sätt, inte optiskt bearbetade (exkl. planglas för samma användning)

70159000 Leveranser ton Urglas o.d. glas samt glas för icke-synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga
eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och
segment av glasglober för tillverkning av sådana glas, inkl. planglas för samma
användning (exkl. planglas för samma användning och glas för synkorrigerade
glasögon)

70161000 Leveranser ton Glastärningar och andra små glasbitat, även på underlag, för mosaikarbeten
eller liknande dekorativa ändamål (exkl. färdiga tavlor och andra
dekorationsföremål, framställda av mosaiktärningar)

70169010 Leveranser ton Blyinfattade rutor o.d. (exkl. > 100 år gamla)

70169040 Leveranser ton Block och murstenar, av sådana slag som används i byggnader eller andra
konstruktioner

70169070 Leveranser ton Plattor och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med trådinlägg,
av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner (exkl.
laminerat säkerhetsglas och flerväggiga isolerrutor av glas samt blyinfattade
rutor o.d., av glas; block och murstenar, av sådana slag som används i
byggnader eller andra konstruktioner)

70171000 Leveranser ton Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även
graderade eller kalibrerade, av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid (exkl.
glasvaror för förpackning eller transport samt optiska instrument och
apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller
kontroll, medicinska och kirurgiska instrument, ur, musikinsturment, samt delar
till dessa)

70172000 Leveranser ton Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även
graderade eller kalibrerade, av glas, med en linjär utvidgningskoefficient av <=
5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C (exkl. av
kvartsglas och glasvaror för förpackning eller transport samt optiska
instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater
för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument, ur,
musikinsturment, samt delar till dessa)

70179000 Leveranser ton Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även
graderade eller kalibrerade, av glas (exkl. med en linjär utvidgningskoefficient
av <= 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C eller av
kvartsglas och glasvaror för förpackning eller transport samt optiska
instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater
för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument, ur,
musikinsturment, samt delar till dessa)

70181011 Leveranser ton Glaspärlor, slipade och mekaniskt polerade (exkl. varor av sådana)
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70181019 Leveranser ton Glaspärlor (exkl. slipade och mekaniskt polerade och varor av sådana)

70181030 Leveranser ton Naturpärlor, imitationer av glas (exkl. varor av sådana)

70181051 Leveranser ton Ädelstenar och halvädelstenar, imitationer av glas, slipade och mekaniskt
polerade (exkl. varor av sådana)

70181059 Leveranser ton Ädelstenar och halvädelstenar, imitationer av glas (exkl. slipade och mekaniskt
polerade samt varor av sådana)

70181090 Leveranser ton Korall o.d. smärre artiklar, imitationer av glas (exkl. varor av sådana och
imitationer av naturpärlor och ädelstenar och halvädelstenar)

70182000 Leveranser ton Reflexpärlor o.d. av glas med en diameter av <= 1 mm

70189010 Leveranser ton Ögon av glas; smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av glaspärlor,
imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelsten (exkl.
proteser samt bijouterivaror)

70189090 Leveranser ton Statyetter och andra prydnadsartiklar av glas, framställda genom s.k.
lamparbete (exkl. bijouterivaror)

70191100 Leveranser ton Fibrer, huggna "chopped strands", av glas, i längder om <= 50 mm

70191200 Leveranser ton Roving av glasfibrer

70191300 Leveranser ton Förgarn "slivers" av glasfibrer (exkl. huggna fibrer i längder om <= 50 mm och
roving)

70191400 Leveranser ton Mekaniskt bundna mattor av glasfibrer

70191500 Leveranser ton Kemiskt bundna mattor av glasfibrer

70191900 Leveranser ton Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. i ovanstående nr 7019 11 - 7019 15

70196100 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material av roving, av glasfiber

70196200 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, slutna material av roving, av glasfiber (exkl.
vävda)

70196300 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn
(exkl. överdragna eller belagda)

70196400 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn,
överdragna eller belagda

70196500 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, öppna vävda material, av glasfiber, med en bredd
<= 30 cm

70196600 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, öppna vävda material, av glasfiber, med en
bredd > 30 cm

70196910 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, sydda och nålade material, av glasfibrer (exkl.
slutna material av roving)

70196990 Leveranser ton Mekaniskt bundna vävnader, av glasfibrer (exkl. slutna material av roving samt
vävda, sydda eller nålade tyger)

70197100 Leveranser ton Kemiskt bundna vävnader, tunn duk, av oregelbundna laminerade glasfibrer

70197200 Leveranser ton Kemiskt bundna vävnader, slutna material, av glasfibrer (exkl. tunn duk)

70197300 Leveranser ton Kemiskt bundna vävnader, öppna material, av glasfibrer (exkl. tunn duk)

70198010 Leveranser ton Plattor, skivor och liknande produkter, av glasull

70198090 Leveranser ton Glasull och artiklar av glasull (exkl. plattor, skivor och liknande produkter)

70199000 Leveranser ton Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n.

70200005 Leveranser Anges ej Reaktionsrör och hållare av kvarts konstruerade för att föras in i diffusions- och
oxidationsugnar för framställning av halvledarmaterial

70200007 Leveranser 1 000 st Glas till termosflaskor eller andra termoskärl, inte färdigbearbetade

70200008 Leveranser 1 000 st Glas till termosflaskor eller andra termoskärl, färdigbearbetade

70200010 Leveranser Anges ej Kvartsglas, varor av, i.a.n.

70200030 Leveranser Anges ej Glas, varor av, med en linjär utvidgningskoefficient av <= 5 x 10-6 per grad
Kelvin inom temperaturområdet 0°C - 300°C, i.a.n. (exkl. av kvartsglas)

70200080 Leveranser Anges ej Varor av glas, i.a.n.

71011000 Leveranser g Naturpärlor även bearbetade eller sorterade, men inte uppträdda, monterade
eller infattade samt naturpärlor, temporärt uppträdda för att underlätta
transporten (exkl. pärlemor)
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71012100 Leveranser g Odlade pärlor, obearbetade, även sorterade

71012200 Leveranser Anges ej Pärlor, odlade, bearbetade, men inte uppträdda, monterade eller infattade samt
temporärt uppträdda för att underlätta transporten

71021000 Leveranser &
Produktion

c/k Diamanter, osorterade

71022100 Leveranser &
Produktion

ton Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

71022900 Leveranser Anges ej Industridiamanter, bearbetade (exkl. monterade eller infattade samt
omonterade diamanter till pickupnålar och bearbetade diamanter som utgör
identifierbara delar i registreringsapparater, mätinstrument eller andra
instrument och apparater enligt kap. 90)

71023100 Leveranser &
Produktion

c/k Diamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade (exkl.
industridiamanter)

71023900 Leveranser Anges ej Diamanter, bearbetade (exkl. monterade eller infattade samt industridiamanter)

71031000 Leveranser &
Produktion

c/k Ädelstenar och halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt
tillformade, även sorterade (exkl. diamanter samt imitationer av ädelstenar och
halvädelstenar)

71039100 Leveranser Anges ej Rubiner, safirer och smaragder, bearbetade eller sorterade men inte
uppträdda, monterade eller infattade samt bearbetade eller osorterade rubiner,
safirer och smaragder, temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl.
obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade samt imitationer av
ädelstenar och halvädelstenar)

71039900 Leveranser Anges ej Ädelstenar och halvädelstenar, bearbetade eller sorterade men inte uppträdda,
monterade eller infattade samt bearbetade ädelstenar och halvädelstenar,
temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl. uppträdda, monterade
eller infattade samt enkelt sågade eller grovt tillformade och diamanter, rubiner,
safirer och smaragder samt imitationer av ädelstenar och halvädelstenar)

71041000 Leveranser g Piezoelektrisk kvarts, av syntetiska eller rekonstruerade stenar, även
bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade

71042100 Leveranser g Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade men obearbetade,
enkelt sågade eller grovt tillformade

71042900 Leveranser g Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade
men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade (exkl. piezoelektrisk
kvarts och diamanter)

71049100 Leveranser Anges ej Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade, även sorterade men
inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller
rekonstruerade diamanter, temporärt uppträdda för att underlätta transporten
(exkl. enkelt sågade eller grovt tillformade)

71049900 Leveranser Anges ej Ädelstenar och halvädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade,
även sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade
syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, temporärt
uppträdda för att underlätta transporten (exkl. enkelt sågade eller grovt
tillformade, piezoelektrisk kvarts och diamanter)

71051000 Leveranser Anges ej Stoft och pulver av diamanter, inkl. syntetiska diamanter

71059000 Leveranser Anges ej Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar
(exkl. av diamanter)

71061000 Leveranser &
Produktion

kg Silver, inkl. förgyllt eller platinerat silver, i form av pulver

71069100 Leveranser &
Produktion

kg Silver, inkl. förgyllt eller platinerat silver, obearbetat (exkl. i form av pulver)

71069200 Leveranser &
Produktion

kg Silver, inkl. förgyllt eller platinerat silver, i form av halvfabrikat

71070000 Leveranser &
Produktion

kg Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

71081100 Leveranser &
Produktion

kg Guld, inkl. platinerat guld, obearbetat, icke-monetärt, i form av pulver

71081200 Leveranser &
Produktion

kg Guld, inkl. platinerat guld, obearbetat, icke-monetärt (exkl. i form av pulver)

71081310 Leveranser &
Produktion

kg Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek, utan underlag > 0,15
mm, av guld, inkl. platinerat guld, icke-monetärt

71081380 Leveranser &
Produktion

kg Guld, inkl. platinerat guld, i form av halvfabrikat, icke-monetärt (exkl. plåt och
band med en tjocklek, utan underlag > 0,15 mm samt stång, tråd och profiler)

71082000 Leveranser &
Produktion

kg Guld, inkl. platinerat guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver,
monetärt
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71090000 Leveranser &
Produktion

kg Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av
halvfabrikat

71101100 Leveranser &
Produktion

kg Platina, obearbetad eller i form av pulver

71101910 Leveranser &
Produktion

kg Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek, utan underlag, > 0,15
mm, av platina

71101980 Leveranser &
Produktion

kg Platina i form av halvfabrikat (exkl. plåt och band med en tjocklek, utan
underlag > 0,15 mm samt stång, tråd och profiler)

71102100 Leveranser &
Produktion

kg Palladium, obearbetat eller i form av pulver

71102900 Leveranser &
Produktion

kg Palladium i form av halvfabrikat

71103100 Leveranser &
Produktion

kg Rodium, obearbetat eller i form av pulver

71103900 Leveranser &
Produktion

kg Rodium i form av halvfabrikat

71104100 Leveranser &
Produktion

kg Iridium, osmium och rutenium, obearbetad eller i form av pulver

71104900 Leveranser &
Produktion

kg Iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat

71110000 Leveranser &
Produktion

kg Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetade eller i form
av halvfabrikat

71123000 Leveranser kg Aska innehållande ädel metall eller föreningar med ädla metaller

71129100 Leveranser kg Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall;
annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av
sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller (exkl.
elektroniskt avfall och skrot enligt nr 8549

71129200 Leveranser &
Produktion

kg Avfall och skrot av platina, inkl. metall med plätering av platina, och annat avfall
och skrot innehållande platina eller platinaföreningar av sådana slag som
huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller (exkl. aska samt avfall
och skrot av platina nedsmält till obearbetade block, tackor eller liknande
former samt guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller samt
elektroniskt avfall och skrot enligt nr 8549)

71129900 Leveranser &
Produktion

kg Avfall och skrot av silver, inkl. metall pläterad med silver, och annat avfall och
skrot innehållande silver eller silverföreningar, av sådana slag som
huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller (exkl. aska samt avfall
och skrot av silver nedsmält till obearbetade block, tackor eller liknande former
samt elektroniskt avfall och skrot enligt nr 8549)

71131100 Leveranser Anges ej Smycken och delar till sådana varor, av silver, även med överdrag av annan
ädel metall (exkl. antikviteter)

71131900 Leveranser Anges ej Smycken och delar till sådana varor, av ädel metall, även med överdrag av
annan ädel metall (exkl. smycken och delar av sådana varor av silver samt
antikviteter)

71132000 Leveranser Anges ej Smycken och delar till sådana varor, av oädel metall med plätering av ädel
metall (exkl. antikviteter)

71141100 Leveranser Anges ej Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av silver, även med
överdrag av annan ädel metall (exkl. smycken, ur och urtavlor,
musikinstrument, vapen, raffräschissörer och beslag till sådana,
originalskulpturer, samlarobjekt och antikviteter)

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

71142000 Leveranser Anges ej Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av oädel metall med
plätering av ädel metall (exkl. smycken, ur och urtavlor, musikinstrument,
vapen, raffräschissörer och beslag till sådana, originalskulpturer, samlarobjekt
och antikviteter)

71151000 Leveranser kg Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina

71159000 Leveranser Anges ej Ädel metall, varor av, eller varor av metall med plätering av ädel metall, i.a.n.

71161000 Leveranser Anges ej Naturpärlor eller odlade pärlor, varor av

71162011 Leveranser Anges ej Halsband, armband och andra artiklar av naturliga ädelstenar eller
halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen eller andra tillbehör
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71162080 Leveranser Anges ej Varor bestående av ädelstenar eller halvädelstenar, naturliga, syntetiska eller
rekonstruerade (exkl. halsband, armband och andra artiklar bestående enbart
av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen eller
andra tillbehör)

71171100 Leveranser ton Manschettknappar och bröstknappar, av oädel metall, även förgyllda,
försilvrade eller platinerade

71171900 Leveranser ton Smycken av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade (exkl.
manschettknappar och bröstknappar)

71179000 Leveranser ton Oäkta smycken (exkl. av oädel metall, förgyllda, försilvrade eller platinerade)

71181000 Leveranser kg Mynt, inte utgörande lagligt betalningsmedel (exkl. guldmynt, medaljer,
smycken av mynt, mynt med karaktär av samlarobjekt samt avfall och skrot)

71189000 Leveranser kg Mynt av alla slags metaller, utgörande lagligt betalningsmedel (exkl. medaljer,
smycken av mynt, mynt med karaktär av samlarobjekt samt avfall och skrot)

72011011 Leveranser &
Produktion

ton Tackjärn, olegerat, i form av tackor eller i andra obearbetade former,
innehållande <= 0,5 viktprocent fosfor, >= 0,4 viktprocent mangan och <= 1
viktprocent kisel

72011019 Leveranser &
Produktion

ton Tackjärn, olegerat, i form av tackor eller i andra obearbetade former,
innehållande <= 0,5 viktprocent fosfor, >= 0,4 viktprocent mangan och > 1
viktprocent kisel

72011030 Leveranser &
Produktion

ton Tackjärn, olegerat, i form av tackor eller i andra obearbetade former,
innehållande <= 0,5 viktprocent fosfor, >= 0,1 men < 0,4 viktprocent mangan

72011090 Leveranser &
Produktion

ton Tackjärn, olegerat, i form av tackor eller i andra obearbetade former,
innehållande <= 0,5 viktprocent fosfor och < 0,1 viktprocent mangan

72012000 Leveranser &
Produktion

ton Tackjärn, olegerat, i form av tackor eller i andra obearbetade former,
innehållande > 0,5 viktprocent fosfor

72015010 Leveranser &
Produktion

ton Tackjärn, legerat, i form av tackor eller i andra obearbetade former,
innehållande >= 0,3 men <= 1 viktprocent titan och >= 0,5 men <= 1
viktprocent vanadin

72015090 Leveranser &
Produktion

ton Tackjärn, legerat samt spegeljärn, i form av tackor eller i andra obearbetade
former (exkl. legerat tackjärn innehållande >= 0,3 men <= 1 viktprocent titan
och >= 0,5 men <= 1 viktprocent vanadin)

72021120 Leveranser &
Produktion

ton Ferromangan innehållande > 2 viktprocent kol, med kornstorlek <= 5 mm och
innehållande > 65 viktprocent mangan

72021180 Leveranser &
Produktion

ton Ferromangan innehållande > 2 viktprocent kol (exkl. med kornstorlek <= 5 mm
och innehållande > 65 viktprocent mangan)

72021900 Leveranser &
Produktion

ton Ferromangan innehållande <= 2 viktprocent kol

72022100 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokisel "kiseljärn" innehållande > 55 viktprocent kisel

72022910 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokisel "kiseljärn" innehållande <= 55 viktprocent kisel och >= 4 men <= 10
viktprocent magnesium

72022990 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokisel "kiseljärn" innehållande <= 55 viktprocent kisel (exkl. innehållande >=
4 men <= 10 viktprocent magnesium)

72023000 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokiselmangan

72024110 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokrom innehållande > 4 men <= 6 viktprocent kol

72024190 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokrom innehållande > 6 viktprocent kol

72024910 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokrom innehållande <= 0,05 viktprocent kol

72024950 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokrom innehållande > 0,05 men <= 0,5 viktprocent kol

72024990 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokrom innehållande > 0,5 men <= 4 viktprocent kol

72025000 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokiselkrom

72026000 Leveranser &
Produktion

ton Ferronickel

72027000 Leveranser &
Produktion

ton Ferromolybden
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72028000 Leveranser &
Produktion

ton Ferrovolfram och ferrokiselvolfram

72029100 Leveranser &
Produktion

ton Ferrotitan och ferrokiseltitan

72029200 Leveranser &
Produktion

ton Ferrovanadin

72029300 Leveranser &
Produktion

ton Ferroniob

72029910 Leveranser &
Produktion

ton Ferrofosfor innehållande >= 15 viktprocent fosfor

72029930 Leveranser &
Produktion

ton Ferrokiselmagnesium

72029980 Leveranser &
Produktion

ton Ferrolegeringar (exkl. ferromangan, ferrokisel "kiseljärn", ferrokiselmangan,
ferrokrom, ferrokiselkrom, ferronickel, ferromolybden, ferrovolfram,
ferrokiselvolfram, ferrotitan, ferrokiseltitan, ferrovanadin, ferroniob, ferrofosfor
och ferrokiselmagnesium)

72031000 Leveranser ton Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm "järnsvamp", i form av
oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former

72039000 Leveranser ton Porösa järnbaserade produkter samt järn med en renhetsgrad av >= 99,94
viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former

72041000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av gjutjärn (exkl. radioaktivt avfall och skrot)

72042110 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av rostfritt stål, innehållande >= 8 viktprocent nickel (exkl.
radioaktivt avfall och skrot samt avfall och skrot av primärelement,
primärbatterier och elektriska ackumulatorer)

72042190 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av rostfritt stål (exkl. innehållande >= 8 viktprocent nickel,
radioaktivt avfall och skrot samt avfall och skrot av primärelement,
primärbatterier och elektriska ackumulatorer)

72042900 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av legerat stål (exkl. av rostfritt stål, radioaktivt avfall och skrot
samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och elektriska
ackumulatorer)

72043000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av förtent järn eller stål (exkl. radioaktivt avfall och skrot samt
avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och elektriska
ackumulatorer)

72044110 Leveranser &
Produktion

ton Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån, av järn eller stål, även
i paket (exkl. av gjutjärn, legerat stål eller förtent järn eller stål)

72044191 Leveranser &
Produktion

ton Klipp- och stansrester, av järn eller stål, i paket (exkl. av gjutjärn, legerat stål
eller förtent järn eller stål)

72044199 Leveranser &
Produktion

ton Klipp- och stansrester, av järn eller stål (exkl. i paket samt av gjutjärn, legerat
stål eller förtent järn eller stål)

72044910 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av järn eller stål, fragmenterat (exkl. avfall och skrot av
primärelement, primärbatterier och elektriska ackumulatorer; slagg och annat
avfall från tillverkning av järn och stål; radioaktivt avfall och skrot; i obearbetade
former, av tackjärn eller spegeljärn; avfall och skrot av gjutjärn, av legerat stål
eller av förtent järn eller stål; svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån
och filspån; klipp- och stansrester)

72044930 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av järn eller stål, i paket (exkl. fragmenterat, avfall och skrot av
primärelement, primärbatterier och elektriska ackumulatorer; slagg och annat
avfall från tillverkning av järn och stål; radioaktivt avfall och skrot; i obearbetade
former, av tackjärn eller spegeljärn; avfall och skrot av gjutjärn, av legerat stål
eller av förtent järn eller stål; svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån
och filspån; klipp- och stansrester)

72044990 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av järn eller stål, inte i paket (exkl. fragmenterat, avfall och skrot
av primärelement, primärbatterier och elektriska ackumulatorer; slagg och
annat avfall från tillverkning av järn och stål; radioaktivt avfall och skrot; i
obearbetade former, av tackjärn eller spegeljärn; avfall och skrot av gjutjärn, av
legerat stål eller av förtent järn eller stål; svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall,
sågspån och filspån; klipp- och stansrester)

72045000 Leveranser ton Omsmältningsgöt av skrot och avfall av järn eller stål (exkl. produkter som har
samma kemiska sammansättning som tackjärn, spegeljärn eller
ferrolegeringar)

72051000 Leveranser ton Granulat av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (exkl. granulat av ferrolegeringar,
svarspån och filspån "avfall" av järn eller stål samt små defekta kulor för
kullager)

72052100 Leveranser ton Pulver av legerat stål (exkl. pulver av ferrolegeringar och radioativt järnpulver
"isotoper")
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72052900 Leveranser ton Pulver av tackjärn, spegeljärn eller annat järn och olegerat stål (exkl. pulver av
ferrolegeringar och radioativt järnpulver "isotoper")

72061000 Leveranser ton Järn och olegerat stål i form av göt (exkl. omsmältningsgöt av skrot och avfall
av järn eller stål, varmvalsade eller stränggjutna samt järn enligt nr 7203)

72069000 Leveranser ton Järn och olegerat stål, i andra obearbetade former än göt (exkl.
omsmältningsgöt av skrot och avfall av järn eller stål, varmvalsade eller
stränggjutna samt järn enligt nr 7203)

72071111 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna

72071111c Leveranser ton Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för tillverkning av sömlösa rör

72071111d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för annat än tillverkning av sömlösa
rör

72071114 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd < 2 gånger
tjockleken och med en tjocklek av <= 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna
(exkl. av automatstål)

72071114b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd < 2 gånger
tjockleken och med en tjocklek av <= 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna,
för tillverkning av sömlösa rör  (exkl. av automatstål)

72071114d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd < 2 gånger
tjockleken och med en tjocklek av <= 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna,
för annat än tillverkning av sömlösa rör  (exkl. av automatstål)

72071116 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd < 2 gånger
tjockleken och med en tjocklek av > 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna
(exkl. av automatstål)

72071116b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd < 2 gånger
tjockleken och med en tjocklek av > 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna,
för tillverkning av sömlösa rör  (exkl. av automatstål)

72071116d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd < 2 gånger
tjockleken och med en tjocklek av > 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna,
för annat än tillverkning av sömlösa rör  (exkl. av automatstål)

72071190 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, smidda

72071210 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd >= 2 gånger tjockleken,
varmvalsade eller stränggjutna (exkl. med kvadratiskt tvärsnitt)

72071290 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd >= 2 gånger tjockleken,
smidda (exkl. med kvadratiskt tvärsnitt)

72071912 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna

72071912a Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, för
tillverkning av sömlösa rör

72071912b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, för
annat än tillverkning av sömlösa rör

72071919 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda

72071980 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 viktprocent
kol (exkl. med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)

72072011 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande >= 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna

72072011c Leveranser ton Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande >= 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för tillverkning av sömlösa rör
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72072011d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande >= 0,25 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för annat än tillverkning av sömlösa
rör

72072015 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
men < 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med
en bredd av < 2 gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (exkl. av
automatstål)

72072015b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
men < 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med
en bredd av < 2 gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för
tillverkning av sömlösa rör (exkl. av automatstål)

72072015d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
men < 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med
en bredd av < 2 gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för annat än
tillverkning av sömlösa rör  (exkl. av automatstål)

72072017 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,6 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (exkl. av automatstål)

72072017b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,6 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för tillverkning av sömlösa rör  (exkl.
av automatstål)

72072017d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,6 viktprocent
kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna, för annat än tillverkning av sömlösa
rör (exkl. av automatstål)

72072019 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd
av < 2 gånger tjockleken, smidda

72072032 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med bredd >= 2 gånger
tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (exkl. med kvadratiskt tvärsnitt)

72072039 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med bredd >= 2 gånger
tjockleken, smidda

72072052 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna

72072052a Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna,
för tillverkning av sömlösa rör

72072052b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna,
för annat än tillverkning av sömlösa rör

72072059 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda

72072080 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25
viktprocent kol (exkl. med kvadratisk, rektangulärt, runt eller månghörnigt
tvärsnitt)

72081000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med reliefmönster

72082500 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 4,75 mm, betade, utan reliefmönster

72082600 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 3 mm men < 4,75 mm, betade, utan reliefmönster

72082700 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av < 3 mm, betade, utan reliefmönster

72083600 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av > 10 mm, inte betade, utan reliefmönster
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72083700 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10 mm, inte betade, utan
reliefmönster

72083800 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 3 mm men < 4,75 mm, inte betade, utan reliefmönster

72083900 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av < 3 mm, inte betade, utan reliefmönster

72084000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, med reliefmönster

72085120 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, med en tjocklek av > 15 mm, utan reliefmönster

72085191 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 2.050
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, med en tjocklek av > 10 mm men <= 15 mm, utan reliefmönster

72085198 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm men < 2.050 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter
varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag, med en tjocklek av > 10 mm men <= 15 mm,
utan reliefmönster

72085210 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av <= 1.250
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra
sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag, med en tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10
mm, utan reliefmönster

72085291 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 2.050
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, med en tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10 mm, utan reliefmönster

72085299 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm men < 2.050 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter
varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag, med en tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10
mm, utan reliefmönster (exkl. valsade på fyra sidor eller i slutna spår med en
bredd <= 1.250 mm)

72085310 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av <= 1.250
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra
sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag, med en tjocklek av >= 4 mm men < 4,75 mm,
utan reliefmönster

72085390 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, med en tjocklek av >= 3 mm men < 4,75 mm, utan reliefmönster
(exkl. valsade på fyra sidor eller i slutna spår med en bredd <= 1.250 mm och
en tjocklek av >= 4 mm)

72085400 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, med en tjocklek av < 3 mm, utan reliefmönster

72089020 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, varmvalsade och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade

72089080 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, varmvalsade och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (exkl. perforerade)

72091500 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 3 mm

72091610 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter, "elektroplåt", av järn eller olegerat stål, med en bredd
av >= 600 mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen,
med en tjocklek av > 1 mm men < 3 mm
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72091690 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av > 1 mm men < 3 mm (exkl. "elektroplåt")

72091690c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >1 mm men < 3 mm  (exkl. ej slutglödgat "elektroplåt" samt
"elektroband")

72091690d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >1 mm men < 3 mm, inkl. ej slutglödgat "elektroplåt" och
"elektroband"

72091710 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter, "elektroplåt", av järn eller olegerat stål, med en bredd
av >= 600 mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen,
med en tjocklek av >= 0,5 mm men <= 1 mm

72091790 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 0,5 mm men <= 1 mm (exkl. "elektroplåt")

72091790c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >=0,5 mm men =< 1 mm  (exkl. ej slutglödgat "elektroplåt"
samt "elektroband")

72091790d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >=0,5 mm men =< 1 mm, inkl. ej slutglödgat "elektroplåt"
och "elektroband"

72091810 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter, "elektroplåt", av järn eller olegerat stål, med en bredd
av >= 600 mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen,
med en tjocklek av < 0,5 mm

72091891 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 0,35 mm men < 0,5 mm (exkl. "elektroplåt")

72091891c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >=0,35 mm men < 0,5 mm  (exkl. ej slutglödgat
"elektroplåt" samt "elektroband")

72091891d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >=0,35 mm men < 0,5 mm, inkl. ej slutglödgat "elektroplåt"
och "elektroband"

72091899 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av < 0,35 mm (exkl. "elektroplåt")

72091899d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av <0,35 mm  (exkl. ej slutglödgat "elektroplåt" samt
"elektroband")

72091899e Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av <0,35 mm, inkl. ej slutglödgat "elektroplåt" och "elektroband"

72092500 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 3 mm

72092610 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter "elektroplåt", av järn eller olegerat stål, med en bredd
av >= 600 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter
kallvalsningen, med en tjocklek av > 1 mm men < 3 mm

72092690 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av > 1 mm men < 3 mm (exkl. "elektroplåt")
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72092690c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av > 1 mm men < 3 mm  (exkl. ej slutglödgat "elektroplåt"
samt "elektroband")

72092690d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av > 1 mm men < 3 mm, inkl. ej slutglödgat "elektroplåt" och
"elektroband"

72092710 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter "elektroplåt", av järn eller olegerat stål, med en bredd
av >= 600 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter
kallvalsningen, med en tjocklek av >= 0,5 mm men <= 1 mm

72092790 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 0,5 mm men <= 1 mm (exkl. "elektroplåt")

72092790c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 0,5 mm men =< 1 mm  (exkl. ej slutglödgat "elektroplåt"
samt "elektroband")

72092790d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av >= 0,5 mm men =< 1 mm, inkl. ej slutglödgat "elektroplåt"
och "elektroband"

72092810 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter "elektroplåt", av järn eller olegerat stål, med en bredd
av >= 600 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter
kallvalsningen, med en tjocklek av < 0,5 mm

72092890 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av < 0,5 mm (exkl. "elektroplåt")

72092890c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av < 0,5 mm  (exkl. ej slutglödgat "elektroplåt" samt
"elektroband")

72092890d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
med en tjocklek av < 0,5 mm, inkl. ej slutglödgat "elektroplåt" och "elektroband"

72099020 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, kallvalsade och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade

72099020a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, kallvalsade, inte vidare bearbetade än ytbehandlade eller skurna till annan
än kvadratisk eller rektangulär form, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade, (exkl. ej
slutglödgat "elektroplåt" samt "elektroband")

72099020b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, kallvalsade, inte vidare bearbetade än ytbehandlade eller skurna till annan
än kvadratisk eller rektangulär form, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade, (inkl. ej
slutglödgat "elektroplåt" samt "elektroband)

72099080 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, kallvalsade och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (exkl. perforerade)

72099080a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, kallvalsade, inte vidare bearbetade än ytbehandlade eller skurna till annan
än kvadratisk eller rektangulär form, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (exkl. perforerade samt
exkl. ej slutglödgat "elektroplåt" samt "elektroband)

72099080b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, kallvalsade, inte vidare bearbetade än ytbehandlade eller skurna till annan
än kvadratisk eller rektangulär form, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (exkl. perforerade men
inkl. ej slutglödgat "elektroplåt" samt "elektroband)

72101100 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, överdragna med tenn, dock inte pläterade, med en tjocklek av >= 0,5 mm

72101220 Leveranser &
Produktion

ton Vitplåt, av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600 mm och med en
tjocklek av < 0,5 mm, överdragna med tenn, dock inte pläterade [täckta med ett
lager metall som innehåller >= 97 viktprocent tenn], inte vidare bearbetad än
ytbehandlad
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72101280 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, överdragna med tenn, dock inte pläterade, med en tjocklek av < 0,5 mm
(exkl. vitplåt)

72102000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, överdragna med bly, dock inte pläterade

72103000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, varm- eller kallvalsade, överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock
inte pläterade

72104100 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, korrugerade, överdragna med zink, dock inte pläterade (exkl. överdragna
med zink på elektrolytisk väg)

72104900 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, inte korrugerade, överdragna med zink, dock inte pläterade (exkl.
överdragna med zink på elektrolytisk väg)

72105000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, dock inte
pläterade

72106100 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, varm- eller kallvalsade, överdragna med aluminium-zinklegeringar, dock
inte pläterade

72106900 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, varm- eller kallvalsade, överdragna med aluminium, dock inte pläterade
(exkl. pläterade eller överdragna med aluminium-zinklegeringar)

72107010 Leveranser &
Produktion

ton Vitplåt med en bredd av >= 600 mm och med en tjocklek av < 0,5 mm,
överdragna med tenn, dock inte pläterade [täckta med ett lager metall som
innehåller >= 97 viktprocent tenn], inte vidare bearbetad än lackerad samt
valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade

72107080 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, målade, lackerade eller plastöverdragna (exkl. vitplåt och valsade platta
produkter elektrolytiskt överdragna med krom och lackerade)

72109030 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, pläterade

72109040 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, överdragna med tenn och tryckta

72109080 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600
mm, metallöverdragna (exkl. överdragna, dock ej pläterade med tenn, bly, zink,
aluminium, kromoxider, krom och kromoxider samt överdragna med plast,
målade eller lackerade, pläterade samt överdragna med tenn och tryckta)

72111300 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter
varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag, valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en
bredd av > 150 mm men < 600 mm, med en tjocklek av >= 4 mm, inte i ringar
eller rullar, utan reliefmönster, sk universalstål

72111400 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av >=
4,75 mm (exkl. universalstål)

72111900 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek
av < 4,75 mm (exkl. universalstål)

72112320 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter "elektroplåt", av järn eller olegerat stål, med en bredd
av < 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på
annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag,
innehållande < 0,25 viktprocent kol

72112330 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och en tjocklek av >= 0,35 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. "elektroplåt")

72112330a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål,  med en bredd av < 600 mm
och en tjocklek av >= 0,35 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. "elektroplåt"), (exkl. kluvet
band)

72112330b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm och en tjocklek av >= 0,35 mm, inte vidare bearbetade efter
kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda
med annat överdrag, innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. "elektroplåt")
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72112380 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och en tjocklek av < 0,35 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. "elektroplåt")

72112380a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och en tjocklek av < 0,35mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen,
varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat
överdrag, innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. "elektroplåt"), (exkl. kluvet
band)

72112380b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm och en tjocklek av < 0,35 mm, inte vidare bearbetade efter
kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda
med annat överdrag, innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. "elektroplåt")

72112900 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande >= 0,25
viktprocent kol

72112900a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande >= 0,25
viktprocent kol men < 0,6 viktprocent kol (exkl. kluvet band)

72112900b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande >=0,6
viktprocent kol (exkl. kluvet band)

72112900c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band med en bredd
av < 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på
annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande
>= 0,25 viktprocent kol

72119020 Leveranser Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag, perforerade

72119020a Leveranser ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och vidare bearbetade efter kallvalsningen, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade, (exkl. kluvet
band)

72119020b Leveranser ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band med en bredd
av < 600 mm och vidare bearbetade efter kallvalsningen, men ej pläterade, på
annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade

72119020c Leveranser ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och vidare bearbetade efter varmvalsningen, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade

72119080 Leveranser Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag (exkl. perforerade)

72119080a Leveranser ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och vidare bearbetade efter kallvalsningen, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (exkl. perforerade samt
exkl. kluvet band)

72119080b Leveranser ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band med en bredd
av < 600 mm och vidare bearbetade efter kallvalsningen, men ej pläterade, på
annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (exkl.
perforerade)

72119080c Leveranser ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm
och vidare bearbetade efter varmvalsningen, men ej pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (exkl. perforerade)

72121010 Leveranser &
Produktion

ton Vitplåt, av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm och med en
tjocklek av < 0,5 mm, överdragna med tenn, dock inte pläterade [täckta med ett
lager metall som innehåller >= 97 viktprocent tenn], inte vidare bearbetad än
ytbehandlad

72121090 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med tenn, dock inte pläterade (exkl. vitplåt, inte vidare bearbetad än
ytbehandlad)

72121090a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med tenn, dock inte pläterade (exkl. vitplåt, inte vidare bearbetad än
ytbehandlad) (exkl. kluvet band)

72121090b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm, överdragna med tenn, dock inte pläterade (exkl. vitplåt, inte
vidare bearbetad än ytbehandlad)

72122000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
varm- eller kallvalsade, överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte
pläterade
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72123000 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med zink, dock inte pläterade (exkl. överdragna med zink på
elektrolytisk väg)

72123000a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med zink, dock inte pläterade (exkl. överdragna med zink på
elektrolytisk väg), (exkl. kluvet band)

72123000b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm, överdragna med zink, dock inte pläterade (exkl. överdragna med
zink på elektrolytisk väg)

72124020 Leveranser &
Produktion

ton Vitplåt med en bredd av < 600 mm och med en tjocklek av < 0,5 mm,
överdragna med tenn, dock inte pläterade [täckta med ett lager metall som
innehåller >= 97 viktprocent tenn], inte vidare bearbetad än lackerad samt
valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade

72124080 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
målade, lackerade eller plastöverdragna (exkl. vitplåt, inte vidare bearbetad än
lackerad och produkter, överdragna med kromoxider eller med krom och
kromoxider, lackerade)

72124080a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
målade, lackerade eller plastöverdragna (exkl. vitplåt, inte vidare bearbetad än
lackerad och produkter, överdragna med kromoxider eller med krom och
kromoxider, lackerade), (exkl. kluvet band)

72124080b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm, målade, lackerade eller plastöverdragna (exkl. vitplåt, inte vidare
bearbetad än lackerad och produkter, överdragna med kromoxider eller med
krom och kromoxider, lackerade)

72125020 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
varm- eller kallvalsade, överdragna med kromoxider eller med krom och
kromoxider (exkl. lackerade)

72125020a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider (exkl.
lackerade), (exkl. elektrolytiskt metallöverdraget)

72125020b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade, elektrolytiskt metallöverdragna med kromoxider eller med krom
och kromoxider (exkl. lackerade)

72125020c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm,  kallvalsade, överdragna med kromoxider eller med krom och
kromoxider (exkl. lackerade), (exkl. elektrolytiskt metallöverdragna)

72125020d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm,  kallvalsade, elektrolytiskt metallöverdragna med kromoxider
eller med krom och kromoxider (exkl. lackerade)

72125020e Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider
(exkl. lackerade)

72125030 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med krom eller nickel, dock inte pläterade

72125030a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
elektrolytiskt överdragna med krom eller nickel, dock inte pläterade

72125030b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band,  med en bredd
av < 600 mm, elektrolytiskt överdragna med krom eller nickel, dock inte
pläterade

72125040 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med koppar, dock inte pläterade

72125040a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med koppar, dock inte pläterade, ( exkl. elektrolytiskt överdragna)

72125040b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band,  med en bredd
av < 600 mm, elektrolytiskt överdragna med koppar, dock inte pläterade

72125061 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med aluminium-zinklegeringar, dock inte pläterade

72125069 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
överdragna med aluminium, dock inte pläterade (exkl. överdragna med
aluminium-zink-legeringar)

72125090 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
varm- eller kallvalsade (exkl. pläterade eller överdragna med tenn, zink, koppar,
krom, nickel eller aluminium samt målade, lackerade eller överdragna med
plast och med kromoxider eller med krom och kromoxider)
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72125090a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade (exkl. pläterade eller överdragna med tenn, zink, koppar, krom,
nickel eller aluminium samt målade, lackerade eller överdragna med plast och
med kromoxider eller med krom och kromoxider), (exkl. elektrolytiskt
metallöverdraget)

72125090b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade, elektrolytiskt metallöverdragna (exkl. pläterade eller överdragna
med tenn, zink, koppar, krom, nickel eller aluminium samt målade, lackerade
eller överdragna med plast och med kromoxider eller med krom och
kromoxider)

72125090c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm, kallvalsade  (exkl. pläterade eller överdragna med tenn, zink,
koppar, krom, nickel eller aluminium samt målade, lackerade eller överdragna
med plast och med kromoxider eller med krom och kromoxider), (exkl.
elektrolytiskt metallöverdragna)

72125090d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, kluvet band, med en bredd
av < 600 mm, kallvalsade,  elektrolytiskt metallöverdragna,  (exkl. pläterade
eller överdragna med tenn, zink, koppar, krom, nickel eller aluminium samt
målade, lackerade eller överdragna med plast och med kromoxider eller med
krom och kromoxider)

72125090e Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade (exkl. pläterade eller överdragna med tenn, zink, koppar, krom,
nickel eller aluminium samt målade, lackerade eller överdragna med plast och
med kromoxider eller med krom och kromoxider)

72126000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm,
pläterade

72131000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer
åstadkomna under valsningsprocessen "armeringsjärn"

72132000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar
(exkl. med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer
åstadkomna under valsningsprocessen "armeringsjärn")

72139110 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, av sådant slag som används som
betongarmering, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar, med runt
tvärsnitt med en diameter av < 14 mm

72139120 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, av sådant slag som används som däckkord,
varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

72139141 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande <= 0,06 viktprocent kol, med runt tvärsnitt med en diameter
av < 14 mm (exkl. av sådant slag som används som betongarmering eller
däckkord samt med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre
deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och stång av
automatstål)

72139149 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande > 0,06 men < 0,25 viktprocent kol, med runt tvärsnitt med en
diameter av < 14 mm (exkl. av sådant slag som används som betongarmering
eller däckkord samt med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre
deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och stång av
automatstål)

72139170 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande >= 0,25 men <= 0,75 viktprocent kol, med runt tvärsnitt med en
diameter av < 14 mm (exkl. av sådant slag som används som betongarmering
eller däckkord samt med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre
deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och stång av
automatstål)

72139190 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande > 0,75 viktprocent kol, med runt tvärsnitt med en diameter av < 14
mm (exkl. av sådant slag som används som betongarmering eller däckkord
samt med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer
åstadkomna under valsningsprocessen och stång av automatstål)

72139910 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. med runt tvärsnitt med en diameter
av < 14 mm, stång av automatstål samt stång med mindre försänkningar,
kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen)

72139990 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande >= 0,25 viktprocent kol (exkl. med runt tvärsnitt med en diameter
av < 14 mm, stång av automatstål samt stång med mindre försänkningar,
kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen)

72141000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, smidd
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72142000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, med mindre försänkningar,
kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen "armeringsjärn" (exkl. i
oregelbundet upprullade ringar)

72143000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad (exkl. med mindre försänkningar, kammar eller andra
mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter
valsningen)

72149110 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande < 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt,
annat än kvadratiskt tvärsnitt (exkl. stång av automatstål samt med mindre
försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72149190 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande >= 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt,
annat än kvadratiskt tvärsnitt (exkl. stång av automatstål samt med mindre
försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72149910 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, av sådant slag som används som
betongarmering, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad,
innehållande < 0,25 viktprocent kol (exkl. med rektangulärt, annat än kvadratiskt
tvärsnitt)

72149931 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande < 0,25 viktprocent kol, med runt tvärsnitt
med en diameter av >= 80 mm (exkl. av automatstål, slätt stång av sådant
slag som används som betongarmering, samt stång med mindre
försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72149939 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande < 0,25 viktprocent kol, med runt tvärsnitt
med en diameter av < 80 mm (exkl. av automatstål, slätt stång av sådant slag
som används som betongarmering, samt stång med mindre försänkningar,
kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72149950 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande < 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt,
annat än kvadratiskt eller runt tvärsnitt (exkl. av automatstål, slätt stång av
sådant slag som används som betongarmering, samt stång med mindre
försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72149971 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande >= 0,25 viktprocent kol, med runt tvärsnitt
med en diameter av >= 80 mm (exkl. stång av automatstål samt med mindre
försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72149979 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande >= 0,25 viktprocent kol, med runt tvärsnitt
med en diameter av< 80 mm (exkl. stång av automatstål samt med mindre
försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under
valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72149995 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, varmdragen eller
varmsträngpressad, innehållande >= 0,25 viktprocent kol (exkl. med runt eller
rektangulärt, annat än kvadratiskt tvärsnitt, stång av automatstål samt med
mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna
under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen)

72151000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av olegerat automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd
men inte vidare bearbetad

72155011 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd
men inte vidare bearbetad, innehållande < 0,25 viktprocent kol, med
rektangulärt, annat än kvadratiskt, tvärsnitt (exkl. av automatstål)

72155019 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd
men inte vidare bearbetad, innehållande < 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt
eller annat än rektangulärt tvärsnitt (exkl. av automatstål)

72155080 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd
men inte vidare bearbetad, innehållande >= 0,25 viktprocent kol (exkl. av
automatstål)

72159000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av järn eller olegerat stål, färdigbehandlad i kallt tillstånd, men även
varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och pläterad men inte vidare
bearbetad, i.a.n.

72161000 Leveranser &
Produktion

ton U-, I- eller H-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av < 80 mm,

72162100 Leveranser &
Produktion

ton L-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av < 80 mm
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72162200 Leveranser &
Produktion

ton T-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av < 80 mm

72163110 Leveranser &
Produktion

ton U-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av >= 80 mm
men <= 220 mm

72163190 Leveranser &
Produktion

ton U-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av > 220 mm

72163211 Leveranser &
Produktion

ton I-profiler av järn eller olegerat stål, med parallella flänsytor, varmvalsade,
varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en
höjd av >= 80 mm men <= 220 mm

72163219 Leveranser &
Produktion

ton I-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av >= 80 mm
men <= 220 mm (exkl. med parallella flänsytor)

72163291 Leveranser &
Produktion

ton I-profiler av järn eller olegerat stål, med parallella flänsytor, varmvalsade,
varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en
höjd av > 220 mm

72163299 Leveranser &
Produktion

ton I-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av > 220 mm
(exkl. med parallella flänsytor)

72163310 Leveranser &
Produktion

ton H-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av >= 80 mm
men <= 180 mm

72163390 Leveranser &
Produktion

ton H-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av > 180 mm

72164010 Leveranser &
Produktion

ton L-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av >= 80 mm

72164090 Leveranser &
Produktion

ton T-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av >= 80 mm

72165010 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade med ett tvärsnitt som kan
inneslutas i en kvadrat vars sida är <= 80 mm (exkl. U-, I-, H-, L- eller
T-profiler)

72165091 Leveranser &
Produktion

ton Vulstplattjärn, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, men inte
vidare bearbetade

72165099 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller
varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade (exkl. med ett tvärsnitt som
kan inneslutas i en kvadrat vars sida är <= 80 mm samt U-, I-, H-, L- eller
T-profiler och vulstplattjärn)

72166110 Leveranser &
Produktion

ton C-profiler, L-profiler, U-profiler, Z-profiler eller omegaprofiler eller profiler med
öppna ändar av järn eller olegerat stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt
tillstånd men inte vidare bearbetade, framställda av valsade platta produkter

72166190 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av järn eller olegerat stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt
tillstånd men inte vidare bearbetade, framställda av valsade platta produkter
(exkl. C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med öppna ändar samt
profilerad plåt)

72166900 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av järn eller olegerat stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt
tillstånd men inte vidare bearbetade (exkl. framställda av valsade platta
produkter)

72169110 Leveranser &
Produktion

ton Profilerad plåt av järn eller olegerat stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt
tillstånd

72169180 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av järn eller olegerat stål, valsade platta produkter, tillformade eller
färdigbehandlade i kallt tillstånd, men även vidare bearbetade (exkl. profilerad
plåt)

72169900 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av järn eller olegerat stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt
tillstånd, men även varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade och
pläterade, men inte vidare bearbetade, i.a.n. (exkl. framställda av valsade platta
produkter)

72171010 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande < 0,25
viktprocent kol, inte försedd med överdrag, även polerad, med ett största
tvärmått av < 0,8 mm

72171031 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande < 0,25
viktprocent kol, inte försedd med överdrag, även polerad, med ett största
tvärmått av >= 0,8 mm, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre
deformationer åstadkomna under valsningsprocessen

72171039 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande < 0,25
viktprocent kol, inte försedd med överdrag, även polerad, med ett största
tvärmått av >= 0,8 mm (exkl. med mindre försänkningar, kammar eller andra
mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen)
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72171050 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande >= 0,25
viktprocent men < 0,6 viktprocent kol, inte försedd med överdrag, även polerad

72171090 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande >= 0,6
viktprocent kol, inte försedd med överdrag, även polerad

72172010 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande < 0,25
viktprocent kol, överdragen med zink, dock inte pläterad, med ett största
tvärmått av < 0,8 mm

72172030 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande < 0,25
viktprocent kol, överdragen med zink, dock inte pläterad, med ett största
tvärmått av >= 0,8 mm

72172050 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande >= 0,25
viktprocent men < 0,6 viktprocent kol, pläterad eller överdragen med zink

72172090 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, innehållande >= 0,6
viktprocent kol, överdragen med zink, dock inte pläterad

72173041 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringer eller roller, innehållande < 0,25
viktprocent kol, överdragen med koppar, dock inte pläterad

72173049 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringer eller roller, innehållande < 0,25
viktprocent kol, överdragen med oädel metall, dock inte pläterad (exkl.
överdragen med zink eller koppar)

72173050 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringer eller roller, innehållande >= 0,25
viktprocent men < 0,6 viktprocent kol, överdragen med oädel metall, dock inte
pläterad (exkl. överdragen med zink)

72173090 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringer eller roller, innehållande >= 0,6
viktprocent kol, överdragen med oädel metall, dock inte pläterad (exkl.
överdragen med zink)

72179020 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringer eller roller, innehållande < 0,25
viktprocent kol, överdragen (exkl. överdragen med oändel metall)

72179050 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringer eller roller, innehållande >= 0,25
viktprocent men < 0,6 viktprocent kol, överdragen (exkl. öerdragen med oädel
metall)

72179090 Leveranser ton Tråd av järn eller olegerat stål, i ringer eller roller, innehållande >= 0,6
viktprocent kol, överdragen (exkl. öerdragen med oädel metall)

72181000 Leveranser Anges ej Stål, rostfritt, i form av göt eller i andra obearbetade former (exkl. göt av
omsmält stålavfall)

72181000c Leveranser ton Stål, rostfritt, i form av göt eller i andra obearbetade former, för tillverkning av
sömlösa rör  (exkl. göt av omsmält stålavfall)

72181000e Leveranser ton Stål, rostfritt, i form av göt eller i andra obearbetade former, för annat än
tillverkning av sömlösa rör  (exkl. göt av omsmält stålavfall)

72189110 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt, annat än kvadratiskt
tvärsnitt, med en bredd av < 2 gånger tjockleken, innehållande >= 2,5
viktprocent nickel

72189180 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt, annat än kvadratiskt
tvärsnitt, med en bredd av < 2 gånger tjockleken, innehållande < 2,5 viktprocent
nickel

72189911 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller
stränggjutna

72189911b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller
stränggjutna, för tillverkning av sömlösa rör

72189911f Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller
stränggjutna, för annat än tillverkning av sömlösa rör

72189919 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda

72189920 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, varmvalsade eller stränggjutna (exkl. med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt)

72189920b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, varmvalsade eller stränggjutna, för
tillverkning av sömlösa rör  (exkl. med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt)

72189920d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, varmvalsade eller stränggjutna, för annat
än tillverkning av sömlösa rör  (exkl. med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt)

72189980 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (exkl. med rektangulärt eller
kvadratiskt tvärsnitt)

72191100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av > 10 mm
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72191100c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av > 10 mm, för omvalsning

72191100d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av > 10 mm (exkl. för omvalsning)

72191210 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72191210c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel, för
omvalsning

72191210d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel (exkl.
för omvalsning)

72191290 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72191290c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel, för
omvalsning

72191290d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel (exkl. för
omvalsning)

72191310 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 3 mm men < 4,75 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72191310c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 3 mm men < 4,75 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel, för
omvalsning

72191310d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 3 mm men < 4,75 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel (exkl. för
omvalsning)

72191390 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 3 mm men < 4,75 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72191390c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 3 mm men < 4,75 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel, för
omvalsning

72191390d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av
>= 3 mm men < 4,75 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel (exkl. för
omvalsning)

72191410 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av < 3 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72191410c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av < 3 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel, för omvalsning

72191410d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av < 3 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel (exkl. för omvalsning)

72191490 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av < 3 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72191490c Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av < 3 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel, för omvalsning

72191490d Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek
av < 3 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel (exkl. för omvalsning)

72192110 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm, inte
vidare bearbetade efter varmvalsningen, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek
av > 10 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel
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72192190 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av > 10 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72192210 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent
nickel

72192290 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10 mm och innehållande < 2,5 viktprocent
nickel

72192300 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av >= 3 mm men < 4,75 mm

72192400 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av < 3 mm

72193100 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 4,75 mm

72193210 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm
men < 4,75 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72193290 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm
men < 4,75 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72193310 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 1 mm men < 3
mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72193390 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 1 mm men < 3
mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72193410 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 0,5 mm men <=
1 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72193490 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 0,5 mm men <=
1 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72193510 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av < 0,5 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72193590 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av < 0,5 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72199020 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm, varm-
eller kallvalsade och vidare bearbetade, perforerade

72199080 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm, varm-
eller kallvalsade och vidare bearbetade (exkl. perforerade)

72201100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 4,75 mm

72201100a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 4,75 mm, för
omvalsning

72201100b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 4,75 mm
(exkl. för omvalsning)

72201200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av < 4,75 mm

72201200a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av < 4,75 mm, för
omvalsning

72201200b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av < 4,75 mm (exkl.
för omvalsning)

72202021 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel
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72202021a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel, (exkl. kluvet band)

72202021b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72202029 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72202029a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel, (exkl. kluvet band)

72202029b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 3 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72202041 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 0,35 mm
men < 3 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72202041a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 0,35 mm
men < 3 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel, (exkl. kluvet band)

72202041b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band,  med en bredd av < 600
mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 0,35 mm
men < 3 mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72202049 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 0,35 mm
men < 3 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72202049a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 0,35 mm
men < 3 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel, (exkl. kluvet band)

72202049b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av > 0,35 mm
men < 3 mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72202081 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av <= 0,35 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72202081a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av <= 0,35 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel, (exkl. kluvet band)

72202081b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av <= 0,35 mm
och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72202089 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av <= 0,35 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72202089a Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av <= 0,35 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel, (exkl. kluvet band)

72202089b Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av <= 0,35 mm
och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72209020 Leveranser Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm, varm-
eller kallvalsade och vidare bearbetade, perforerade

72209020a Leveranser ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm, 
kallvalsade och vidare bearbetade, perforerade, (exkl. kluvet band)

72209020b Leveranser ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm,  kallvalsade och vidare bearbetade, perforerade

72209020c Leveranser ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade och vidare bearbetade, perforerade

72209080 Leveranser Anges ej Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm, varm-
eller kallvalsade och vidare bearbetade (exkl. perforerade)

72209080a Leveranser ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm, 
kallvalsade och vidare bearbetade, (exkl. perforerade samt exkl. kluvet band)

72209080b Leveranser ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm,  kallvalsade och vidare bearbetade (exkl. perforerade)
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72209080c Leveranser ton Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade och vidare bearbetade, (exkl. perforerade)

72210010 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72210090 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72221111 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av >= 80 mm,
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72221119 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av >= 80 mm,
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72221181 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av < 80 mm,
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72221189 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av < 80 mm,
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72221910 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte
vidare bearbetad, innehållande >= 2,5 viktprocent nickel (exkl. med runt
tvärsnitt)

72221990 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte
vidare bearbetad, innehållande < 2,5 viktprocent nickel (exkl. med runt tvärsnitt)

72222011 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av >= 80 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72222019 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av >= 80 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72222021 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av >= 25 mm men < 80
mm och innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72222029 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av >= 25 mm men < 80
mm och innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72222031 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av < 25 mm och
innehållande >= 2,5 viktprocent nickel

72222039 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av < 25 mm och
innehållande < 2,5 viktprocent nickel

72222081 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, innehållande >= 2,5 viktprocent nickel (exkl. med runt
tvärsnitt)

72222089 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte
vidare bearbetad, innehållande < 2,5 viktprocent nickel (exkl. med runt tvärsnitt)

72223051 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, innehållande >= 2,5 viktprocent nickel, smidd

72223091 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, innehållande < 2,5 viktprocent nickel, smidd

72223097 Leveranser &
Produktion

ton Stång av rostfritt stål, behandlad i kallt tillstånd och ytterligare bearbetad eller
värmebehandlad och ytterligare bearbetad, i.a.n. (exkl. smidda produkter)

72224010 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av rostfritt stål, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men
inte vidare bearbetade

72224050 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av rostfritt stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men
inte vidare bearbetade

72224090 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av rostfritt stål, behandlade i kallt tillstånd och ytterligare bearbetade,
enbart smidda, eller smidda eller på annat sätt värmebehandlade och
ytterligare bearbetade

72230011 Leveranser ton Tråd av rostfritt stål, i ringar eller på spolar, innehållande >= 28 men <= 31
viktprocent nickel och >= 20 men <= 22 viktprocent krom

72230019 Leveranser ton Tråd av rostfritt stål, i ringar eller på spolar, innehållande >= 2,5 viktprocent
nickel (exkl. innehållande >= 28 men <= 31 viktprocent nickel och >= 20 men
<= 22 viktprocent krom)
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72230091 Leveranser ton Tråd av rostfritt stål, i ringar eller på spolar, innehållande >= 13 men <= 25
viktprocent krom och >= 3,5 men <= 6 viktprocent aluminium

72230099 Leveranser ton Tråd av rostfritt stål, i ringar eller på spolar, innehållande < 2,5 viktprocent
nickel (exkl. innehållande >= 13 men <= 25 viktprocent krom och >= 3,5 men
<= 6 viktprocent aluminium)

72241010 Leveranser Anges ej Göt eller andra obearbetade former, av verktygsstål

72241010a Leveranser ton Göt eller andra obearbetade former, av verktygsstål, för tillverkning av sömlösa
rör

72241010b Leveranser ton Göt eller andra obearbetade former, av verktygsstål, för annat än tillverkning av
sömlösa rör

72241090 Leveranser Anges ej Stål, legerat i form av göt eller i andra obearbetade former (exkl. av rostfritt stål
eller av verktygsstål)

72241090a Leveranser ton Stål, legerat i form av göt eller i andra obearbetade former, för tillverkning av
sömlösa rör  (exkl. av rostfritt stål)

72241090b Leveranser ton Stål, legerat i form av göt eller i andra obearbetade former, för annat än
tillverkning av sömlösa rör  (exkl. av rostfritt stål)

72249002 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av verktygsstål

72249002a Leveranser ton Halvfärdiga produkter av verktygsstål, för tillverkning av sömlösa rör

72249002b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av verktygsstål, för annat än tillverkning av sömlösa rör

72249003 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av snabbstål, varmvalsade eller stränggjutna, med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken

72249003a Leveranser ton Halvfärdiga produkter av snabbstål, varmvalsade eller stränggjutna, med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, för tillverkning av sömlösa rör

72249003b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av snabbstål, varmvalsade eller stränggjutna, med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken, för annat än tillverkning av sömlösa rör

72249005 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av stål innehållande <= 0,7 viktprocent kol, >= 0,5 men
<= 1,2 viktprocent mangan och >= 0,6 men <= 2,3 viktprocent kisel;
innehållande >= 0,0008 viktprocent bor och av något annat ämne i mindre
mängd än den som är angiven i anm. 1 f till detta kap., varmvalsade eller
stränggjutna, med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd
av < 2 gånger tjockleken

72249005d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av stål innehållande <= 0,7 viktprocent kol, >= 0,5 men
<= 1,2 viktprocent mangan och >= 0,6 men <= 2,3 viktprocent kisel;
innehållande >= 0,0008 viktprocent bor och av något annat ämne i mindre
mängd än den som är angiven i anm. 1f till detta kapitel, varmvalsade eller
stränggjutna, med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd
av < 2 gånger tjockleken, för tillverkning av sömlösa rör

72249005e Leveranser ton Halvfärdiga produkter av stål innehållande <= 0,7 viktprocent kol, >= 0,5 men
<= 1,2 viktprocent mangan och >= 0,6 men <= 2,3 viktprocent kisel;
innehållande >= 0,0008 viktprocent bor och av något annat ämne i mindre
mängd än den som är angiven i anm. 1f till detta kapitel, varmvalsade eller
stränggjutna, med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd
av < 2 gånger tjockleken, för annat än tillverkning av sömlösa rör

72249007 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av legerat stål, varmvalsade eller stränggjutna, med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken (exkl. av rostfritt stål, av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt
nr 7224.90.05)

72249007a Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål, varmvalsade eller stränggjutna, med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken för tillverkning av sömlösa rör (exkl. av rostfritt stål, av verktygsstål,
av snabbstål samt varor enligt nr 7224.90.05)

72249007b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål, varmvalsade eller stränggjutna, med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd av < 2 gånger
tjockleken för annat än tillverkning av sömlösa rör (exkl. av rostfritt stål, av
verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224.90.05)

72249014 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål, varmvalsade eller stränggjutna, med
rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt och med en bredd av >= 2 gånger
tjockleken (exkl. av rostfritt stål eller verktygsstål)

72249018 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål, smitt, med rektangulärt eller kvadratiskt
tvärsnitt (exkl. av rostfritt stål eller av verktygsstål)

72249031 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av legerat stål innehållande >= 0,9 men <= 1,15
viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2 viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent
molybden, varmvalsade eller stränggjutna (exkl. med rektangulärt eller
kvadratiskt tvärsnitt)
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72249031b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål innehållande >= 0,9 men <= 1,15
viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2 viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent
molybden, varmvalsade eller stränggjutna, för tillverkning av sömlösa rör  (exkl.
med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt)

72249031d Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål innehållande >= 0,9 men <= 1,15
viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2 viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent
molybden, varmvalsade eller stränggjutna, för annat än tillverkning av sömlösa
rör  (exkl. med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt)

72249038 Leveranser Anges ej Halvfärdiga produkter av legerat stål, varmvalsade eller stränggjutna (exkl.
varor innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol och >= 0,5 men <= 2
viktprocent krom samt <= 0,5 viktprocent molybden; av rostfritt stål eller av
verktygsstål samt med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt)

72249038a Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål, varmvalsade eller stränggjutna, för
tillverkning av sömlösa rör, (exkl. varor innehållande >= 0,9 men <= 1,15
viktprocent kol och >= 0,5 men <= 2 viktprocent krom samt <= 0,5 viktprocent
molybden; av rostfritt stål eller av verktygsstål samt med rektangulärt eller
kvadratiskt tvärsnitt)

72249038b Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål, varmvalsade eller stränggjutna, för annat
än tillverkning av sömlösa rör, (exkl. varor innehållande >= 0,9 men <= 1,15
viktprocent kol och >= 0,5 men <= 2 viktprocent krom samt <= 0,5 viktprocent
molybden; av rostfritt stål eller av verktygsstål samt med rektangulärt eller
kvadratiskt tvärsnitt)

72249090 Leveranser ton Halvfärdiga produkter av legerat stål, smidda (exkl. av rostfritt stål eller av
verktygsstål samt med rektangulärt, kvadratiskt, runt eller månghörnigt
tvärsnitt)

72251100 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en
bredd av >= 600 mm, kornorienterade

72251910 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en
bredd av >= 600 mm, varmvalsade

72251990 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en
bredd av >= 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade

72253010 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av verktygsstål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar

72253030 Leveranser ton Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av >= 600 mm, inte
vidare bearbetade, i ringar eller rullar

72253090 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (exkl. av rostfritt
stål, av verktygsstål, av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt
ändamål)

72254012 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av verktygsstål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar

72254015 Leveranser ton Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av >= 600 mm, inte
vidare bearbetade (exkl. i ringar eller rullar)

72254040 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av > 10 mm (exkl. av rostfritt stål, av verktygsstål, av snabbstål eller av
kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72254060 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av >= 4,75 mm men <= 10 mm (exkl. av rostfritt stål, av verktygsstål,
av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72254090 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en
tjocklek av < 4,75 mm (exkl. av verktygsstål, av rostfritt stål, av snabbstål samt
av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72255020 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade

72255080 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade (exkl. av rostfritt stål samt av
kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72259100 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm, varm-
eller kallvalsade, överdragna med zink på elektrolytisk väg (exkl. av rostfritt stål
samt av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72259200 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm, varm-
eller kallvalsade, överdragna med zink på annat sätt än på elektrolytisk väg
(exkl. av rostfritt stål samt av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72259900 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm, varm-
eller kallvalsade och vidare bearbetade (exkl. av rostfritt stål samt av
kisellegerat stål för elektriskt ändamål och överdragna med zink)
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72261100 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en
bredd av < 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade

72261910 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en
bredd av < 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade

72261980 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en
bredd av < 600 mm, kallvalsade, även ytterligare bearbetade eller varmvalsade
och ytterligare bearbetade, inte kornorienterade

72262000 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av < 600 mm, varm- eller
kallvalsade

72269120 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av verktygsstål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade

72269191 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av >= 4,75 mm
(exkl. av rostfritt stål, av verktygsstål, av snabbstål eller av kisellegerat stål för
elektriskt ändamål)

72269199 Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av < 600 mm,
varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av < 4,75 mm (exkl.
av rostfritt stål, av verktygsstål, av snabbstål eller av kisellegerat stål för
elektriskt ändamål)

72269200 Leveranser &
Produktion

Anges ej Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade (exkl. av rostfritt stål, snabbstål eller av
kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72269200f Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av  < 600 mm,
kallvalsade men inte vidare bearbetade (exkl. av rostfritt stål, snabbstål eller av
kisellegerat stål för elektriskt ändamål), (exkl. kluvet band)

72269200g Leveranser &
Produktion

ton Valsade platta produkter av legerat stål, kluvet band, med en bredd av < 600
mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (exkl. av rostfritt stål, snabbstål
eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72269910 Leveranser ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av < 600 mm, varm-
eller kallvalsade, överdragna med zink på elektrolytisk väg (exkl. av rostfritt stål
samt av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

72269930 Leveranser ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av < 600 mm, varm-
eller kallvalsade, överdragna med zink på annat sätt än på elektrolytisk väg
(exkl. av rostfritt stål samt av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt
ändamål)

72269970 Leveranser ton Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av < 600 mm, varm-
eller kallvalsade och vidare bearbetade (exkl. av rostfritt stål samt pläterade
eller överdragna med zink och av snabbstål eller av kisellegerat stål för
elektriskt ändamål)

72271000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av snabbstål, varmvalsad, i oregelbundet upprullad ringar

72272000 Leveranser &
Produktion

ton Stång av kiselmanganstål, varmvalsad, i oregelbundet upprullad ringar

72279010 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande >= 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd
än den som anges i anm. 1 f till detta kap. (exkl. av rostfritt stål, snabbstål eller
av kiselmanganstål)

72279050 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar,
innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2 viktprocent
krom och <= 0,5 vikprocent molybden (exkl. av rostfritt stål, snabbstål eller av
kiselmanganstål)

72279095 Leveranser &
Produktion

ton Stång, varmvalsad av legerat stål, i oregelbundet upprullade ringar (exkl. av
rostfritt stål samt av snabbstål eller av kiselmanganstål och stång enligt nr
7227.90.10 och 7227.90.50)

72281020 Leveranser &
Produktion

ton Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte
vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad
men inte vidare bearbetad

72281050 Leveranser &
Produktion

ton Stång av snabbstål, smidd i.a.n.

72281090 Leveranser &
Produktion

ton Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare
bearbetad, eller värmebehandlad och vidare bearbetad, i.a.n. (exkl. smidd)

72282010 Leveranser &
Produktion

ton Stång av kiselmanganstål, med rektangulärt tvärsnitt, varmvalsad på fyra ytor
(exkl. med kvadratiskt tvärsnitt)

72282091 Leveranser &
Produktion

ton Stång av kiselmanganstål, varmdragen eller strängpressad men inte vidare
bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men
inte vidare bearbetad (exkl. med rektangulärt tvärsnitt, varmvalsad på fyra ytor)
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72282099 Leveranser &
Produktion

ton Stång av kiselmanganstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även
vidare bearbetad, eller värmebehandlad och vidare bearbetad (exkl.
varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad, men inte vidare
bearbetad samt med rektangulärt tvärsnitt, varmvalsad på fyra ytor)

72283020 Leveranser &
Produktion

ton Stång av verktygsstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad men
inte vidare bearbetad

72283041 Leveranser &
Produktion

ton Stång av stål innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol, >= 0,5 men <=
2 viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent molybden, varmvalsad, varmdragen
eller varmsträngpressad men inte vidare bearbetad, med cirkulärt tvärsnitt med
en diameter av >= 80 mm

72283049 Leveranser &
Produktion

ton Stång av stål innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol, >= 0,5 men <=
2 viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent molybden, varmvalsad, varmdragen
eller varmsträngpressad men inte vidare bearbetad (exkl. med runt tvärsnitt
med en diameter av >= 80 mm)

72283061 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad men
inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt med en diameter av >= 80 mm (exkl.
av rostfritt stål, snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål samt varor enligt
nr 72283041)

72283069 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad men
inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av < 80 mm (exkl.
av rostfritt stål, snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål och varor enligt nr
72283049)

72283070 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, med rektangulärt tvärsnitt, varmvalsad på fyra ytor (exkl.
av rostfritt stål, snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål, med kvadratiskt
tvärsnitt samt varor enligt nr 72283049)

72283089 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (exkl.
med runt eller rektangulärt tvärsnitt, valsad på fyra ytor och varor av rostfritt
stål, snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål samt varor enligt nr
72283049)

72284010 Leveranser &
Produktion

ton Stång av verktygsstål, smidd men inte vidare bearbetad

72284090 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, smidd men inte vidare bearbetad (exkl. rostfritt stål,
snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål)

72285020 Leveranser &
Produktion

ton Stång av verktygsstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, men inte
vidare bearbetad

72285040 Leveranser &
Produktion

ton Stång av stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, men inte vidare
bearbetad, innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2
viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent molybden

72285061 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av >= 80 mm (exkl. av
rostfritt stål, snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål samt varor enligt nr
7228.50.40)

72285069 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, men inte
vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av < 80 mm (exkl. av
rostfritt stål, snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål samt varor enligt nr
7228.50.40)

72285080 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, men inte
vidare bearbetad (exkl. stång med tvärsnitt samt stång av rostfritt stål,
snabbstål, kiselmanganstål eller verktygsstål och varor enligt nr 7228.50.40)

72286020 Leveranser &
Produktion

ton Stång av verktygsstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare
bearbetad eller värmebehandlad och ytterligare bearbetad

72286080 Leveranser &
Produktion

ton Stång av legerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare
bearbetad eller värmebehandlad och ytterligare bearbetad (exkl. stång av
rostfritt stål, av snabbstål, av kiselmanganstål eller av verktygsstål)

72287010 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av legerat stål, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men
inte vidare bearbetade (exkl. av rostfritt stål)

72287090 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av legerat stål, i.a.n. (exkl rostfritt stål samt varmvalsad, varmdragen
eller strängpressad men inte vidare bearbetad)

72288000 Leveranser &
Produktion

ton Borrstål, ihåligt av legerat eller olegerat stål

72292000 Leveranser ton Tråd av kiselmanganstål, i ringar eller rullar

72299020 Leveranser ton Tråd av snabbstål, i ringar eller rullar

72299050 Leveranser ton Tråd av stål innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol, >= 0,5 men <=2
viktprocent krom och <=0,5 viktprocent molybden, i ringar eller rullar

72299090 Leveranser ton Tråd av legerat stål, i ringar eller rullar (exkl. av rostfritt stål samt av snabbstål
eller av kiselmanganstål och tråd enligt nr 7229.90.50)
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73011000 Leveranser &
Produktion

ton Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad
genom sammanfogning

73012000 Leveranser &
Produktion

ton Profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål

73021010 Leveranser &
Produktion

ton Strömskenor av järn eller stål, med ledare av annan metall än järn, för
järnvägar eller spårvägar

73021022 Leveranser &
Produktion

ton Vignole räler ,av järn eller stål, för järnvägar eller spårvägar, nya, med en vikt av
>= 36 kg/m

73021028 Leveranser &
Produktion

ton Vignole räler, av järn eller stål, för järnvägar eller spårvägar, nya, med en vikt
av < 36 kg/m

73021040 Leveranser &
Produktion

ton Gaturäler av järn eller stål, för järnvägar eller spårvägar, nya

73021050 Leveranser &
Produktion

ton Räler av järn eller stål, för järnvägar eller spårvägar, nya (exkl. vignole räler,
gaturäler samt strömskenor med ledare av annan metall än järn)

73023000 Leveranser &
Produktion

ton Växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, av järn
eller stål

73024000 Leveranser &
Produktion

ton Rälskarvjärn och underläggsplattor av järn eller stål, till räler för järnvägar och
spårvägar

73029000 Leveranser &
Produktion

ton Sliprar, moträler, kuggskenor, rälstolar, klämplattor, spårhållare, spårplattor
och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler för
järnvägar och spårvägar, av järn eller stål (exkl. räler, växeltungor,
spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar samt rälskarvjärn och
underläggsplattor)

73030010 Leveranser &
Produktion

ton Rör av sådana slag som används i tryckrör, av gjutjärn

73030090 Leveranser &
Produktion

ton Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn (exkl. rör av sådana slag som används i
tryckrör)

73041100 Leveranser ton Rör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines"

73041910 Leveranser ton Rör, sömlösa, av järn eller stål, av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines", med en ytterdiameter av <= 168,3 mm (exkl. av
rostfritt stål eller av gjutjärn)

73041930 Leveranser ton Rör, sömlösa, av järn eller stål, av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines", med en ytterdiameter av > 168,3 mm men <= 406,4
mm (exkl. av rostfritt stål eller av gjutjärn)

73041990 Leveranser ton Rör, sömlösa, av järn eller stål, av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines", med en ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl. av rostfritt
stål eller av gjutjärn)

73042200 Leveranser ton Borrör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning
efter olja eller gas

73042300 Leveranser ton Borrör, sömlösa, av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning
efter olja eller gas (exkl. av rostfritt stål eller av gjutjärn)

73042400 Leveranser ton Foderrör och andra rör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som används
vid borrning efter olja eller gas (exkl. borrör)

73042910 Leveranser ton Foderrör och andra rör, sömlösa, av järn eller stål, av sådana slag som
används vid borrning efter olja eller gas med en ytterdiameter av <= 168,3 mm
(exkl. borrör av rostfritt stål eller av gjutjärn samt andra rör av rostfritt stål)

73042930 Leveranser ton Foderrör och andra rör, sömlösa, av järn eller stål, av sådana slag som
används vid borrning efter olja eller gas med en ytterdiameter av > 168,3 mm
men <= 406,4 mm (exkl. borrör av rostfritt stål eller av gjutjärn samt andra rör
av rostfritt stål)

73042990 Leveranser ton Foderrör och andra rör, sömlösa, av järn eller stål, av sådana slag som
används vid borrning efter olja eller gas med en ytterdiameter av > 406,4 mm
(exkl. borrör av rostfritt stål eller av gjutjärn samt andra rör av rostfritt stål)

73043120 Leveranser ton Precisionsrör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
kalldragna eller kallvalsade (exkl. rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas)

73043180 Leveranser ton Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller
kallvalsade (exkl. av gjutjärn samt rör av sådana slag som används till olje-
eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas samt
precisionsrör)

73043950 Leveranser ton Rör avsedda för gängning, eller gängbara "gasrör", sömlösa, av järn eller
olegerat stål (exkl. gjutjärn)
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73043982 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
med en ytterdiameter <= 168,3 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, av
gjutjärn, rör av sådana slag som används för olje- eller gasledningar
"pipelines", foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas och rör, samt gasrör enligt undernr 7304 39 50)

73043983 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
med en ytterdiameter av > 168,3 mm men <= 406,4 mm (exkl. kalldragna eller
kallvalsade , av gjutjärn, rör av sådana slag som används för olje- eller
gasledningar "pipelines", foderrör, borrrör och andra rör av sådana slag som
används vid borrning efter olja eller gas och rör, samt gasrör enligt undernr
7304 39 50)

73043988 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
med en ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, av
gjutjärn, rör av sådana slag som används för olje- eller gasledningar
"pipelines", foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas och rör, samt gasrör enligt undernr 7304 39 50)

73044100 Leveranser ton Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade
(exkl. rör av sådana slag som används till olje- och gasledningar "pipelines"
eller vid borrning efter olja eller gas)

73044983 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en
ytterdiameter <= 168,3 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av det slag
som används för olja eller gasledningar "pipelines", och foderrör, borrör och rör
av sådana slag som används för borrning efter olja eller gas och rör)

73044985 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en
ytterdiameter av > 168,3 mm men <= 406,4 mm (exkl. kalldragna eller
kallvalsade, rör av ett slag som används för olje- eller gasledningar "pipelines",
och foderrör, borrör och rör av sådana slag som används för borrning efter olja
eller gas och rör)

73044989 Leveranser ton Rör, rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med
en ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av det
slag som används för olja eller gas rörledningar "pipelines", och foderrör,
borrör och rör av sådana slag som används för borrning efter olja eller gas och
rör)

73045110 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än
rostfritt, kalldragna eller kallvalsade "kallreducerade", raka och med jämntjocka
väggar, innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol och >= 0,5 men <= 2
viktprocent krom, även innehållande <= 0,5 viktprocent molybden (exkl. av
rostfritt stål samt rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines" eller foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas)

73045181 Leveranser ton Precisionsrör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål, kalldragna eller
kallvalsade (exkl. av rostfritt stål samt rör av sådana slag som används till olje-
eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas samt rör enligt
nr 7304 51 12 - 7304 51 18)

73045189 Leveranser ton Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål, kalldragna eller kallvalsade
(exkl. av rostfritt stål samt rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör
samt rör enligt nr 7304 51 12 - 7304 51 18)

73045930 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler av legerat stål, sömlösa, med runt tvärsnitt, raka och
med jämntjocka väggar, innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol och
>= 0,5 men <= 2 viktprocent krom, även innehållande <= 0,5 viktprocent
molybden (exkl. av rostfritt stål, rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines" eller foderrör, borrör och andra rör av sådana slag
som används vid borrning efter olja eller gas, samt kalldragna eller kallvalsade)

73045982 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än
rostfritt, med en ytterdiameter <= 168,3 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade,
rör av det slag som används för olje- eller gasledningar "pipelines", foderrör,
borrör och rör av sådana slag som används för borrning efter olja eller gas
samt produkter enligt undernr 7304 59 30)

73045983 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än
rostfritt, med en ytterdiameter av > 168,3 mm men <= 406,4 mm (exkl.
kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som används för olje- eller
gasledningar "pipelines", foderrör, borrör och rör av sådana slag som används
för borrning efter olja eller gas, samt produkter enligt undernr 7304 59 30)

73045989 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än
rostfritt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl. kalldragna eller
kallvalsade, rör av sådana slag som används för olje- och gasledningar
"pipelines", foderrör, borrör och rör av sådana slag som används för borrning
efter olja eller gas samt produkter enligt undernr 7304 59 30)

73049000 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (exkl. av gjutjärn samt med
runt tvärsnitt)

73051100 Leveranser ton Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines", med
runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål,
längssvetsade genom pulverbågsvetsning

73051200 Leveranser ton Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines", med
runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål,
längssvetsade (exkl. genom pulverbågsvetsning)
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73051900 Leveranser ton Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines", med
runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål (exkl.
sömlösa samt längssvetsade)

73052000 Leveranser ton Foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med
runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål (exkl.
sömlösa)

73053100 Leveranser ton Rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål,
längssvetsade (exkl. rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas)

73053900 Leveranser ton Rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål,
svetsade (exkl. längssvetsade samt rör av sådana slag som används till olje-
eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas)

73059000 Leveranser ton Rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål
(exkl. sömlösa, svetsade samt rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas)

73061100 Leveranser ton Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines",
svetsade, av rostfrittstål, med en ytterdiameter av <= 406,4 mm

73061900 Leveranser ton Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines",
svetsade, av järn eller stål, med en ytterdiameter av <= 406,4 mm (exkl. av
rostfritt stål eller gjutjärn)

73062100 Leveranser ton Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas,
svetsade, av rostfritt stål, med en ytterdiameter av <= 406,4 mm

73062900 Leveranser ton Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas,
av järn eller stål, svetsade, med en ytterdiameter av <= 406,4 mm (exkl. av
rostfritt stål eller gjutjärn)

73063012 Leveranser ton Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
kalldragna eller kallvalsade "kallreducerade"

73063018 Leveranser ton Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (exkl.
kalldragna eller kallvalsade)

73063041 Leveranser ton Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat
stål, överdragna med zink

73063049 Leveranser ton Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat
stål (exkl. överdragna med zink)

73063072 Leveranser ton Rör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en
ytterdiameter av <= 168,3 mm, överdragna med zink (exkl. rör av sådana slag
som används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja
eller gas samt precisionsrör och rör avsedda för gängning)

73063077 Leveranser ton Rör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en
ytterdiameter av <= 168,3 mm (exkl. överdragna med zink eller rör av sådana
slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning av
olja eller gas samt precisionsrör och rör avsedda för gängning)

73063080 Leveranser ton Rör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter
av > 168,3 mm men <= 406,4 mm (exkl. rör av sådana slag som används till
olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas samt
precisionsrör och rör avsedda för gängning)

73064020 Leveranser ton Rör, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade
(exkl. rör med runt inre och yttre tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm
samt rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines",
eller vid borrning av olja eller gas)

73064080 Leveranser ton Rör, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (exkl. kalldragna eller
kallvalsade, rör med runt inre och yttre tvärsnitt, med en ytterdiameter
av > 406,4 mm samt rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas)

73065021 Leveranser ton Precisionsstålrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt,
kalldragna eller kallvalsade "kallreducerade"

73065029 Leveranser ton Precisionsstålrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt
(exkl. kalldragna eller kallvalsade)

73065080 Leveranser ton Rör, svetsade, med runt tvärsnitt, av legerat stål (exkl. av rostfritt stål och rör
med runt inre och yttre tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, rör av
sådana slag som används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid
borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)

73066110 Leveranser ton Rör, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål

73066192 Leveranser ton Rör, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en väggtjocklek
av <= 2 mm, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål)

73066199 Leveranser ton Rör, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en väggtjocklek
av > 2 mm, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål)
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73066910 Leveranser ton Rör, svetsade, av rostfritt stål (exkl. rör med runt inre och yttre tvärsnitt, med
en ytterdiameter av > 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar "pipelines" eller vid borrning av olja eller gas samt rör med
kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)

73066990 Leveranser ton Rör, svetsade, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål, rör med runt inre och yttre
tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, rör av sådana slag som
används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning av olja eller gas
samt rör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)

73069000 Leveranser ton Rör och ihåliga profiler, av järn eller stål, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade
eller nitade (exkl. sömlösa rör samt rör med runt inre och yttre tvärsnitt och
med en ytterdiameter av > 406,4 mm)

73071110 Leveranser &
Produktion

ton Rördelar, gjutna av icke-aducerat gjutjärn, av sådana slag som används i
tryckrör

73071190 Leveranser &
Produktion

ton Rördelar, gjutna av icke-aducerat gjutjärn (exkl. av sådana slag som används i
tryckrör)

73071910 Leveranser &
Produktion

ton Rördelar, gjutna, av gjutjärn (exkl. av icke aducerat gjutjärn)

73071990 Leveranser &
Produktion

ton Gjutna rördelar av stål

73072100 Leveranser ton Flänsar av rostfritt stål (exkl. gjutna)

73072210 Leveranser ton Muffar, gängade, av rostfritt stål (exkl. gjutna)

73072290 Leveranser ton Knärör och böjar, gängade av rostfritt stål (exkl. gjutna)

73072310 Leveranser ton Knärör och böjar av rostfritt stål, stumsvetsrördelar (exkl. gjutna)

73072390 Leveranser ton Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (exkl. gjutna samt knärör och böjar)

73072910 Leveranser ton Rördelar, gängade, av rostfritt stål (exkl. gjutna samt flänsar, knärör, böjar och
muffar)

73072980 Leveranser ton Rördelar, av rostfritt stål (exkl. gjutna, gängade, stumsvetsrördelar och flänsar)

73079100 Leveranser ton Flänsar av järn eller stål (exkl. gjutna eller av rostfritt stål)

73079210 Leveranser ton Muffar, gängade, av järn eller stål (exkl. gjutna eller av rostfritt stål)

73079290 Leveranser ton Knärör och böjar, gängade, av järn eller stål (exkl. gjutna eller av rostfritt stål)

73079311 Leveranser ton Knärör och böjar av järn eller stål, stumsvetsrördelar, med en ytterdiameter av
<= 609,6 mm (exkl. gjutna eller av rostfritt stål)

73079319 Leveranser ton Stumsvetsrördelar av järn eller stål, med en ytterdiameter av <= 609,6 mm
(exkl. gjutna eller av rostfritt stål samt knärör, böjar och flänsar)

73079391 Leveranser ton Knärör och böjar av järn eller stål, stumsvetsrördelar, med en ytterdiameter
av > 609,6 mm (exkl. gjutna eller av rostfritt stål)

73079399 Leveranser ton Stumsvetsrördelar av järn eller stål, med en ytterdiameter av > 609,6 mm
(exkl. gjutna eller av rostfritt stål samt knärör, böjar och flänsar)

73079910 Leveranser ton Rördelar, gängade, av järn eller stål (exkl. gjutna eller av rostfritt stål samt
flänsar, knärör, böjar och muffar)

73079980 Leveranser ton Rördelar, av järn eller stål (exkl. gjutna, av rostfritt stål, gängade,
stumsvetsrördelar och flänsar)

73081000 Leveranser ton Broar och brosektioner, av järn eller stål

73082000 Leveranser ton Torn och fackverksmaster, av järn eller stål

73083000 Leveranser 1 000 st Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, av järn eller stål

73084000 Leveranser ton Material till byggnadsställningar o.d. utrustning för användning vid
byggnadsarbeten, i gruvor e.d., av järn eller stål

73089051 Leveranser ton Plattor med två väggar av korrugerad plåt och med isolerande kärna

73089059 Leveranser ton Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål, enbart eller
huvudsakligen av plåt, i.a.n. (exkl. dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt
plattor med två väggar av korrugerad plåt och med isolerande kärna)

73089098 Leveranser ton Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål, i.a.n. (exkl. broar
och brosektioner, torn och fackverksmaster, dörrar, fönster, dörr- och
fönsterkarmar, dörrtrösklar samt konstruktioner och delar till konstruktioner,
enbart eller huvudsakligen av plåt)
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73090010 Leveranser ton Cisterner, tankar, kar o.d. behållare av järn eller stål, för gaser, med en rymd
av > 300 l (exkl. behållare till komprimerad eller till vätska förtätad gas,
försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller
avkylning samt behållare som är speciellt konstruerade och utrustade för
befordran med ett eller flera transportmedel)

73090030 Leveranser ton Cisterner, tankar, kar o.d. behållare, av järn eller stål, för vätskor, med inre
beklädnad eller värmeisolerade, med en rymd av > 300 l (exkl. försedda med
maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning samt
behållare som är speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett
eller flera transportmedel)

73090051 Leveranser ton Cisterner, tankar, kar o.d. behållare, av järn eller stål, för vätskor, med en rymd
av > 100.000 l (exkl. med inre beklädnad eller värmeisolerade, försedda med
maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning samt
behållare som är speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett
eller flera transportmedel)

73090059 Leveranser ton Cisterner, tankar, kar o.d. behållare, av järn eller stål, för vätskor, med en rymd
av > 300 l, men <= 100.000 l (exkl. med inre beklädnad eller värmeisolerade,
försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller
avkylning samt behållare som är speciellt konstruerade och utrustade för
befordran med ett eller flera transportmedel)

73090090 Leveranser ton Cisterner, tankar, kar o.d. behållare, av järn eller stål, för fasta ämnen, med en
rymd av > 300 l (exkl. med inre beklädnad eller värmeisolerade, försedda med
maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning samt
behållare som är speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett
eller flera transportmedel)

73101000 Leveranser 1 000 st Tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare för alla slags ämnen, av järn
eller stål, med en rymd av >= 50 l men <= 300 l (exkl. till komprimerad eller till
vätska förtätad gas samt försedda med maskinell utrustning eller utrustning för
uppvärmning eller avkylning)

73102111 Leveranser 1 000 st Konservburkar av järn eller stål, med en rymd av < 50 l, avsedda att tillslutas
genom lödning eller falsning, av det slag som används för mat

73102119 Leveranser 1 000 st Konservburkar av järn eller stål, med en rymd av < 50 l, avsedda att tillslutas
genom lödning eller falsning, av det slag som används för dryck

73102191 Leveranser 1 000 st Burkar av järn eller stål, med en rymd av < 50 l, avsedda att tillslutas genom
lödning eller falsning , med en väggtjocklek av < 0,5 mm (exkl. till komprimerad
eller till vätska förtätad gas samt konservburkar av det slag som används för
mat och dryck)

73102199 Leveranser 1 000 st Burkar av järn eller stål, med en rymd av < 50 l, avsedda att tillslutas genom
lödning eller falsning, med en väggtjocklek av >= 0,5 mm (exkl. till
komprimerad eller till vätska förtätad gas samt konservburkar av det slag som
används för mat och dryck)

73102910 Leveranser 1 000 st Tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare för alla slags ämnen, av järn
eller stål, med en rymd av < 50 l och med en väggtjocklek av < 0,5 mm (exkl.
till komprimerad eller till vätska förtätad gas samt avsedda att tillslutas genom
lödning eller falsning)

73102990 Leveranser 1 000 st Tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare för alla slags ämnen, av järn
eller stål, med en rymd av < 50 l och med en väggtjocklek av >= 0,5 mm (exkl.
till komprimerad eller till vätska förtätad gas, försedda med maskinell utrustning
eller utrustning för uppvärmning eller avkylning samt avsedda att tillslutas
genom lödning eller falsning)

73110011 Leveranser ton Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål,
sömlösa, för ett tryck på >= 165 bar och med en rymd av < 20 l (exkl. behållare
som är speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera
transportmedel)

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

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

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

73110091 Leveranser ton Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål, med
en rymd av < 1.000 l (exkl. sömlösa samt behållare som är speciellt
konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera transportmedel)

73110099 Leveranser ton Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål, med
en rymd av >= 1.000 l (exkl. sömlösa samt behållare som är speciellt
konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera transportmedel)

73121020 Leveranser ton Tråd , tvinnad, linor och kablar, av rostfritt stål (exkl. med elektrisk isolering
samt taggtråd och löst tvinnad dubbel stängseltråd utan taggar)
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73121041 Leveranser ton Tråd, tvinnad, linor och kablar, av järn eller stål, med ett största tvärmått av <=
3 mm, pläterad eller överdragen med kopparzinklegeringar "mässing" (exkl. av
rostfritt stål, med elektrisk isolering samt taggtråd och löst tvinnad dubbel
stängseltråd utan taggar)

73121049 Leveranser ton Tråd, tvinnad, linor och kablar, av järn eller stål, med ett största tvärmått av <=
3 mm (exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering, taggtråd och löst tvinnad
dubbel stängseltråd utan taggar samt pläterad eller överdragen med
kopparzinklegeringar "mässing")

73121061 Leveranser ton Tråd, tvinnad, av järn eller stål, med ett största tvärmått av > 3 mm,
icke-överdragen (exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering samt taggtråd
och löst tvinnad dubbel stängseltråd utan taggar)

73121065 Leveranser ton Tråd, tvinnad, av järn eller stål, med ett största tvärmått av > 3 mm, förzinkad
(exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering samt taggtråd och löst tvinnad
dubbel stängseltråd utan taggar)

73121069 Leveranser ton Tråd, tvinnad, av järn eller stål, med ett största tvärmått av > 3 mm,
överdragen (exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering, taggtråd och löst
tvinnad dubbel stängseltråd utan taggar samt förzinkad tvinnad tråd)

73121081 Leveranser ton Linor och kablar, inkl. slutet tågvirke, av järn eller stål, icke-överdragen eller
enbart pläterad eller överdragen med zink, med ett största tvärsnitt av > 3 mm
men <= 12 mm (exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering samt taggtråd och
löst tvinnad dubbel stängseltråd utan taggar)

73121083 Leveranser ton Linor och kablar, inkl. slutet tågvirke, av järn eller stål, icke-överdragen eller
enbart pläterad eller överdragen med zink, med ett största tvärsnitt av > 12
mm men <= 24 mm (exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering samt taggtråd
och löst tvinnad dubbel stängseltråd utan taggar)

73121085 Leveranser ton Linor och kablar, inkl. slutet tågvirke, av järn eller stål, icke-överdragen eller
enbart pläterad eller överdragen med zink, med ett största tvärsnitt av > 24
mm men <= 48 mm (exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering samt taggtråd
och löst tvinnad dubbel stängseltråd utan taggar)

73121089 Leveranser ton Linor och kablar, inkl. slutet tågvirke, av järn eller stål, icke-överdragen eller
enbart pläterad eller överdragen med zink, med ett största tvärsnitt av > 48
mm (exkl. av rostfritt stål, med elektrisk isolering samt taggtråd och löst tvinnad
dubbel stängseltråd utan taggar)

73121098 Leveranser ton Linor och kablar, av järn eller stål, med ett största tvärmått av > 3 mm (exkl.
med elektrisk isolering, icke-överdragen eller enbart pläterad eller överdragen
med zink, taggtråd och löst tvinnad dubbel tråd samt förzinkade linor och
förzinkade kablar)

73129000 Leveranser ton Band, flätade, sling o.d. varor, av järn eller stål (exkl. med elektrisk isolering)

73130000 Leveranser ton Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan
taggar samt löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel,
av järn eller stål

73141200 Leveranser ton Band, ändlösa, för maskiner, av rostfritt stål

73141400 Leveranser ton Duk av rostfritt stål (exkl. vävnader av metalltråd, av sådana slag som används
till kläder, som möbelvävnader o.d. samt ändlösa band för maskiner)

73141900 Leveranser ton Vävd duk, av järn- eller ståltråd (exkl. vävnader av metalltråd, av sådana slag
som används till kläder, som möbelvävnader o.d., ändlösa band för maskiner
och duk av rostfritt stål)

73142010 Leveranser ton Galler och nät, inkl. stängselnät, svetsade i korsningspunkterna, av räfflad järn-
eller ståltråd med ett största tvärmått av >= 3 mm och med en maskstorlek av
>= 100 cm²

73142090 Leveranser ton Galler och nät, inkl. stängselnät, svetsade i korsningspunkterna, av järn- eller
ståltråd med ett största tvärmått av >= 3 mm och med en maskstorlek av >=
100 cm² (exkl. av räfflad tråd)

73143100 Leveranser ton Galler och nät, inkl stängselnät, av järn- eller ståltråd, svetsade i
korsningspunkterna, pläterade eller överdragna med zink (exkl. galler och nät
med ett största tvärmått av >= 3 mm och med en maskstorlek av >= 100 cm²)

73143900 Leveranser ton Galler och nät, inkl stängselnät, av järn- eller ståltråd, svetsade i
korsningspunkterna (exkl. av galler och nät med ett största tvärmått av >= 3
mm och med en maskstorlek av >= 100 cm² samt pläterade eller överdragna
med zink)

73144100 Leveranser ton Duk, galler och nät, inkl stängselnät, av järn- eller ståltråd, pläterade eller
överdragna med zink

73144200 Leveranser ton Duk, galler och nät, inkl stängselnät, av järn- eller ståltråd, överdragna med
plast

73144900 Leveranser ton Duk, galler och nät, inkl stängselnät, av järn- eller ståltråd (exkl. vävda duk,
svetsade i korsningspunkterna samt pläterade eller överdragna med zink eller
överdragna med plast)

73145000 Leveranser ton Klippnät av järn eller stål
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73151110 Leveranser ton Rullkedjor av järn eller stål, av sådana slag som används för cyklar och
motorcyklar

73151190 Leveranser ton Rullkedjor av järn eller stål (exkl. av sådana slag som används för cyklar och
motorcyklar)

73151200 Leveranser ton Ledbultkedjor av järn eller stål (exkl. rullkedjor)

73151900 Leveranser Anges ej Delar till ledbultkedjor, av järn eller stål

73152000 Leveranser ton Snökedjor o.d., av järn eller stål

73158100 Leveranser ton Stolpkätting av järn eller stål

73158200 Leveranser ton Kedjor samt kättingar, av järn eller stål (exkl. ledbultkedjor, snökedjor,
stolpkätting och kedjor)

73158900 Leveranser ton Kedjor samt kättingar av järn eller stål i.a.n. (exkl. ledbultkedjor, snökedjor,
stolpkätting, kedjor och kättingar med svetsade länkar samt delar till sådana
och urkedjor o.d., kedjor försedda med skärtänder etc. och som används i
kedjesågar eller skärverktyg, kedjor med skopor, transportkedjor med krokar
samt klämkedjor till textilmaskiner mm, säkerhetskedjor till dörrar samt
lantmäterikedjor)

73159000 Leveranser Anges ej Delar till snökedjor, stolpkätting och andra kedjor och kättingar enligt nr 7315
(exkl. till ledbultkedjor)

73160000 Leveranser ton Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål

73170020 Leveranser ton Spik av järn- eller ståltråd, i band eller rullar

73170060 Leveranser ton Spik, stift, spikbleck, märlor o.d. artiklar, av järn- eller ståltråd (exkl. spik i band
eller rullar samt häftstifklammer)

73170080 Leveranser ton Spik, stift, häftstift, spikbleck, märlor o.d. artiklar, av järn eller stål (exkl.
kallpressad från tråd, samt häftklammer)

73181100 Leveranser ton Träskruvar, franska av järn eller stål

73181210 Leveranser ton Träskruvar av rostfritt stål (exkl. franska träskruvar)

73181290 Leveranser ton Träskruvar av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål samt franska träskruvar)

73181300 Leveranser ton Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål

73181410 Leveranser ton Självgängande skruvar, av rostfritt stål

73181491 Leveranser ton Skruvar, självgängade, med ringa stigning, av järn eller stål (exkl. av rostfritt
stål)

73181499 Leveranser ton Skruvar, självgängade, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål samt skruvar med
ringa stigning)

73181520 Leveranser ton Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar
eller underläggsbrickor, för att fästa järnvägsmateriel

73181535 Leveranser ton Skruvar och bultar, gängade, av rostfritt stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor, utan huvud (exkl. med huvud, skruvar och bultar för att fästa
järnvägsmateriel)

73181542 Leveranser ton Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar
eller underläggsbrickor, med en draghållfasthet av < 800 MPa (exkl. med
huvud, av rostfritt stål, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181548 Leveranser ton Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar
eller underläggsbrickor, med en draghållfasthet av >= 800 MPa (exkl. med
huvud, av rostfritt stål, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181552 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud med spår eller kryss, gängade, av rostfritt stål,
även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl. träskruvar och
självgängade skruvar)

73181558 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud med spår eller kryss, gängade, av järn eller
stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl. av rostfritt stål,
träskruvar och självgängade skruvar)

73181562 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud med sexkanthål "insex", gängade, av rostfritt
stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl. träskruvar,
självgängade skruvar samt skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181568 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud med sexkanthål "insex", gängade, av järn eller
stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl. av rostfritt stål,
träskruvar och självgängade skruvar samt skruvar och bultar för att fästa
järnvägsmateriel)

73181575 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud, gängade, av rostfritt stål,
även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl. träskruvar,
självgängade skruvar och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "insex")
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73181582 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud, gängade, av järn eller
stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en
draghållfasthet av < 800 MPa (exkl. av rostfritt stål, träskruvar, självgängade
skruvar och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "insex")

73181588 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud, gängade, av järn eller
stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en
draghållfasthet av >= 800 MPa (exkl. av rostfritt stål, träskruvar, självgängade
skruvar och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "insex")

73181595 Leveranser ton Skruvar och bultar, med huvud, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl. spårskruvar och krysskruvar,
skruvar med sexkantshål "insex" eller sexkantigt huvud, träskruvar,
självgängade skruvar, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
skruvkrokar och skruvöglor)

73181631 Leveranser ton Blindnitmuttrar, av rostfritt stål

73181639 Leveranser ton Muttrar, av rostfritt stål (exkl. blindnitmuttrar)

73181640 Leveranser ton Blindnitmuttrar, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål)

73181660 Leveranser ton Självlåsande muttrar, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål)

73181692 Leveranser ton Muttrar, av järn eller stål, med en håldiameter av <= 12 mm (exkl. av rostfritt
stål, blindnitmuttrar och självlåsande muttrar)

73181699 Leveranser ton Muttrar, av järn eller stål, med en håldiameter av > 12 mm (exkl. av rostfritt stål,
blindnitmuttrar och självlåsande muttrar)

73181900 Leveranser ton Fastspänningsdelar och -anordningar, gängade, av järn eller stål, i.a.n.

73182100 Leveranser ton Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål

73182200 Leveranser ton Underläggsbrickor av järn eller stål (exkl. fjäderbrickor och låsbrickor)

73182300 Leveranser ton Nitar av järn eller stål (exkl. rör- och tvåspetsnitar)

73182400 Leveranser ton Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål

73182900 Leveranser ton Fastspänningsdelar och -anordningar, ogängade, av järn eller stål, i.a.n.

73194000 Leveranser ton Säkerhetsnålar och knappnålar o.d. artiklar, av järn eller stål, i.a.n.

73199010 Leveranser ton Synålar, stoppnålar och brodernålar för handarbete, av järn eller stål

73199090 Leveranser ton Stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar o.d. artiklar för handarbete, av järn
eller stål; (exkl. knappnålar, säkerhetsnålar o.d. artiklar av järn eller stål, i.a.n.
samt synålar, stoppnålar och brodernålar)

73201011 Leveranser ton Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar, av järn eller stål valsade till tunna skivor,
fjädrar, varmbearbetade

73201019 Leveranser ton Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar, av järn eller stål, varmbearbetade (exkl.
bladfjädrar och blad till sådana valsade till tunna skivor)

73201090 Leveranser ton Bladfjädrar och blad till sådana, av järn eller stål (exkl. varmbearbetade)

73202020 Leveranser ton Skruvfjädrar av järn eller stål, varmbearbetade (exkl. flata spiralfjädrar, urfjädrar
och fjädrar till paraplyer och parasoller samt stötdämpare och torsionsstänger
enligt avdelning 17)

73202081 Leveranser ton Tryckfjädrar av järn eller stål (exkl. urfjädrar och fjädrar till paraplyer och
parasoller samt stötdämpare och torsionsstänger enligt avdelning 17)

73202085 Leveranser ton Sträckfjädrar av järn eller stål (exkl. urfjädrar och fjädrar till paraplyer och
parasoller)

73202089 Leveranser ton Skruvfjädrar av järn eller stål (exkl. varmbearbetade skruvfjädrar, flata
spiralfjädrar, tryckfjädrar och sträckfjädrar, urfjädrar, fjädrar till paraplyer och
parasoller samt stötdämpare och torsionsstänger enligt avdelning 17)

73209010 Leveranser ton Spiralfjädrar, flata, av järn eller stål (exkl. urfjädrar)

73209030 Leveranser ton Tallriksfjädrar av järn eller stål

73209090 Leveranser ton Fjädrar och fjäderblad av järn eller stål (exkl. flata spiralfjädrar, tallriksfjädrar,
skruvfjädrar, bladfjädrar och blad till sådana, urfjädrar och fjäderbrickor samt
stötdämpere och torsionsstänger enligt avdelning 17)

73211110 Leveranser 1 000 st Apparater med ugn för matlagning, inkl. separata ugnar, för hushållsbruk, av
järn eller stål, för gas eller för både gas och annat bränsle (exkl. apparater för
storkök)

73211190 Leveranser 1 000 st Apparater för matlagning samt tallriksvärmare för hushållsbruk, av järn eller
stål, för gas eller för både gas och annat bränsle (exkl. apparater med ugn för
matlagning samt apparater för storkök)
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73211200 Leveranser 1 000 st Apparater för matlagning samt tallriksvärmare för hushållsbruk, av järn eller
stål, för flytande bränsle (exkl. apparater för storkök)

73211900 Leveranser 1 000 st Apparater för matlagning samt tallriksvärmare för hushållsbruk, av järn eller
stål, för fast bränsle och andra källor av energi (exkl. för gas och flytande
bränsle samt apparater för storkök)

73218100 Leveranser 1 000 st Kaminer, o.d. utrustning för rumsuppvärmning, för hushållsbruk, av järn eller
stål, för gas eller för både gas och annat bränsle (exkl. apparater för
matlagning, med eller utan ugn, separata ugnar, tallriksvärmare, värmepannor
och radiatorer för centraluppvärmning, genomströmnings- eller
förrådsvarmvattenberedare samt apparater för storkök)

73218200 Leveranser 1 000 st Kaminer, o.d. utrustning för rumsuppvärmning, för hushållsbruk, av järn eller
stål, för flytande bränsle (exkl. apparater för matlagning, med eller utan ugn,
separata ugnar, tallriksvärmare, värmepannor och radiatorer för
centraluppvärmning, genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare samt
apparater för storkök)

73218900 Leveranser 1 000 st Kaminer, o.d. utrustning för rumsuppvärmning, för hushållsbruk, av järn eller
stål, för fast bränsle och andra källor av energi (exkl. för gas och flytande
bränsle, apparater för matlagning, tallriksvärmare, värmepannor och radiatorer
för centraluppvärmning, genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare
samt apparater för storkök)

73219000 Leveranser Anges ej Delar till icke-elektriska artiklar för hushållsbruk enligt nr 7321, i.a.n.

73221100 Leveranser Anges ej Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk
uppvärmningsanordning samt delar till sådana radiatorer, av gjutjärn

73221900 Leveranser Anges ej Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk
uppvärmningsanordning samt delar till sådana radiatorer, av järn eller stål
(exkl. av gjutjärn)

73229000 Leveranser 1 000 st 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 stål

73231000 Leveranser ton Stålull; diskbollar, putsvantar o.d. av järn eller stål

73239100 Leveranser ton Bords-, köks- och andra hushållsartiklar och delar till sådana artiklar, av
gjutjärn, oemaljerade (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare
enligt nr 7310; papperskorgar; korkskruvar och andra artiklar med karaktär av
verktyg; knivar samt skedar, gafflar, potatisskalare mm enligt nr 8211-8215;
prydnadsföremål; sanitetsartiklar)

73239200 Leveranser ton Bords-, köks- och andra hushållsartiklar och delar till sådana artiklar, av
gjutjärn, emaljerade (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare enligt
nr 7310; papperskorgar; korkskruvar och andra artiklar med karaktär av
verktyg; knivar samt skedar, gafflar, potatisskalare mm enligt nr 8211-8215;
prydnadsföremål; sanitetsartiklar)

73239300 Leveranser ton Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av
rostfritt stål (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare enligt nr 7310;
papperskorgar, korkskruvar och andra artiklar av karaktären av arbetsredskap,
skär-och klippverktyg, skedar, slevar, gafflar etc. enligt nr 8211 till 8215,
prydnadsföremål samt sanitetsgods)

73239400 Leveranser ton Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn
eller stål, emaljerade (exkl. av gjutjärn, tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d.
behållare enligt nr 7310; papperskorgar, korkskruvar och andra artiklar av
karaktären av arbetsredskap, skär-och klippverktyg, skedar, slevar, gafflar etc.
enligt nr 8211 till 8215, prydnadsföremål, sanitetsgods samt bordsartiklar)

73239900 Leveranser ton Bords-, köks- och andra hushållsartiklar och delar till sådana, av järn eller stål
(exkl. av gjutjärn eller rostfritt stål, emaljerade; tankar, fat, burkar, flaskor, askar
o.d. behållare enligt nr 7310; papperskorgar; korkskruvar och andra artiklar
med karaktär av verktyg; knivar samt skedar, gafflar, potatisskalare mm enligt
nr 8211-8215; prydnadsföremål; sanitetsartiklar)

73241000 Leveranser 1 000 st Diskbänkar och tvättställ av rostfritt stål

73242100 Leveranser 1 000 st Badkar av gjutjärn, även emaljerade

73242900 Leveranser 1 000 st Badkar av järn (exkl. gjutjärn)

73249000 Leveranser ton Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål (exkl. tankar, fat,
burkar, flaskor, askar o.d. behållare enligt nr 7310, små medicin- och
toalettskåp för upphängning och andra möbler enligt kap. 94, diskbänkar och
tvättställ av rostfritt stål, badkar, kranar och ventiler samt sanitetsartiklar och
delar till sanitetsgods)

73251000 Leveranser ton Varor av icke-aducerat gjutjärn, i.a.n.

73259100 Leveranser ton Kulor o.d. artiklar för kvarnar, av järn eller stål, gjutna (exkl. av icke-aducerat
gjutjärn)

73259910 Leveranser ton Varor av gjutjärn, i.a.n. (exkl. av icke aducerat gjutjärn samt kulor o.d. artiklar
för kvarnar)
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73259990 Leveranser ton Varor av stål, gjutna, i.a.n. (exkl. kulor o.d. artiklar för kvarnar)

73261100 Leveranser ton Kulor o.d. artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare
bearbetade

73261910 Leveranser ton Varor av järn eller stål, friformsmidda men inte vidare bearbetade, i.a.n. (exkl.
kulor och liknande artiklar för kvarnar)

73261990 Leveranser ton Varor av järn eller stål, men inte vidare bearbetade, i.a.n. (exkl. friformsmidda
samt kulor och liknande artiklar för kvarnar)

73262000 Leveranser ton Varor av järn- eller ståltråd, i.a.n.

73269030 Leveranser 1 000 st Stegar och trappstegar av järn eller stål

73269040 Leveranser ton Lastpallar o.d. artiklar, av järn eller stål (exkl. behållare som är speciellt
konstruerade och utrustade för en eller flera transportformer)

73269050 Leveranser ton Rullar och trummor för kablar, slanger o.d., av järn eller stål

73269060 Leveranser ton Ventilatorer, takrännor, krokar o.d. artiklar för byggnadsindustrin, i.a.n.,
icke-mekaniska, av järn eller stål

73269092 Leveranser Anges ej Varor av järn eller stål, frismidda, i.a.n.

73269094 Leveranser Anges ej Varor av järn eller stål, sänksmidda, i.a.n.

73269096 Leveranser Anges ej Varor av järn eller stål, sintrade, i.a.n.

73269098 Leveranser Anges ej Varor av järn eller stål, i.a.n.

74010000 Leveranser &
Produktion

ton Kopparskärsten; cementkoppar "utfälld koppar"

74020000 Leveranser &
Produktion

ton Koppar, oraffinerad kopparanoder för elektrolytisk raffinering

74031100 Leveranser &
Produktion

ton Koppar, raffinerad i form av katoder och katodsektioner

74031200 Leveranser &
Produktion

ton Koppar, raffinerad i form av katoder trådämnen "wirebars"

74031300 Leveranser &
Produktion

ton Koppar, raffinerad i form av billets

74031900 Leveranser &
Produktion

ton Koppar, raffinerad i obearbetad form (exkl. billets, trådämnen "wirebars" samt
katoder och katodsektioner)

74032100 Leveranser &
Produktion

ton Kopparzinklegeringar "mässing", i obearbetad form

74032200 Leveranser &
Produktion

ton Koppartennlegeringar "brons", i obearbetad form

74032900 Leveranser &
Produktion

ton Kopparlegeringar i obearbetad form (exkl. kopparzinklegeringar "mässing",
koppartennlegeringar "brons" samt kopparförlegeringar enligt nr 7405)

74040010 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av raffinerad koppar (exkl. i form av göt o.d. obearbetade
former, som är gjutna av omsmält avfall eller skrot av raffinerad koppar samt
aska och restprodukter, innehållande raffinerad koppar samt avfall och skrot av
primärelement, primärbatterier och elektriska ackumulatorer)

74040091 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av kopparzinklegeringar "mässing" (exkl. i form av göt o.d.
obearbetade former, som är gjutna av omsmält avfall eller skrot av
kopparzinklegeringar "mässing" samt aska och restprodukter, innehållande
kopparzinklegeringar "mässing" samt avfall och skrot av primärelement,
primärbatterier och elektriska ackumulatorer)

74040099 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av kopparlegeringar (exkl. av kopparzinklegeringar "mässing"
samt i form av göt o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmält avfall
eller skrot av kopparlegeringar, aska och restprodukter, innehållande
kopparlegeringar samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och
elektriska ackumulatorer)

74050000 Leveranser &
Produktion

ton Kopparförlegeringar (exkl. fosforkoppar "kopparfosfid" innehållande >15
viktprocent fosfor)

74061000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver av koppar (exkl. pulver med bladstruktur samt granulater av koppar)

74062000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver av koppar, med bladstruktur, samt fjäll av koppar (exkl. granulater av
koppar)

74071000 Leveranser &
Produktion

ton Stång och profiler av raffinerad koppar

74072110 Leveranser &
Produktion

ton Stång av kopparzinklegering "mässing"
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74072190 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av kopparzinklegering "mässing"

74072900 Leveranser &
Produktion

ton Stång och profiler av kopparlegering, i.a.n. (exkl. av kopparzinklegering
"mässing")

74081100 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av > 6 mm (exkl. tvinnad
tråd, linor o.d., tråd och kablar av koppar med elektrisk isolering)

74081910 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av > 0,5 mm men <= 6 mm
(exkl. tvinnad tråd, linor o.d., tråd och kablar av koppar med elektrisk isolering)

74081990 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av < 0,5 mm

74082100 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av kopparzinklegering "mässing" (exkl. strängar av koppar till
musikinstrument samt tvinnad tråd, linor o.d.)

74082200 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering "nysilver" (exkl.
strängar av koppar till musikinstrument samt tvinnad tråd, linor o.d.)

74082900 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av kopparlegering (exkl. av kopparzinklegering "mässing",
kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering "nysilver", strängar av
koppar till musikinstrument, tråd, som används som suturmaterial, samt
tvinnad tråd, linor o.d.)

74091100 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av raffinerad koppar, med en tjocklek av > 0,15 mm, i ringar eller
rullar (exkl. klippnät av koppar samt band med elektrisk isolering)

74091900 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av raffinerad koppar, med en tjocklek av > 0,15 mm (exkl. i ringar
eller rullar samt klippnät av koppar och band med elektrisk isolering)

74092100 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av kopparzinklegering "mässing", med en tjocklek av > 0,15 mm,
i ringar eller rullar (exkl. klippnät av koppar samt band med elektrisk isolering)

74092900 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av kopparzinklegering "mässing", med en tjocklek av > 0,15 mm
(exkl. i ringar eller rullar samt klippnät av koppar och band med elektrisk
isolering)

74093100 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av koppartennlegering "brons", med en tjocklek av > 0,15 mm, i
ringar eller rullar (exkl. klippnät av koppar samt band med elektrisk isolering)

74093900 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av koppartennlegering "brons", med en tjocklek av > 0,15 mm
(exkl. i ringar eller rullar samt klippnät av koppar och band med elektrisk
isolering)

74094000 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering "nysilver",
med en tjocklek av > 0,15 mm (exkl. klippnät av koppar samt band med
elektrisk isolering)

74099000 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av kopparlegering, med en tjocklek av > 0,15 mm (exkl. av
kopparzinklegering "mässing", koppartennlegering "brons",
kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering "nysilver" och klippnät av
koppar samt band med elektrisk isolering)

74101100 Leveranser &
Produktion

ton Folier av raffinerad koppar, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat
av <= 0,15 mm (exkl. brons- och färgfolier enligt nr 3212, metalliserat garn
samt folier i form av julgranspynt)

74101200 Leveranser &
Produktion

ton Folier av kopparlegering, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat av
<= 0,15 mm (exkl. brons- och färgfolier enligt nr 3212, metalliserat garn samt
folier i form av julgranspynt)

74102100 Leveranser &
Produktion

ton Folier av raffinerad koppar, med förstärkning, med en tjocklek,
förstärkningsmaterial inte inräknat av <= 0,15 mm (exkl. brons- och färgfolier
enligt nr 3212, metalliserat garn samt folier i form av julgranspynt)

74102200 Leveranser &
Produktion

ton Folier av kopparlegering, med förstärkning, med en tjocklek,
förstärkningsmaterial inte inräknat av <= 0,15 mm (exkl. brons- och färgfolier
enligt nr 3212, metalliserat garn samt folier i form av julgranspynt)

74111010 Leveranser &
Produktion

ton Rör av raffinerad koppar, raka

74111090 Leveranser &
Produktion

ton Rör av raffinerad koppar, i ringar, rullar eller böjda på annat sätt

74112110 Leveranser &
Produktion

ton Rör av kopparzinklegering "mässing", raka

74112190 Leveranser &
Produktion

ton Rör av kopparzinklegering "mässing", i ringar, rullar eller böjda på annat sätt

74112200 Leveranser &
Produktion

ton Rör av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering "nysilver"

74112900 Leveranser &
Produktion

ton Rör av kopparlegering (exkl. av kopparzinklegering "mässing",
kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering "nysilver")
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74121000 Leveranser &
Produktion

ton Rördelar av raffinerad koppar

74122000 Leveranser &
Produktion

ton Rördelar av kopparlegering

74130000 Leveranser ton Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar (exkl. med elektrisk isolering)

74151000 Leveranser ton Spik, stift, inkl. häftstift, märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller
stål med huvud av koppar

74152100 Leveranser ton Underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor, av koppar

74152900 Leveranser ton Bultar, nitar, kilar, sprintar o.d. varor, ogängade, av koppar (exkl.
underläggsbrickor, även fjäderbrickor)

74153300 Leveranser ton Skruvar, bultar och muttrar och liknande artiklar, gängade, av koppar (exkl.
skruvkrokar, ring- och ögonbultar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar
och liknande, gängade)

74153900 Leveranser ton Skruvkrokar o.d. varor, gängade, av koppar (exkl. skruvar, bultar och muttrar)

74181010 Leveranser 1 000 st Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som används
i hushåll, icke-elektriska, samt delar till sådana apparater, av koppar (exkl.
varmvattenberedare)

74181090 Leveranser ton Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av
koppar (exkl. kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag
som används i hushåll, icke elektriska samt delar till sådana apparater, av
koppar, dunkar och behållare o.d. enligt nr 7419, artiklar med karaktär av
verktyg, knivar, skedar osv., dekorationstillbehör, kranar och ventiler samt
sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar)

74182000 Leveranser ton Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar, i.a.n.

74192000 Leveranser ton Gjutna eller smidda varor av koppar, inte vidare bearbetade, i.a.n.

74198010 Leveranser ton Duk, även ändlösa band, galler och nät av tråd av koppar med ett största
tvärmått av <= 6 mm samt klippnät av koppar (exkl. vävnader av metalltråd, av
sådant slag som används till kläder, som möbelvävnader o.d., duk överdragen
med flussmedel för lödning, handsiktar och handsåll av metalltrådsduk eller
maskindelar samt förarbetade till handsiktar, handsold eller maskindelar)

74198030 Leveranser ton Fjädrar av koppar (exkl. urfjädrar, inkl. balansfjädrar, fjäderbrickor och andra
låsbrickor)

74198090 Leveranser ton Varor av koppar, i.a.n.

75011000 Leveranser &
Produktion

ton Nickelskärsten

75012000 Leveranser &
Produktion

ton Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel (exkl.
nickelskärsten)

75021000 Leveranser &
Produktion

ton Nickel, olegerad i obearbetad form

75022000 Leveranser &
Produktion

ton Nickellegeringar i obearbetade former

75030010 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av nickel (exkl. i form av göt o.d. obearbetade former, som är
gjutna av omsmält olegerat nickelavfall och -skrot samt aska och restprodukter
innehållande olegerad nickel samt avfall och skrot av primärelement,
primärbatterier och elektriska ackumulatorer)

75030090 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av nickellegering (exkl. ingots o.d. obearbetade former, gjutna
av omsmält avfall och skrot av nickellegering samt aska och återstoder med
innehåll av nickellegering)

75040000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver och fjäll av nickel (exkl. nickeloxidsinter)

75051100 Leveranser &
Produktion

ton Stång och profiler av olegerad nickel (exkl. stång och profiler förarbetade för
användning i konstruktioner samt varor isolerade för elektriskt bruk)

75051200 Leveranser &
Produktion

ton Stång och profiler av nickellegering (exkl. stång och profiler förarbetade för
användning i konstruktioner samt varor isolerade för elektriskt bruk)

75052100 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av olegerad nickel (exkl. metalliserat garn och varor isolerade för elektriskt
bruk)

75052200 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av nickellegering (exkl. metalliserat garn och varor isolerade för elektriskt
bruk)

75061000 Leveranser &
Produktion

ton Plåt, band och folier av olegerad nickel (exkl. klippnät av nickel)

75062000 Leveranser &
Produktion

ton Plåt, band och folier av nickellegering (exkl. klippnät av nickel)
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75071100 Leveranser &
Produktion

ton Rör av olegerad nickel

75071200 Leveranser &
Produktion

ton Rör av nickellegering

75072000 Leveranser &
Produktion

ton Rördelar av nickel

75081000 Leveranser ton Duk, galler och nät av nickeltråd

75089000 Leveranser ton Varor av nickel, i.a.n.

76011000 Leveranser &
Produktion

ton Aluminium i obearbetad form, olegerat

76012020 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumlegeringar i obearbetad form, valsgöt och pressgöt

76012080 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumlegeringar i obearbetad form (exkl. valsgöt och pressgöt)

76020011 Leveranser &
Produktion

ton Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån, av aluminium;
avfall av färgade, överdragna eller bestrukna folier med en tjocklek av <= 0,2
mm, av aluminium

76020019 Leveranser &
Produktion

ton Avfall av aluminium, inkl. kasserade ämnen från tillverkningsindustrin (exkl.
slagg från tillverkning av järn eller stål, innehållande aluminium i form av silikat,
samt ingots o.d. i obearbetade former, gjutna av omsmält avfall och skrot av
aluminium, aska och återstoder från tillverkning av aluminium samt avfall enligt
nr 7602 00 11)

76020090 Leveranser &
Produktion

ton Skrot av aluminium (exkl. slagg från tillverkning av järn eller stål, innehållande
avfall och skrot av aluminium, samt aska och återstoder från tillverkning av
aluminium)

76031000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver av aluminium, med annan än bladstruktur (exkl. korn "pellets" av
aluminium)

76032000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver av aluminium, med bladstruktur, samt fjäll av aluminium (exkl. korn
"pellets" av aluminium samt paljetter)

76041010 Leveranser &
Produktion

ton Stång av olegerat aluminium

76041090 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av olegerat aluminium

76042100 Leveranser &
Produktion

ton Ihåliga profiler av aluminiumlegering

76042910 Leveranser &
Produktion

ton Stång av aluminiumlegering

76042990 Leveranser &
Produktion

ton Profiler av aluminiumlegering, massiva

76051100 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av olegerat aluminium, med ett största tvärmått av > 7 mm (exkl. tvinnad
tråd, linor o.d. av aluminium utan elektrisk isolering, isolerade trådar och linor
av aluminium för elektriskt bruk)

76051900 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av olegerat aluminium, med ett största tvärmått av <= 7 mm (exkl. tvinnad
tråd, linor o.d. av aluminium utan elektrisk isolering, isolerade trådar och linor
för elektriskt bruk samt strängar av aluminium till musikinstrument)

76052100 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av aluminiumlegering, med ett största tvärmått av > 7 mm (exkl. tvinnad
tråd, linor o.d. av aluminium utan elektrisk isolering, isolerade trådar och linor
av aluminium för elektriskt bruk)

76052900 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av aluminiumlegering, med ett största tvärmått av <= 7 mm (exkl. tvinnad
tråd, linor o.d. av aluminium utan elektrisk isolering, isolerade trådar och linor
av aluminium för elektriskt bruk samt strängar av aluminium till
musikinstrument)

76061130 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumkompositpanel, av olegerat aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm

76061150 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm, av
kvadratisk eller rektangulär form, målade, lackerade eller plastöverdragna (exkl.
aluminiumkompositpanel)

76061191 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm men < 3
mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade, lackerade eller
plastöverdragna samt klippnät av aluminium)

76061193 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >= 3 mm men < 6
mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade, lackerade eller
plastöverdragna samt klippnät av aluminium)
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76061199 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >= 6 mm, av
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade, lackerade eller
plastöverdragna)

76061211 Leveranser &
Produktion

ton Råmaterial till dryckesburkar av aluminiumlegering, med en tjocklek av > 0,2
mm

76061219 Leveranser &
Produktion

ton Råmaterial till dryckesburklock och deras rivring av aluminiumlegering, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061230 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumkompositpanel, av aluminiumlegeringar, med en tjocklek av > 0,2
mm

76061250 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av > 0,2 mm, av
kvadratisk eller rektangulär form, målade, lackerade eller plastöverdragna (exkl.
råmaterial till dryckesburkar, burklock och deras rivring samt
aluminiumkompositpanel)

76061292 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av > 0,2 mm men < 3
mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade, lackerade eller
plastöverdragna samt klippnät av aluminium, råmaterial till dryckesburkar,
burklock och deras rivring)

76061293 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 3 mm men < 6
mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade, lackerade eller
plastöverdragna samt klippnät av aluminium)

76061299 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 6 mm, av
kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade, lackerade eller
plastöverdragna)

76069100 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm (exkl. i
kvadratisk eller rektangulär form)

76069200 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av > 0,2 mm (exkl. i
kvadratisk eller rektangulär form)

76071111 Leveranser &
Produktion

ton Folier av aluminium, utan förstärkning, valsade men inte vidare bearbetade,
med en tjocklek av < 0,021 mm, i rullar med en vikt av <= 10 kg (exkl. brons-
och färgfolier samt folier i form av julgranspynt)

76071119 Leveranser &
Produktion

ton Folier av aluminium, utan förstärkning, valsade men inte vidare bearbetade,
med en tjocklek av < 0,021 mm (exkl. brons- och färgfolier samt folier i form av
julgranspynt samt i rullar med en vikt av <= 10 kg)

76071190 Leveranser &
Produktion

ton Folier av aluminium, utan förstärkning, valsade men inte vidare bearbetade,
med en tjocklek av >= 0,021 mm men <= 0,2 mm (exkl. brons- och färgfolier
samt folier i form av julgranspynt)

76071910 Leveranser &
Produktion

ton Folier av aluminium, utan förstärkning, valsade och vidare bearbetade, med en
tjocklek av < 0,021 mm (exkl. brons- och färgfolier samt folier i form av
julgranspynt)

76071990 Leveranser &
Produktion

ton Folier av aluminium, utan förstärkning, valsade och vidare bearbetade, med en
tjocklek av >= 0,021 mm men <= 0,2 mm (exkl. brons- och färgfolier samt
folier i form av julgranspynt)

76072010 Leveranser &
Produktion

ton Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek, förstärkningsmaterial
inte inräknat, av < 0,021 mm (exkl. brons- och färgfolier samt folier i form av
julgranspynt)

76072091 Leveranser &
Produktion

ton Aluminiumkompositpanel, med en tjocklek av <= 0,2 mm

76072099 Leveranser &
Produktion

ton Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek, förstärkningsmaterial
inte inräknat, av >= 0,021 mm men <= 0,2 mm (exkl. brons- och färgfolier
samt folier i form av julgranspynt och aluminiumkompositpanel)

76081000 Leveranser &
Produktion

ton Rör av olegerat aluminium (exkl. ihåliga profiler)

76082020 Leveranser &
Produktion

ton Rör av aluminiumlegering, svetsade (exkl. ihåliga profiler)

76082081 Leveranser &
Produktion

ton Rör av aluminiumlegering, endast strängpressade (exkl. ihåliga profiler)

76082089 Leveranser &
Produktion

ton Rör av aluminiumlegering (exkl. svetsade eller endast strängpressade samt
ihåliga profiler)

76090000 Leveranser &
Produktion

ton Rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av aluminium

76101000 Leveranser 1 000 st Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, av aluminium (exkl.
beslag)

76109010 Leveranser ton Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster, av aluminium
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76109090 Leveranser ton Konstruktioner och delar till konstruktioner, av aluminium, i.a.n., samt plåt,
stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i
konstruktioner (exkl. monterade eller monteringsfärdiga byggnader, dörrar,
fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, broar och brosektioner, torn
och fackverksmaster)

76110000 Leveranser ton Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags
ämnen, andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas, med en rymd
av > 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerande men inte försedda
med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning (exkl.
godsbehållare "containrar", speciellt konstruerade och utrustade för befordran
med ett eller flera slag av transportmedel)

76121000 Leveranser 1 000 st Förpackningstuber av aluminium

76129020 Leveranser 1 000 st Behållare av sådana slag som används till aerosoler, av aluminium

76129030 Leveranser 1 000 st Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare, av aluminium, tillverkade av
folier med en tjocklek<= 0,2 mm

76129080 Leveranser 1 000 st Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare, av aluminium, för alla slags
ämnen, andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas, med en rymd av <=
300 l (exkl. förpackningstuber, behållare av sådana slag som används till
aerosoler och behållare, tillverkade av folier med en tjocklek<= 0,2 mm )

76130000 Leveranser ton Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas

76141000 Leveranser ton Tråd, tvinnad, linor, flätade band o.d., av aluminium, med kärna av stål, utan
elektrisk isolering

76149000 Leveranser ton Tråd, tvinnad, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering
(exkl. tvinnad tråd, linor, flätade band o.d. av aluminium, med kärna av stål)

76151010 Leveranser ton Bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar samt delar till sådana
artiklar, av aluminium, gjutna (exkl. fat, burkar, flaskor, askar och liknande
behållare enligt nr 7612, artiklar med karaktär av verktyg, skedar, gafflar,
potatisskalare och andra varor enligt nr 8211-8215, dekorationsföremål, kranar
och ventilier samt sanitetsartiklar)

76151030 Leveranser ton Bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar samt delar till sådana
artiklar av aluminium, tillverkade av folier med en tjocklek<= 0,2 mm (exkl.
gjutna samt diskbollar, putsvantar o.d., dunkar, askar o.d. behållare enligt nr
7612)

76151080 Leveranser ton Bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar samt delar till sådana
artiklar och diskbollar, putsvantar o.d. varor, av aluminium (exkl. gjutna samt
diskbollar, putsvantar o.d., dunkar, askar o.d. behållare enligt nr 7612, artiklar
tillverkade av folier med en tjocklek<= 0,2 mm, artiklar med karaktär av verktyg,
knivar, skedar och andra varor enligt nr 8211-8215, dekorationsföremål, kranar
och ventiler samt sanitetsartiklar)

76152000 Leveranser ton Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium (exkl. burkar, flaskor,
askar och liknande behållare enligt nr 7612 samt kranar och ventiler)

76161000 Leveranser ton Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar,
saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar, av aluminium (exkl.
häftklammer i stapel samt proppar, spunse o.d., gängade)

76169100 Leveranser ton Duk, galler och nät, inkl. stängselnät, av aluminiumtråd (exkl. vävnader av
metalltråd, av sådant slag som används till kläder, som möbelvävnader o.d.
samt handsiktar och handsåll av metalltrådsduk eller maskindelar)

76169910 Leveranser ton Varor av aluminium, gjutna, i.a.n.

76169990 Leveranser ton Varor av aluminium, i.a.n.

78011000 Leveranser &
Produktion

ton Bly i obearbetad form, raffinerat

78019100 Leveranser &
Produktion

ton Bly i obearbetad form, innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon
som annat legeringsämne

78019910 Leveranser &
Produktion

ton Bly i obearbetad form, för raffinering, innehållande >= 0,02 viktprocent silver
(exkl. bly, innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon som annat
legeringsämne)

78019990 Leveranser &
Produktion

ton Bly i obearbetad form (exkl. innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen
antimon som annat legeringsämne samt bly för raffinering, innehållande >=
0,02 viktprocent silver samt raffinerat bly)

78020000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av bly (exkl. aska och andra restprodukter från blyframställning
enligt nr 2620 samt göt o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmält
avfall och skrot av bly enligt nr 7801 samt avfall och skrot av primärelement,
primärbatterier och elektriska ackumulatorer)

78041100 Leveranser &
Produktion

ton Plåt, band och folier av bly, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat,
av <= 0,2 mm

78041900 Leveranser &
Produktion

ton Plåt av bly; band och folier av bly, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte
inräkna, av > 0,2 mm
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78042000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver och fjäll av bly

78060010 Leveranser &
Produktion

ton Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring av radioaktiva
ämnen "Euratom" (exkl. godsbehållare "containrar", speciellt konstruerade och
utrustade för transport av radioaktivt material "Euratom")

78060080 Leveranser &
Produktion

ton Bly, varor av, i.a.n.

79011100 Leveranser &
Produktion

ton Zink i obearbetad form, olegerad, innehållande >= 99,99 viktprocent zink

79011210 Leveranser &
Produktion

ton Zink i obearbetad form, olegerad, innehållande >= 99,95 viktprocent
men < 99,99 viktprocent zink

79011230 Leveranser &
Produktion

ton Zink i obearbetad form, olegerad, innehållande >= 98,5 viktprocent
men < 99,95 viktprocent zink

79011290 Leveranser &
Produktion

ton Zink i obearbetad form, olegerad, innehållande >= 97,5 viktprocent men < 98,5
viktprocent zink

79012000 Leveranser &
Produktion

ton Zinklegeringar i obearbetade former

79020000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av zink (exkl. aska och andra restprodukter från
zinkframställning och från galvanisering osv. enligt nr 2620 samt göt o.d.
oarbetade former, som är gjutna av omsmält zinkavfall och -skrot, enligt nr
7901 samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och elektriska
ackumulatorer)

79031000 Leveranser &
Produktion

ton Zinkstoft

79039000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver och fjäll av zink (exkl. zinkkorn "pellets", enligt nr 7901, samt zinkstoft)

79040000 Leveranser &
Produktion

ton Stång, profiler och tråd av zink

79050000 Leveranser &
Produktion

ton Plåt, band och folier av zink

79070000 Leveranser &
Produktion

ton Zink, varor av, i.a.n.

80011000 Leveranser &
Produktion

ton Tenn i obearbetad form, olegerat

80012000 Leveranser &
Produktion

ton Tennlegeringar i obearbetade former

80020000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av tenn (exkl. aska och andra återstoder från tenntillverkning,
samt ingots o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmälta tennavfall
och -skrot)

80030000 Leveranser &
Produktion

ton Stång, profiler och tråd av tenn

80070010 Leveranser &
Produktion

ton Plåt och band av tenn, med en tjocklek av > 0,2 mm

80070080 Leveranser &
Produktion

ton Tenn, varor av, i.a.n.

81011000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver av volfram

81019400 Leveranser &
Produktion

ton Volfram i obearbetad form, inkl. stång som erhållits enbart genom sintring

81019600 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av volfram

81019700 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av volfram (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen
av volfram)

81019910 Leveranser &
Produktion

ton Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt,
band och folier, av volfram, i.a.n.

81019990 Leveranser &
Produktion

ton Volfram, varor av, i.a.n.

81021000 Leveranser &
Produktion

ton Pulver av molybden

81029400 Leveranser &
Produktion

ton Molybden i obearbetad form, inkl. stång som erhållits enbart genom sintring
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81029500 Leveranser &
Produktion

ton Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt,
band och folier av molybden

81029600 Leveranser &
Produktion

ton Tråd av molybden

81029700 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av molybden (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av molybden)

81029900 Leveranser &
Produktion

ton Varor av molybden, i.a.n.

81032000 Leveranser &
Produktion

ton Tantal i obearbetad form, inkl. stång som erhållits enbart genom sintring; pulver
av tantal

81033000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av tantal (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen
av tantal)

81039100 Leveranser &
Produktion

ton Deglar, av tantal

81039910 Leveranser &
Produktion

ton Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av tantal, i.a.n. (exkl. som erhållits
enbart genom sintring)

81039990 Leveranser &
Produktion

ton Varor av tantal, i.a.n.

81041100 Leveranser &
Produktion

ton Magnesium i obearbetad form, innehållande >= 99,8 viktprocent magnesium

81041900 Leveranser &
Produktion

ton Magnesium i obearbetad form, innehållande < 99,8 viktprocent magnesium

81042000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av magnesium (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av magnesium, samt spån och korn av magnesium, sorterad
enligt storleksordning; pulver av magnesium)

81043000 Leveranser &
Produktion

ton Jämnstora spån och korn av magnesium, sorterade enligt storleksordning;
pulver av magnesium

81049000 Leveranser &
Produktion

ton Varer av magnesium, i.a.n.

81052000 Leveranser &
Produktion

ton Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt i
obearbetad form; pulver av kobolt

81053000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av kobolt (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen
av kobolt)

81059000 Leveranser &
Produktion

ton Kobolt, varor av , i.a.n.

81061010 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vismut i obearbetad form, avfall och skrot, pulver, innehållande > 99,99
viktprocent vismut

81061010a Leveranser &
Produktion

ton Vismut i obearbetad form, avfall och skrot, pulver, innehållande > 99,99
viktprocent vismut (exkl. returråvara av vismut)

81061010b Leveranser &
Produktion

ton Returråvara av vismut, innehållande > 99,99 viktprocent vismut

81061090 Leveranser &
Produktion

ton Varor av vismut, innehållande > 99,99 viktprocent vismut, i.a.n.

81069010 Leveranser &
Produktion

Anges ej Vismut i obearbetad form, avfall och skrot, pulver, innehållande <= 99,99
viktprocent vismut

81069010a Leveranser &
Produktion

ton Vismut i obearbetad form, avfall och skrot, pulver, innehållande <= 99,99
viktprocent vismut (exkl. returråvara av vismut)

81069010b Leveranser &
Produktion

ton Returråvara av vismut, innehållande <= 99,99 viktprocent vismut

81069090 Leveranser &
Produktion

ton Varor av vismut, innehållande <= 99,99 viktprocent vismut, i.a.n.

81082000 Leveranser &
Produktion

ton Titan i obearbetad form; pulver av titan

81083000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av titan (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen av
titan)

81089030 Leveranser &
Produktion

ton Stång, profiler och tråd av titan

81089050 Leveranser &
Produktion

ton Plåt, band och folier av titan
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81089060 Leveranser &
Produktion

ton Rör av titan

81089090 Leveranser &
Produktion

ton Titan, varor av, i.a.n.

81092100 Leveranser &
Produktion

ton Zirkonium i obearbetad form; pulver av zirkonium, innehållande < 1 viktandel
hafnium per 500 viktandelar zirkonium

81092900 Leveranser &
Produktion

ton Zirkonium i obearbetad form; pulver av zirkonium, innehållande => 1 viktandel
hafnium per 500 viktandelar zirkonium

81093100 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av zirkonium, innehållande < 1 viktandel hafnium per 500
viktandelar zirkonium (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen av
zirkonium)

81093900 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av zirkonium, innehållande => 1 viktandel hafnium per 500
viktandelar zirkonium (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen av
zirkonium)

81099100 Leveranser &
Produktion

ton Varor av zirkonium innehållande < 1 viktandel hafnium per 500 viktdelar
zirkonium, i.a.n.

81099900 Leveranser &
Produktion

ton Varor av zirkonium innehållande => 1 viktandel hafnium per 500 viktdelar
zirkonium, i.a.n.

81101000 Leveranser &
Produktion

ton Antimon i obearbetad form; pulver av antimon

81102000 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av antimon (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen
av antimon)

81109000 Leveranser &
Produktion

ton Antimon, varor av, i.a.n.

81110011 Leveranser &
Produktion

ton Mangan i obearbetad form; pulver av mangan

81110019 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av mangan (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av mangan)

81110090 Leveranser &
Produktion

ton Mangan, varor av, i.a.n.

81121200 Leveranser &
Produktion

ton Beryllium i obearbetad form; pulver av beryllium

81121300 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av beryllium (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av beryllium)

81121900 Leveranser &
Produktion

ton Varor av beryllium, i.a.n.

81122110 Leveranser &
Produktion

ton Kromlegeringar innehållande > 10 viktprocent nickel i obearbetad form; pulver
av dessa legeringar (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen av
kromlegeringar)

81122190 Leveranser &
Produktion

ton Krom i obearbetad form samt pulver av krom (exkl. kromlegeringar
innehållande > 10 viktprocent nickel)

81122200 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av krom (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen av
krom samt kromlegeringar innehållande > 10 viktprocent nickel)

81122900 Leveranser &
Produktion

ton Krom, varor av, i.a.n.

81123100 Leveranser &
Produktion

Anges ej Hafnium i obearbetad form; avfall, skrot och pulver av hafnium (exkl. aska och
andra återstoder vid framställningen av hafnium)

81123100a Leveranser &
Produktion

ton Hafnium i obearbetad form; avfall, skrot och pulver av hafnium (exkl. aska och
andra återstoder vid framställningen av hafnium; returråvara av hafnium)

81123100b Leveranser &
Produktion

ton Returråvara av hafnium

81123900 Leveranser &
Produktion

ton Varor av hafnium, i.a.n.

81124110 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av rhenium (exkl. aska och andra återstoder som innehåller
dessa metaller)

81124190 Leveranser &
Produktion

ton Rhenium i obearbetad form; pulver av rhenium

81124900 Leveranser &
Produktion

ton Varor av rhenium, i.a.n.

81125100 Leveranser &
Produktion

ton Tallium i obearbetad form; pulver av tallium
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81125200 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av tallium (exkl. aska och andra återstoder som innehåller
tallium)

81125900 Leveranser &
Produktion

ton Varor av tallium, i.a.n.

81126100 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av kadmium (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av kadmium)

81126910 Leveranser &
Produktion

ton Kadmium i obearbetad form; pulver av kadmium

81126990 Leveranser &
Produktion

ton Varor av kadmium, i.a.n.

81129221 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av Niob "columbium"; gallium; indium; vanadin; germanium
(exkl. aska och andra återstoder som innehåller dessa metaller)

81129240 Leveranser &
Produktion

ton Niob "columbium", i obearbetad form, pulver av niob "columbium"

81129281 Leveranser &
Produktion

ton Indium i obearbetad form; pulver av indium

81129289 Leveranser &
Produktion

ton Gallium i obearbetad form; pulver av gallium

81129291 Leveranser &
Produktion

ton Vanadin i obearbetad form; pulver av vanadin; avfall och skrot av vanadin (exkl.
aska och andra återstoder vid framställningen av vanadin)

81129295 Leveranser &
Produktion

ton Germanium i obearbetad form; pulver av germanium

81129940 Leveranser &
Produktion

ton Varor av germanium, i.a.n.

81129950 Leveranser &
Produktion

ton Varor av niob "columbium", i.a.n.

81129970 Leveranser &
Produktion

Anges ej Varor av gallium, indium och vanadin, i.a.n.

81129970a Leveranser &
Produktion

ton Varor av indium, i.a.n.

81129970b Leveranser &
Produktion

ton Varor av gallium, i.a.n.

81129970c Leveranser &
Produktion

ton Varor av vanadin, i.a.n.

81130020 Leveranser &
Produktion

ton Kermeter i obearbetad form

81130040 Leveranser &
Produktion

ton Avfall och skrot av kermeter (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av kermeter)

81130090 Leveranser &
Produktion

ton Varor av kermeter, i.a.n.

82011000 Leveranser ton Spadar och skyfflar, av oädel metall

82013000 Leveranser ton Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor, av oädel metall (exkl. ishackor)

82014000 Leveranser ton Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg, av oädel metall

82015000 Leveranser ton Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag, inkl. fjäderfäsaxar, av oädel
metall

82016000 Leveranser ton Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två händer, av oädel
metall

82019000 Leveranser ton Liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och
redskap av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller
skogsbruk, av oädel metall (exkl. spadar, skyfflar, hackor, korpar, krattor,
räfsor, rakor, yxor, röjknivar och liknande huggverktyg, sekatörer och liknande
klippverktyg av alla slag, inkl. fjäderfäsaxar, häcksaxar, beskärningssaxar och
liknande saxar för två händer)

82021000 Leveranser ton Handsågar av oädel metall (exkl. motorsågar)

82022000 Leveranser ton Bandsågblad av oädel metall

82023100 Leveranser ton Cirkelsågblad, inkl. slitsfräsar och spårfäsar, med verksam del av stål

82023900 Leveranser ton Cirkelsågblad, inkl. slitsfräsar och spårfräsar samt delar till sådana, av oädel
metall och med verksam del av andra material än stål
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82024000 Leveranser ton Sågkedjor för motorsågar, av oädel metall

82029100 Leveranser ton Raka sågblad för metallbearbetning, av oädel metall

82029920 Leveranser ton Sågblad, inkl. otandade sågblad, av oädel metall, för metallbearbetning (exkl.
bandsågblad, cirkelsågblad, slitsfräsar och spårfräsar, sågkedjor för
motorsågar samt raka sågblad för metallbearbetning)

82029980 Leveranser ton Sågblad, inkl. otandade sågblad, av oädel metall, för bearbetning av andra
material än metall (exkl. bandsågblad, cirkelsågblad, slitsfräsar och spårfräsar,
sågkedjor för motorsågar samt raka sågblad för metallbearbetning)

82031000 Leveranser ton Filar, raspar och liknande handverktyg, av oädel metall

82032000 Leveranser ton Tänger, inkl. avbitartänger och pincetter samt liknande handverktyg, av oädel
metall (exkl. för medicinskt bruk samt håltänger)

82033000 Leveranser ton Plåtsaxar och liknande handverktyg, av oädel metall

82034000 Leveranser ton Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande handverktyg, av oädel metall

82041100 Leveranser ton Skruvnycklar, inkl. momentnycklar, av oädel metall, med fast huvud

82041200 Leveranser ton Skiftnycklar, inkl. momentnycklar, av oädel metall, med inställbart huvud

82042000 Leveranser ton Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag, av oädel metall

82051000 Leveranser ton Borr- och gängverktyg av oädel metall (exkl. verktyg till verktygsmaskiner)

82052000 Leveranser ton Hammare och släggor, av oädel metall

82053000 Leveranser ton Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för träbearbetning, av
oädel metall

82054000 Leveranser ton Skruvmejslar av oädel metall (exkl. verktyg till verktygsmaskiner)

82055100 Leveranser ton Verktyg och redskap för hushållsbruk, av oädel metall, i.a.n. (exkl. mekaniska)

82055910 Leveranser ton Handverktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare och målare,
av oädel metall, i.a.n.

82055980 Leveranser ton Handverktyg, inkl. glasmästardiamanter, av oädel metall, i.a.n.

82056000 Leveranser ton Blåslampor

82057000 Leveranser ton Skruvstycken, skruvtvingar o.d., av oädel metall (exkl. tillbehör eller delar till
verktygsmaskiner)

82059010 Leveranser ton Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och
slipskivor med ställning

82059090 Leveranser ton Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående varunumren i 8205

82060000 Leveranser ton Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202 till 8205, i
detaljhandelsförpackningar

82071300 Leveranser ton Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, med verksam del av hårdmetall
eller kermet

82071910 Leveranser ton Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, med verksam del av diamant
eller agglomererad diamant

82071990 Leveranser ton Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, med verksam del av andra
material än hårdmetall, kermet, diamant eller agglomererad diamant

82072010 Leveranser ton Dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning av metall, med
verksam del av diamant eller agglomererad diamant

82072090 Leveranser ton Dragskivor och matriser, utbytbara, för dragning eller strängpressning av
metall, med verksam del av andra material än diamant eller agglomererad
diamant

82073010 Leveranser ton Verktyg för pressning eller stansning, utbytbara, för metallbearbetning

82073090 Leveranser ton Verktyg för pressning eller stansning, utbytbara (exkl. för bearbetning av metall)

82074010 Leveranser ton Gängtappar för invändig gängning av metall, utbytbara, för metallbearbetning

82074030 Leveranser ton Gängverktyg för utvändig gängning av metall, utbytbara, för metallbearbetning
(exkl. gängtappar)

82074090 Leveranser ton Verktyg för gängning, utbytbara (exkl. för metallbearbetning)

82075010 Leveranser ton Verktyg för borrning, utbytbara, med verksam del av diamant eller
agglomererad diamant (exkl. verktyg för berg- eller jordborrning)
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82075030 Leveranser ton Mur- och betongborrar (exkl. med verksam del av diamant eller agglomererad
diamant)

82075050 Leveranser ton Verktyg för borrning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av
hårdmetall eller kermet (exkl. gängtappar för invändig gängning)

82075060 Leveranser ton Verktyg för borrning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av
snabbstål (exkl. med verksam del av diamant eller agglomererad diamant eller
sintrad metallkarbid)

82075070 Leveranser ton Verktyg för borrning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av
andra material än diamant, agglomererad diamant, hårdmetall, kermet eller
snabbstål (exkl. gängtappar för invändig gängning)

82075090 Leveranser ton Verktyg för borrning, utbytbara (exkl. för metallbearbetning, med verksam del
av diamant eller agglomererad diamant, sintrad metallkarbid eller snabbstål
samt verktyg för berg- eller jordborrning, mur- och betongborrar)

82076010 Leveranser ton Verktyg för arborrning o.d. eller driftning, utbytbara, med verksam del av
diamant eller agglomererad diamant

82076030 Leveranser ton Verktyg för arborrning, utbytbara, för metallbearbetning

82076050 Leveranser ton Verktyg för arborrning, utbytbara (exkl. för metallbearbetning, med verksam del
av diamant eller agglomererad diamant eller sintrad metallkarbid)

82076070 Leveranser ton Verktyg för brotschning, utbytbara, för metallbearbetning

82076090 Leveranser ton Verktyg för brotschning, utbytbara (exkl. för metallbearbetning, med verksam
del av diamant eller agglomererad diamant)

82077010 Leveranser ton Verktyg för fräsning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av
hårdmetall eller kermet

82077031 Leveranser ton Skaftfräsar, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av andra
material än hårdmetall eller kermet

82077037 Leveranser ton Verktyg för fräsning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av
andra material än hårdmetall eller kermet (exkl. skaftfräsar)

82077090 Leveranser ton Verktyg för fräsning, utbytbara, i.a.n. (exkl. för metallbearbetning)

82078011 Leveranser ton Verktyg för svarvning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av
hårdmetall eller kermet

82078019 Leveranser ton Verktyg för svarvning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av
andra material än hårdmetall eller kermet

82078090 Leveranser ton Verktyg för svarvning, utbytbara (exkl. för metallbearbetning)

82079010 Leveranser ton Handverktyg, utbytbara, även mekanisk eller för verktygsmaskiner, med
verksam del av diamant eller agglomererad diamant, i.a.n.

82079030 Leveranser ton Klingor till skruvmejslar, av oädel metall

82079050 Leveranser ton Verktyg för kuggskärning, utbytbara (exkl. verktyg för fräsning)

82079071 Leveranser ton Verktyg, utbytbara, för handverktyg, även mekaniska eller för verktygsmaskiner,
för metallbearbetning, med verksam del av hårdmetall eller kermet, i.a.n.

82079078 Leveranser ton Verktyg, utbytbara, för handverktyg, även mekaniska eller för verktygsmaskiner,
för bearbetning av andra material än metall, med verksam del av hårdmetall
eller kermet, i.a.n.

82079091 Leveranser ton Verktyg, utbytbara, för handverktyg, även mekaniska eller för verktygsmaskiner,
för metallbearbetning, med verksam del av andra material än diamant,
agglomererad diamant, hårdmetall eller kermet, i.a.n.

82079099 Leveranser ton Verktyg, utbytbara, för handverktyg, även mekaniska eller för verktygsmaskiner,
för bearbetning av andra material än metall, med verksam del av andra
material än diamant, agglomererad diamant, hårdmetall eller kermet, i.a.n.

82081000 Leveranser ton Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, av oädel metall, för
metallbearbetning

82082000 Leveranser ton Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, av oädel metall, för
träbearbetning

82083000 Leveranser ton Knivar och skärstål för köksmaskiner eller för maskiner som används inom
livsmedelsindustrin, av oädel metall

82084000 Leveranser ton Knivar och skärstål som används för maskiner inom jordbruk, trädgårdsskötsel
eller skogsbruk, av oädel metall (exkl. för trä- och metallbearbetning)

82089000 Leveranser ton Knivar och skärstål, för maskiner eller mekaniska apparater, av oädel metall
(exkl. för metall- eller träbearbetning, för köksmaskiner eller för maskiner som
används inom livsmedelsindustrin eller inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller
skogsbruk)
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82090020 Leveranser ton Vändskär till verktyg, omonterade, av hårdmetall eller kermet

82090080 Leveranser ton Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade av hårdmetall
eller kermet (exkl. vändskär)

82100000 Leveranser ton Mekaniska apparater och redskap, handdrivna, som väger <= 10 kg och som
används för beredning eller servering av matvaror eller drycker

82111000 Leveranser ton Satser med olika artiklar enligt nr 8211; satser av olika artiklar där knivarna
enligt nr 8211 överväger i antal i förhållande till de övriga varorna

82119100 Leveranser 1 000 st Bordsknivar med fast blad, av oädel metall (exkl. smörknivar och fiskeknivar)

82119200 Leveranser 1 000 st Knivar med fast blad av oädel metall (exkl. bordsknivar, rakknivar; skäror och
röjknivar enligt nr 8201, knivar med skärstål enligt 8208, skär- och klippverktyg
enligt nr 8214, fickknivar och smörknivar enligt nr 8215)

82119300 Leveranser 1 000 st Knivar av oädel metall (exkl. med fast blad samt bordsknivar, rakknivar; skäror
och röjknivar enligt nr 8201, knivar med skärstål enligt 8208, skär- och
klippverktyg enligt nr 8214, fickknivar och smörknivar enligt nr 8215)

82119400 Leveranser 1 000 st Knivblad av oädel metall, till bordsknivar, fickknivar och andra knivar enligt nr
8211

82119500 Leveranser 1 000 st Skaft av oädel metall, till bordsknivar, fickknivar och andra knivar enligt nr 8211

82121010 Leveranser Anges ej Rakhyvlar med icke-utbytbara blad av oädel metall

82121090 Leveranser Anges ej Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater, av oädel metall (exkl. elektriska samt
rakhyvlar med icke-utbytbara blad)

82122000 Leveranser 1 000 st Blad till rakhyvlar, inkl. ämnen till rakblad i bandform, av oädel metall

82129000 Leveranser Anges ej Delar till rakknivar, rakhyvlar och rakapparater, av oädel metall (exkl. elektriska
samt rakhyvlar med icke-utbytbara blad och ämnen till rakblad i bandform)

82130000 Leveranser 1 000 st Saxar, i.a.n., samt skär till saxar enligt detta nummer

82141000 Leveranser Anges ej Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt blad till sådana
artiklar, av oädel metall

82142000 Leveranser Anges ej Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr, inkl. nagelfilar, av oädel
metall (exkl. vanliga saxar)

82149000 Leveranser 1 000 st Hårklippningsmaskiner och andra skär- och klippvertyg, i.a.n., av oädel metall

82151020 Leveranser 1 000 st Satser med enbart artiklar som är förgyllda, försilvrade eller platinerade t.ex. av
skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks- och bordsartiklar

82151030 Leveranser 1 000 st Satser bestående av skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks-
och bordsartiklar, av rostfritt stål, innehållande minst en artikel som är förgylld,
försilvrad eller platinerad (exkl. satser som enbart innehåller försilvrade,
förgyllda eller platinerade artiklar)

82151080 Leveranser 1 000 st Satser bestående av skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks-
och bordsartiklar, av andra oädla metaller än rostfritt stål, innehållande minst
en artikel som är förgylld, försilvrad eller platinerad (exkl. satser som enbart
innehåller förgyllda, försilvrade eller platinerade artiklar)

82152010 Leveranser 1 000 st Satser bestående av skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks-
och bordsartiklar, av rostfritt stål (exkl. förgyllda, försilvrade eller platinerade
artiklar)

82152090 Leveranser 1 000 st Satser bestående av skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks-
och bordsartiklar (exkl. av rostfritt stål samt förgyllda, försilvrade eller
platinerade artiklar)

82159100 Leveranser 1 000 st Skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks- och bordsartiklar, av
oädel metall, förgyllda, försilvrade eller platinerade (exkl. satser med skedar,
gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks- och bordsartiklar)

82159910 Leveranser 1 000 st Skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks- och bordsartiklar, av
rostfritt stål (exkl. förgyllda, försilvrade eller platinerade artiklar, samt satser
med skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks- och
bordsartiklar)

82159990 Leveranser 1 000 st Skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande köks- och bordsartiklar, av
andra oädla metaller än rostfritt stål (exkl. förgyllda, försilvrade eller platinerade
artiklar, samt satser med skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande
köks- och bordsartiklar)

83011000 Leveranser st Hänglås av oädel metall

83012000 Leveranser st Lås av sådana slag som används till motorfordon, av oädel metall

83013000 Leveranser st Lås av sådana slag som används till möbler, av oädel metall

83014011 Leveranser st Cylinderlås av sådana slag som används till dörrar på byggnader, av oädel
metall
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83014019 Leveranser st Lås av sådana slag som används till dörrar på byggnader, av oädel metall
(exkl. cylinderlås samt hänglås)

83014090 Leveranser st Lås av oädel metall (exkl. hänglås samt lås av sådana slag som används till
motorfordon, möbler eller dörrar på byggnader)

83015000 Leveranser ton Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall

83016000 Leveranser Anges ej Delar till hänglås och andra lås samt till knäppen och byglar med knäppe,
försedda med lås, av oädel metall

83017000 Leveranser ton Nycklar till hänglås och andra lås samt till knäppen och byglar med knäppe,
försedda med lås, av oädel metall

83021000 Leveranser ton Gångjärn av oädel metall

83022000 Leveranser ton Länkrullar med hjulhållare, av oädel metall

83023000 Leveranser ton Beslag och liknande artiklar lämpliga för motorfordon, av oädel metall (exkl. lås
och gångjärn)

83024110 Leveranser ton Beslag och liknande artiklar lämpliga för dörrar, av oädel metall (exkl. lås och
gångjärn)

83024150 Leveranser ton Beslag och liknande artiklar lämpliga för fönster, även franska, av oädel metall
(exkl. lås och gångjärn)

83024190 Leveranser ton Beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader, av oädel metall (exkl. för
dörrar, fönster även franska samt lås och gångjärn)

83024200 Leveranser ton Beslag och liknande artiklar lämpliga för möbler, av oädel metall (exkl. lås,
gångjärn och länkrullar)

83024900 Leveranser ton Beslag och liknande artiklar, av oädel metall (exkl. lås, knäppen och byglar med
knäppe, försedda med lås, gångjärn, länkrullar, o.d. artiklar lämpliga för
motorfordon, byggnader eller möbler)

83025000 Leveranser ton Hatthyllor, hatthängare, konsoler o.d., av oädel metall

83026000 Leveranser ton Dörrstängare, automatiska, av oädel metall

83030040 Leveranser ton Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat
sätt förstärkta och förvaringsfack för kassavalv, av oädel metall

83030090 Leveranser Anges ej Kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall (exkl. armerade eller på annat
sätt förstärkta kassaskåp samt dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på
annat sätt förstärkta)

83040000 Leveranser Anges ej Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthållare, pennfat,
stämpelställ och liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av oädel metall,
andra än kontorsmöbler enligt nr 9403

83051000 Leveranser Anges ej Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare, av oädel metall

83052000 Leveranser Anges ej Häftklammer i staplar för t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering, av
oädel metall

83059000 Leveranser Anges ej Pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande kontorsartiklar, av
oädel metall, inkl. delar till varor enligt nr 8305

83061000 Leveranser ton Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke-elektriska, av oädel metall (exkl.
musikinstrument)

83062100 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall, förgyllda, försilvrade
eller platinerade (exkl. konstverk, samlarobjekt och antikviteter)

83062900 Leveranser Anges ej Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall (exkl. förgyllda,
försilvrade eller platinerade samt konstverk, samlarobjekt och antikviteter)

83063000 Leveranser Anges ej Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oädel metall; speglar av
oädel metall (exkl. optiska artiklar)

83071000 Leveranser ton Slangar och rör, böjliga, av järn eller stål, även med kopplingsanordningar

83079000 Leveranser ton Slangar och rör, böjliga, av oädel metall, även med kopplingsanordningar

83081000 Leveranser Anges ej Hakar, hyskor och snörhålsringar, av oädel metall, av sådana slag som
används till kläder, skodon, markiser, handväskor, reseffekter e.d.

83082000 Leveranser Anges ej Rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall

83089000 Leveranser Anges ej Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe, av oädel metall,
av sådana slag som används till kläder, skodon, handväskor, reseffekter e.d.;
inkl. delar till varor enligt nr 8308, av oädel metall (exkl. hakar, hyskor,
snörhålsringar, rörnitar samt tvåspetsnitar)

83091000 Leveranser st Kronkorkar av oädel metall
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83099010 Leveranser ton Blykapsyler; aluminiumkapsyler med diameter av > 21 mm (exkl. kronkorkar)

83099090 Leveranser ton Proppar, kapsyler och lock, inkl. skruvkapsyler och proppar med pip samt
sprundtappar med gängning, sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till
förpackningar, av oädel metall (exkl. kronkorkar, blykapsyler och
aluminiumkapsyler med diameter av > 21 mm)

83100000 Leveranser ton Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, bokstäver och
andra symboler, av oädel metall (exkl. sådana som omfattas av nr 9405 samt
signalskyltar o.d. ingående i nr 8608)

83111000 Leveranser ton Elektroder, överdragna av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning

83112000 Leveranser ton Tråd, fylld av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning

83113000 Leveranser ton Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för lödning eller svetsning
med låga

83119000 Leveranser Anges ej Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande produkter av oädel metall eller
hårdmetall, överdragna eller fyllda med flussmedel, av sådana slag som
används för lödning eller svetsning av metall eller hårdmetall; tråd och stavar
av agglomererat pulver av oädel metall, för metallsprutning, inkl. delar till varor
enligt nr 8311 (exkl. överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk
ljusbågssvetsning; fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning;
överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för lödning eller svetsning
med låga)

84011000 Leveranser ton Kärnreaktorer "Euratom"

84012000 Leveranser st Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till sådana, i.a.n.
"Euratom"

84013000 Leveranser Anges ej Obestrålade bränsleelement, inkapslade och försedda med speciella beslag
for transport eller fastspänning, till kärnreaktorer "Euratom"

84014000 Leveranser Anges ej Delar till kärnreaktorer, i.a.n. "Euratom"

84021100 Leveranser st Vattenrörspannor med en ångproduktion av > 45 ton per timme

84021200 Leveranser st Vattenrörspannor med en ångproduktion av <= 45 ton per timme (exkl.
varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera
lågtrycksånga)

84021910 Leveranser st Tubpannor (exkl. varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan
producera lågtrycksånga)

84021990 Leveranser st Ångpannor och andra ånggeneratorer (exkl. tubpannor, samt
varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera
lågtrycksånga)

84022000 Leveranser st Hetvattenpannor

84029000 Leveranser Anges ej Delar till ångpannor och hetvattenpannor, i.a.n.

84031010 Leveranser st Värmepannor för centraluppvärmning, icke-elektriska, av gjutjärn (exkl.
ångpannor och hetvattenpannor enligt nr 8402)

84031090 Leveranser st Värmepannor för centraluppvärmning, icke-elektriska (exkl. av gjutjärn,
ångpannor och hetvattenpannor enligt nr 8402)

84039010 Leveranser Anges ej Delar till värmepannor för centraluppvärmning, icke-elektriska, av gjutjärn, i.a.n.

84039090 Leveranser Anges ej Delar till värmepannor för centraluppvärmning, icke-elektriska, i.a.n. (exkl. ej av
gjutjärn)

84041000 Leveranser ton Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller
värmepannor enligt nr 8402 eller 8403, t.ex. economisers, överhettare,
sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring

84042000 Leveranser ton Kondensatorer för ångmaskiner

84049000 Leveranser Anges ej Delar till hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller
värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 samt till kondensatorer för ångmaskiner,
i.a.n.

84051000 Leveranser st Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för
framställning av acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med
vatten, även med gasrenare (exkl. bygasgeneratorer "koksugnar", elektrolytiska
gasgeneratorer samt acetylenlampor)

84059000 Leveranser Anges ej Delar till gengas och vattengasgeneratorer samt till generatorer för
framställning av acetylengas eller liknande gasgeneratorer som arbetar med
vatten, i.a.n.

84061000 Leveranser 1 000 kW Ångturbiner för framdrivning av fartyg

84068100 Leveranser 1 000 kW Ångturbiner med en effekt av > 40 MW (exkl. för framdrivning av fartyg)

84068200 Leveranser 1 000 kW Ångturbiner med en effekt av <= 40 MW (exkl. för framdrivning av fartyg)
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84069010 Leveranser Anges ej Statorblad, rotorer och rotorblad, till ångturbiner

84069090 Leveranser Anges ej Delar till ångturbiner, i.a.n. (exkl. statorblad, rotorer och rotorblad)

84071000 Leveranser st Motorer till luftfartyg, med gnisttändning och fram- och återgående eller
roterande kolvar

84072110 Leveranser st Utombordsmotorer för fartygsdrift, med gnisttändning, med en cylindervolym
av <= 325 cm³

84072191 Leveranser st Utombordsmotorer för fartygsdrift, med gnisttändning, med en cylindervolym
av > 325 cm³ och med en effekt av <= 30 kW

84072199 Leveranser st Utombordsmotorer för fartygsdrift, med gnisttändning, med en cylindervolym
av > 325 cm³ och med en effekt av > 30 kW

84072900 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
eller roterande kolvar, för fartygsdrift (exkl. utombordsmotorer)

84073100 Leveranser Anges ej Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87
och med en cylindervolym av <= 50 cm³

84073100a Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87
(exkl. motorcyklar och mopeder) och med en cylindervolym av <= 50 cm³

84073100b Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av motorcyklar och
mopeder och med en cylindervolym av <= 50 cm³

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

84073210a Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87
(exkl. motorcyklar och mopeder) och med en cylindervolym av > 50 cm³ men
<= 125 cm³

84073210b Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av motorcyklar och
mopeder och med en cylindervolym av > 50 cm³ men <= 125 cm³

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

84073290a Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87
(exkl. motorcyklar och mopeder) och med en cylindervolym av > 125 cm³ men
<= 250 cm³

84073290b Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av motorcyklar och
mopeder och med en cylindervolym av > 125 cm³ men <= 250 cm³

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

84073320a Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87
och med en cylindervolym av > 250 cm³ men <= 500 cm³ (exkl. motorcyklar
och mopeder)

84073320b Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av motorcyklar och
mopeder och med en cylindervolym av > 250 cm³ men <= 500 cm³

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

84073380a Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87
och med en cylindervolym av > 500 cm³ men <= 1000 cm³ (exkl. motorcyklar
och mopeder)

84073380b Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av motorcyklar och
mopeder och med en cylindervolym av > 500 cm³ men <= 1000 cm³

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

84073410b Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av motorcyklar och med
en cylindervolym av > 1.000 cm³

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

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

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

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

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

84073499b Leveranser st Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
kolvar, av sådana slag som används för framdrivning av motorcyklar, nya, med
en cylindervolym av > 1.500 cm³

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

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

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

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

84081023 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av <= 50 kW

84081027 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya,
med en effekt av <= 50 kW (exkl. för fartyg för öppen sjöenligt nr 8901 till 8906,
för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr 8906 10 00)

84081031 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW

84081039 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya,
med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt
nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt
nr 8906 10 00)

84081041 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av > 100 kW men <= 200 kW
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84081049 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya,
med en effekt av > 100 kW men <= 200 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt
nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt
nr 8906 10 00)

84081051 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av > 200 kW men <= 300 kW

84081059 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya,
med en effekt av > 200 kW men <= 300 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt
nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt
nr 8906 10 00)

84081061 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, fför bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av > 300 kW men <= 500 kW

84081069 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya,
med en effekt av > 300 kW men <= 500 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt
nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt
nr 8906 10 00)

84081071 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av > 500 kW men <= 1.000 kW

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

84081081 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av > 1.000 kW men <= 5.000 kW

84081089 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya,
med en effekt av > 1.000 kW men <= 5.000 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00)

84081091 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartyg för öppen sjö
enligt nr 8901 till 8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg
enligt nr 8906 10 00, nya, med en effekt av > 5.000 kW

84081099 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning, för fartygsdrift, nya,
med en effekt av > 5.000 kW (exkl. för fartyg för öppen sjö enligt nr 8901 till
8906, för bogserbåtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr 8906 10
00)

84082010 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för industriell sammansättning av: traktorer enligt nr
8701.10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon
enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym av < 2.500 cm³, motorfordon
enligt nr 8705

84082031 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
en effekt av <= 50 kW

84082035 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
en effekt av > 50 kW men <= 100 kW

84082037 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
en effekt av > 100 kW

84082051 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för fordon enligt kap. 87, med en effekt av <= 50 kW (exkl.
motorer enligt nr 8408.20.10 och motorer för hjulförsedda jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer)

84082055 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för fordon enligt kap. 87, med en effekt av > 50 kW men
<= 100 kW (exkl. motorer enligt nr 8408.20.10 och motorer för hjulförsedda
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer)

84082057 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för fordon enligt kap. 87, med en effekt av > 100 kW men
<= 200 kW (exkl. motorer enligt nr 8408.20.10 och motorer för hjulförsedda
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer)

84082099 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", till fordon enligt kap. 87, med en effekt av > 200 kW (exkl.
motorer enligt nr 8408.20.10 och motorer för hjulförsedda jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer)

84089021 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", för drift av spårbundna trafikmedel
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84089041 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av <= 15 kW (exkl. motorer för
fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag
som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089043 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 15 kW men <= 30 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089045 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 30 kW men <= 50 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089047 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 50 kW men <= 100 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089061 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 100 kW men <= 200 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089065 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 200 kW men <= 300 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089067 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 300 kW men <= 500 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089081 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 500 kW men <= 1.000 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089085 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 1.000 kW men <= 5.000 kW (exkl.
motorer för fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84089089 Leveranser st Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", nya, med en effekt av > 5.000 kW (exkl. motorer för
fartygsdrift eller för drift av spårbundna trafikmedel och motorer av sådana slag
som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87)

84091000 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
förbränningskolvmotorer till luftfartygsmotorer, i.a.n.

84099100 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
förbränningskolvmotorer med gnisttändning, i.a.n.

84099900 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotorer", i.a.n.

84101100 Leveranser 1 000 kW Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av <= 1.000 kW (exkl.
hydrauliska kraftmaskiner och motorer enligt nr 8412)

84101200 Leveranser 1 000 kW Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av > 1.000 kW men <=
10.000 kW (exkl. hydrauliska kraftmaskiner och motorer enligt nr 8412)

84101300 Leveranser 1 000 kW Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av > 10.000 kW (exkl.
hydrauliska kraftmaskiner och motorer enligt nr 8412)

84109000 Leveranser Anges ej Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul inkl. regulatorer till hydrauliska
turbiner

84111100 Leveranser st Turbojetmotorer med en dragkraft av <= 25 kN

84111210 Leveranser st Turbojetmotorer med en dragkraft av > 25 kN men <= 44 kN

84111230 Leveranser st Turbojetmotorer med en dragkraft av > 44 kN men <= 132 kN

84111280 Leveranser st Turbojetmotorer med en dragkraft av > 132 kN

84112100 Leveranser st Turbopropmotorer med en effekt av <= 1.100 kW

84112220 Leveranser st Turbopropmotorer med en effekt av > 1.100 kW men <= 3.730 kW

84112280 Leveranser st Turbopropmotorer med en effekt av > 3.730 kW

84118100 Leveranser 1 000 kW Gasturbinmotorer med en effekt av <= 5.000 kW (exkl. turbojetmotorer och
turbopropmotorer)
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84118220 Leveranser 1 000 kW Gasturbinmotorer med en effekt av > 5.000 kW men <= 20.000 (exkl.
turbojetmotorer och turbopropmotorer)

84118260 Leveranser 1 000 kW Gasturbinmotorer med en effekt av > 20.000 kW men <= 50.000 kW (exkl.
turbojetmotorer och turbopropmotorer)

84118280 Leveranser 1 000 kW Gasturbinmotorer med en effekt av > 50.000 kW (exkl. turbojetmotorer och
turbopropmotorer)

84119100 Leveranser Anges ej Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer, i.a.n.

84119900 Leveranser Anges ej Delar till gasturbinmotorer, i.a.n.

84121000 Leveranser st Reaktionsmotorer (exkl. turbojetmotorer)

84122120 Leveranser st Hydrauliska system som drivs av hydrauliska cylindrar

84122180 Leveranser st Hydrauliska motorer med linjärt arbetande cylindrar (exkl. hydrauliska system)

84122920 Leveranser st Hydrauliska system som drivs av hydrauliska motorer (exkl. hydrauliska
motorer med linjärt arbetande cylindrar)

84122981 Leveranser st Hydrauliska motorer "sk. hydraulic fluid power motors" (exkl. hydrauliska
motorer med linjärt arbetande cylindrar samt hydrauliska system)

84122989 Leveranser st Hydrauliska motorer (exkl. hydrauliska motorer med linjärt arbetande cylindrar,
hydrauliska motorer "sk. hydraulic fluid power motors" och hydrauliska system,
hydrauliska turbiner och vattenhjul enligt nr 8410 samt ångturbiner)

84123100 Leveranser st Tryckluftsmotorer med linjärt arbetande cylindrar

84123900 Leveranser st Tryckluftsmotorer (exkl. tryckluftsmotorer med linjärt arbetande cylindrar)

84128010 Leveranser st Ångmaskiner (exkl. ångpannor och ångturbiner)

84128080 Leveranser st Motorer (exkl. ångturbiner, förbränningskolvmotorer, hydrauliska turbiner,
vattenhjul, gasturbinmotorer, reaktionsmotorer, hydrauliska motorer,
tryckluftsmotorer, ångkraftmaskiner och elektriska motorer)

84129020 Leveranser Anges ej Delar till reaktionsmotorer, i.a.n. (exkl. turbojetmotorer)

84129040 Leveranser Anges ej Delar till hydrauliska motorer, i.a.n.

84129080 Leveranser Anges ej Delar till icke elektriska motorer, i.a.n.

84131100 Leveranser st Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på
bensinstationer eller i garage

84131900 Leveranser st Pumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning (exkl.
bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på
bensinstationer eller i garage)

84132000 Leveranser st Handpumpar (exkl. pumpar enligt nr 8413.11 eller 8413.19)

84133020 Leveranser st Insprutningspumpar för förbränningskolvmotorer

84133080 Leveranser st Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer
(exkl. insprutningspumpar)

84134000 Leveranser st Betongpumpar

84135020 Leveranser st Hydrauliska enheter huvudsakligen bestående av kolv- eller membranpumpar

84135040 Leveranser st Doseringspumpar med kolvar eller membran

84135061 Leveranser st Hydrauliska kolvpumpar (exkl. hydrauliska enheter)

84135069 Leveranser st Kolvpumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19,
bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer,
betongpumpar, hydrauliska pumpar och hydrauliska enheter samt
doseringspumpar)

84135080 Leveranser st Kolv- eller membranpumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller
8413 19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för
förbränningskolvmotorer, betongpumpar, hydrauliska pumpar och hydrauliska
enheter, doseringspumpar samt vanliga kolvpumpar)

84136020 Leveranser st Hydrauliska enheter huvudsakligen bestående av roterande
förträngningspumpar

84136031 Leveranser st Hydrauliska kugghjulspumpar (exkl. hydrauliska enheter)

84136039 Leveranser st Kugghjulspumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19,
bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer
samt hydrauliska pumpar och hydrauliska enheter)

84136061 Leveranser st Hydrauliska vätskeringspumpar (exkl. hydrauliska enheter)
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84136069 Leveranser st Vätskeringspumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19,
bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer
samt hydrauliska pumpar och hydrauliska enheter)

84136070 Leveranser st Skruvpumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19,
bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer,
betongpumpar samt hydrauliska enheter)

84136080 Leveranser st Roterande förträngningspumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11
eller 8413 19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för
förbränningskolvmotorer, betongpumpar, kugghjulspumpar,
vätskeringspumpar, skruvpumpar samt hydrauliska enheter)

84137021 Leveranser st Dränkbara pumpar, enstegs

84137029 Leveranser st Dränkbara pumpar, flerstegs

84137030 Leveranser st Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och
varmvattensanläggningar

84137035 Leveranser st Centrifugalpumpar med utloppsdiameter av <= 15 mm (exkl. handpumpar,
pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19, bränsle-, smörjmedels- eller
kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer samt dränkbara pumpar)

84137045 Leveranser st Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul, med utloppsdiameter av > 15 mm

84137051 Leveranser st Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs,
enkelsugande, i hopbyggt skick "monobloc" (exkl. pumpar enligt nr 8413 11
eller 8413 19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för
förbränningskolvmotorer, betongpumpar, dränkbara pumpar samt
cirkulationspumpar för centralvärme- och varmvattensanläggningar)

84137059 Leveranser st Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs,
enkelsugande (exkl. i hopbyggt skick "monobloc" samt pumpar enligt nr 8413
11 eller 8413 19)

84137065 Leveranser st Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs,
dubbelsugande (exkl. pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19 samt dränkbara
pumpar)

84137075 Leveranser st Pumpar med radialhjul med utloppsdiameter av > 15 mm, flerstegs (exkl.
pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19 samt dränkbara pumpar)

84137081 Leveranser st Centrifugalpumpar med utloppsdiameter av > 15 mm, enstegs (exkl.
handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19, bränsle-, smörjmedels-
eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, betongpumpar, dränkbara
pumpar, cirkulationspumpar för centralvärme- och varmvattenanläggningar,
pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul samt vanliga pumpar med radialhjul)

84137089 Leveranser st Centrifugalpumpar med utloppsdiameter av > 15 mm, flerstegs (exkl.
handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19, bränsle-, smörjmedels-
eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer, betongpumpar, dränkbara
pumpar, cirkulationspumpar för centralvärme- och varmvattenanläggningar,
pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul samt vanliga pumpar med radialhjul)

84138100 Leveranser st Vätskepumpar (exkl. handpumpar, pumpar enligt nr 8413 11 eller 8413 19,
bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer,
betongpumpar samt vanliga förträngningspumpar med kolvar eller membran
eller roterande förträngningspumpar och centrifugalpumpar av alla slag)

84138200 Leveranser st Vätskeelevatorer (exkl. vätskepumpar)

84139100 Leveranser Anges ej Delar till vätskepumpar, i.a.n.

84139200 Leveranser Anges ej Delar till vätskeelevatorer, i.a.n.

84141015 Leveranser st Vakuumpumpar av ett slag för användning vid tillverkning av halvledare eller
som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledare eller
platta bildskärmar

84141025 Leveranser st Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar och
Rootsvakuumpumpar (exkl. pumpar som används för tillverkning av halvledare
eller platta bildskärmar)

84141081 Leveranser st Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar (exkl. pumpar som används
för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar)

84141089 Leveranser st Vakuumpumpar (exkl. pumpar som används för tillverkning av halvledare eller
platta bildskärmar, pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar,
molekylarpumpar, Rootsvakuumpumpar, diffusionspumpar samt kryo- och
adsorptionspumpar)

84142020 Leveranser st Cykelpumpar

84142080 Leveranser st Hand- eller fotdrivna luftpumpar (exkl. cykelpumpar)

84143020 Leveranser st Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning, med
en effekt av <= 0,4 kW
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84143081 Leveranser st Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning, med
en effekt av > 0,4 kW, hermetiska eller halvhermetiska

84143089 Leveranser st Luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning, med
en effekt av > 0,4 kW (exkl. hermetiska eller halvhermetiska kompressorer)

84144010 Leveranser st Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas,
med en kapacitet per minut av <= 2 m³

84144090 Leveranser st Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas,
med en kapacitet per minut av > 2 m³

84145100 Leveranser st Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med
en effekt av <= 125 W

84145915 Leveranser st Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av
mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling eller enheter till maskiner för automatisk databehandling

84145925 Leveranser st Propellerfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd
elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W samt fläktar som uteslutande eller
huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller
enheter till maskiner för automatisk databehandling)

84145935 Leveranser st Centrifugalfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med
inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W samt fläktar som
uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller
enheter till maskiner för automatisk databehandling)

84145995 Leveranser st Fläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk
motor, med en effekt av <= 125 W samt propellerfläktar och fläktar som
uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller
enheter till maskiner för automatisk databehandling)

84146000 Leveranser st Ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter,
med en horisontell sidlängd av <= 120 cm

84147000 Leveranser st Gastäta biosäkerhetsskåp

84148011 Leveranser st Turbokompressorer, enstegs (exkl. kompressorer, luftkompressorer av
sådana slag som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer
monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas)

84148019 Leveranser st Turbokompressorer, flerstegs (exkl. luftkompressorer av sådana slag som
används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett
hjulförsett underrede avsett att dragas)

84148022 Leveranser st Kolvkompressorer med övertryck av <= 15 bar med en kapacitet per timme av
<= 60 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller
frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede
avsett att dragas)

84148028 Leveranser st Kolvkompressorer med övertryck av <= 15 bar med en kapacitet per timme
av > 60 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller
frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede
avsett att dragas)

84148051 Leveranser st Kolvkompressorer med övertryck av > 15 bar med en kapacitet per timme av
<= 120 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller
frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede
avsett att dragas)

84148059 Leveranser st Kolvkompressorer med övertryck av > 15 bar med en kapacitet per timme
av > 120 m³ (exkl. luftkompressorer av sådana slag som används i kyl- eller
frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede
avsett att dragas)

84148073 Leveranser st Rotationskompressorer med en axel (exkl. luftkompressorer av sådana slag
som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett
hjulförsett underrede avsett att dragas)

84148075 Leveranser st Skruvkompressorer med flera axlar (exkl. luftkompressorer av sådana slag
som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett
hjulförsett underrede avsett att dragas)

84148078 Leveranser st Rotationskompressorer med flera axlar (exkl. luftkompressorer av sådana slag
som används i kyl- eller frysutrustning samt luftkompressorer monterade på ett
hjulförsett underrede avsett att dragas samt skruvkompressorer)

84148080 Leveranser st Luftpumpar samt ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även
med filter, med en horisontell sidlängd av > 120 cm (exkl. vakuumpumpar,
hand- eller fotdrivna luftpumpar, kompressorer och gastäta biosäkerhetsskåp)

84149000 Leveranser Anges ej Delar till luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt
fläktar och blåsmaskiner, ventilations- eller cirkulationskåpor samt gastäta
biosäkerhetsskåp, i.a.n.

84151010 Leveranser st Luftkonditioneringsapparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet
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84151090 Leveranser st Luftkonditioneringsapparater av fönster- eller väggtyp av typen "split-system"

84152000 Leveranser st Luftkonditioneringsapparater, av sådant slag som används för personer, i
motorfordon

84158100 Leveranser st Luftkonditioneringsapparater innehållande en kylenhet och en ventil för
reversering av avkylnings-uppvärmningskretsloppet "reversibla värmepumpar"
(exkl. av sådant slag som används för personer i motorfordon samt
luftkonditioneringsapparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet
eller av typen "split-system")

84158200 Leveranser st Luftkonditioneringsapparater innehållande en kylenhet, men utan ventil för
reversering av avkylnings-uppvärmningskretsloppet (exkl. av sådant slag som
används för personer i motorfordon samt luftkonditioneringsapparater av
fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system")

84158300 Leveranser st Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordning
för reglering av temperatur och fuktighet, utan kylenhet (exkl. av sådant slag
som används för personer i motorfordon samt luftkonditioneringsapparater av
fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system")

84159000 Leveranser Anges ej Delar till luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt
anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, i.a.n.

84161010 Leveranser st Brännare för flytande bränsle, med inbyggd automatisk kontrollanordning

84161090 Leveranser st Brännare för flytande bränsle (exkl. med inbyggd automatisk kontrollanordning)

84162010 Leveranser st Brännare endast för gas, i hopbyggt skick "monobloc", med inbyggd fläkt och
kontrollanordning

84162020 Leveranser st Kombinationsbrännare för pulveriserat fast bränsle eller gas

84162080 Leveranser st Brännare för pulveriserat fast bränsle eller gas (exkl. endast för gas, i hopbyggt
skick "monobloc", med inbyggd fläkt och kontrollanordning samt
kombinationsbrännare)

84163000 Leveranser st Mekaniska eldningsapparater "stokrar" samt mekaniska eldstadsrostar,
mekaniska anordningar för avlägsnande av aska o.d. anordningar för sådana
apparater (exkl. brännare för flytande bränsle, pulveriserat fast bränsle eller
gas, till eldstäder)

84169000 Leveranser Anges ej Delar till brännare till eldstäder och till mekaniska eldningsapparater "stokrar"
samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av
aska och liknande anordningar för sådana apparater, i.a.n.

84171000 Leveranser st Industri- och laboratorieugnar, icke-elektriska, för rostning, smältning eller
annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall (exkl.
torkningsugnar)

84172010 Leveranser st Tunnelugnar, icke-elektriska

84172090 Leveranser st Ugnar för bagerier och konditorier, icke-elektriska (exkl. tunnelugnar)

84178030 Leveranser ton Ugnar för bränning av keramiska produkter

84178050 Leveranser ton Ugnar för bränning av cement, glas och keramiska produkter

84178070 Leveranser ton Industriugnar och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar(exkl.
elektriska, ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm,
sulfidmineral eller metall, ugnar för bagerier och konditorier, ugnar för bränning
av keramiska produkter, ugnar för bränning av cement, glas eller kemiska
produkter)

84179000 Leveranser Anges ej Delar till icke-elektriska industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar,
i.a.n.

84181020 Leveranser st Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar eller lådor, eller
kombinationer av dörrar och lådor, med en rymd av > 340 l

84181080 Leveranser st Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar eller lådor, eller
kombinationer av dörrar och lådor, med en rymd av <= 340 l

84182110 Leveranser st Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, med en rymd av > 340 l
(exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar)

84182151 Leveranser st Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, bordsmodeller

84182159 Leveranser st Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, inbyggnadsmodeller
(exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar)

84182191 Leveranser st Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, med en rymd av <= 250 l
(exkl. bordsmodeller och inbyggnadsmodeller samt kombinerade kyl- och
frysskåp med separata yttre dörrar)

84182199 Leveranser st Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp, med en rymd av > 250 l
men <= 340 l (exkl. bordsmodeller och inbyggnadsmodeller samt kombinerade
kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar)
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84182900 Leveranser st Kylskåp av hushållstyp, med absorptionsaggregat

84183020 Leveranser st Frysboxar med en rymd av <= 400 l

84183080 Leveranser st Frysboxar med en rymd av > 400 l men <= 800 l

84184020 Leveranser st Frysskåp med en rymd av <= 250 l

84184080 Leveranser st Frysskåp med en rymd av > 250 l men <= 900 l

84185011 Leveranser st Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat, för frysta varor

84185019 Leveranser st Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat (exkl. för frysta
varor)

84185090 Leveranser st Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl. kombinerade kyl- och
frysskåp med separata yttre dörrar eller lådor, eller kombinationer av dörrar
och lådor, kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)

84186100 Leveranser st Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415

84186900 Leveranser st Kyl- eller frysutrustning i.a.n. (exkl. kyl- och frysmöbler, aggregat av
kompressionstyp, vilkas kondensorer är utformade som värmeväxlare samt
absorptionsvärmepumpar)

84189100 Leveranser st Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning

84189910 Leveranser st Evaporatörer och kondensorer, för kylutrustning (exkl. för apparater för
hushållsbruk)

84189990 Leveranser Anges ej Delar till kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning samt till
värmepumpar (exkl. möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning; delar till
luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 samt evaporatörer och kondensorer,
för kylutrustning, avsedda för apparater för hushållsbruk)

84191100 Leveranser st Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare; inte elektriska (exkl.
centralvärmepannor)

84191200 Leveranser st Soluppvärmda varmvattenberedare

84191900 Leveranser st Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke-elektriska (exkl.
gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare och
centralvärmepannor samt soluppvärmda varmvattenberedare)

84192000 Leveranser st Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för
laboratoriebruk

84193300 Leveranser st Apparater för frystorkning, frystorkningsenheter och spraytorkar

84193400 Leveranser st Maskiner och apparater för torkning, för jordbruksprodukter (exkl. apparater för
frystorkning, frystorkningsenheter och spraytorkar)

84193500 Leveranser st Maskiner och apparater för torkning, för trä, pappersmassa, papper eller papp
(exkl. apparater för frystorkning, frystorkningsenheter och spraytorkar samt
apparater för jordbruksprodukter)

84193900 Leveranser st Maskiner och apparater för torkning (exkl. för frystorkning, frystorkningsenheter
och spraytorkar, för jordbruksprodukter, för trä, pappersmassa, papper eller
papp, för textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror och för flaskor eller
andra behållare och hår- och handtorkningsapparater samt maskiner och
apparater av sådana slag som används för hushållsbruk)

84194000 Leveranser st Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering

84195020 Leveranser st Värmeväxlare som är tillverkade av fluorhaltiga polymerer och som har inlopps-
och utloppsrör med en inre diameter av <= 3 cm

84195080 Leveranser st Värmeväxlare (exkl. värmeväxlare som är tillverkade av fluorhaltiga polymerer
och som har inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av <= 3 cm)

84196000 Leveranser st Maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan gas till vätska

84198120 Leveranser st Maskiner för framställning av kaffe och andra varma drycker (exkl. maskiner
och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk)

84198180 Leveranser st Maskiner och apparater för beredning av varma drycker, för matlagning eller för
uppvärmning av mat (exkl. maskiner för framställning av kaffe och andra varma
drycker samt maskiner och apparater av sådana slag som används för
hushållsbruk)

84198910 Leveranser st Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning, utan skiljevägg, med hjälp
av återcirkulerande vatten

84198930 Leveranser st Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av metall

84198998 Leveranser st Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av
material genom förfarande som inbegriper temperaturändring, i.a.n.
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84199015 Leveranser Anges ej Delar till steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för
laboratoriebruk, i.a.n.

84199085 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för
behandling av material genom förfarande som inbegriper temperaturändring
samt för icke-elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
i.a.n. (exkl. steriliseringsapparater enligt nr 8419.20.00, apparater för
snabbuppvärmning av halvledarplattor "wafers" , för utfällning genom kemisk
förångning på halvledarplattor "wafers" eller apparater för utfällning genom
fysisk förångning med elektronstråle eller förgasning på halvledarplattor
"wafers" och för utfällning genom kemisk förångning på substrat för flytande
kristaller "LCD", samt ugnar och annan utrustning enligt nr 8514)

84199085a Leveranser Anges ej Utrustning för solfångare, icke-elektriska

84199085b Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för
behandling av material genom förfarande som inbegriper temperaturändring
samt för icke-elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
i.a.n. (exkl. steriliseringsapparater enligt nr 8419.20.00, apparater för
snabbuppvärmning av halvledarplattor "wafers" , för utfällning genom kemisk
förångning på halvledarplattor "wafers" eller apparater för utfällning genom
fysisk förångning med elektronstråle eller förgasning på halvledarplattor
"wafers" och för utfällning genom kemisk förångning på substrat för flytande
kristaller "LCD", samt ugnar och annan utrustning enligt nr 8514 samt exkl.
solfångare och utrustning till solfångare)

84201010 Leveranser st Kalandrar och andra valsmaskiner, av sådana slag som används i
textilindustrin

84201030 Leveranser st Kalandrar och andra valsmaskiner, av sådana slag som används i
pappersindustrin

84201081 Leveranser st Valslaminatorer av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av substrat för tryckta kretsar eller av tryckta kretsar

84201089 Leveranser st Kalandrar och andra valsmaskiner (exkl. av sådana slag som används i textil-
eller pappersindustrin samt maskiner för bearbetning av metall eller glas, eller
valslaminatorer av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av substrat för tryckta kretsar eller av tryckta kretsar)

84209110 Leveranser st Valsar för kalandrar och andra valsmaskiner, av gjutjärn (exkl. för maskiner för
bearbetning av metall eller glas)

84209180 Leveranser st Valsar för kalandrar och andra valsmaskiner (exkl. av gjutjärn eller för maskiner
för bearbetning av metall eller glas)

84209900 Leveranser Anges ej Delar till kalandrar och andra valsmaskiner (exkl. för maskiner för bearbetning
av metall eller glas samt valsar)

84211100 Leveranser st Mjölkseparatorer

84211200 Leveranser st Torkcentrifuger för tvätt

84211920 Leveranser st Centrifuger av det slag som används i laboratorier

84211970 Leveranser st Centrifuger, inkl. torkcentrifuger (exkl. isotopseparatorer, mjölkseparatorer,
torkcentrifuger för tvätt samt centrifuger av det slag som används i laboratorier
och vid tillverkning av halvledarplattor "wafers")

84212100 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten

84212200 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av drycker (exkl. för rening av
vatten)

84212300 Leveranser st Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer

84212920 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor, tillverkade av
fluorhaltiga polymerer och med filter eller renare vars membrantjocklek <= 140
µm (exkl. maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten eller
drycker samt "dialysapparater")

84212980 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor (exkl. maskiner och
apparater för filtrering eller rening av vatten eller drycker och olje- eller
bränslefilter för förbränningsmotorer samt "dialysapparater" och för filtrering
eller rening av vätskor, tillverkade av fluorhaltiga polymerer och med filter eller
renare vars membrantjocklek <= 140 µm)

84213100 Leveranser st Luftrenare till förbränningsmotorer

84213200 Leveranser st Katalytiska avgasrenare eller partikelfilter, även kombinerade, för rening eller
filtrering av avgaser från förbränningsmotorer

84213915 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, med hölje av rostfritt
stål, och med inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av <= 1,3 cm

84213925 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft (exkl. luftrenare till
förbränningsmotorer, samt med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och
utloppsrör med en inre diameter av <= 1,3 cm)
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84213935 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, med katalytisk metod
(exkl. för filtrering eller rening av luft eller med hölje av rostfritt stål, och med
inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av <= 1,3 cm samt katalytiska
avgasrenare eller partikelfilter, även kombinerade, för rening eller filtrering av
avgaser från förbränningsmotorer)

84213985 Leveranser st Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser (exkl. för filtrering eller
rening av luft eller med hölje av rostfritt stål och med inlopps- och utloppsrör
med en inre diameter av <= 1,3 cm samt med katalytisk metod för rening eller
filtrering av avgaser från förbränningsmotorer)

84219100 Leveranser Anges ej Delar till centrifuger, inkl. delar till torkcentrifuger, i.a.n.

84219910 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater enligt nr 8421 29 20 eller 8421 39 15, i.a.n.

84219990 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser,
i.a.n.

84221100 Leveranser st Diskmaskiner av hushållstyp

84221900 Leveranser st Diskmaskiner (exkl. av hushållstyp)

84222000 Leveranser st Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl
(exkl. diskmaskiner)

84223000 Leveranser st 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

84224000 Leveranser st Maskiner och apparater för förpackning eller inslagning av varor, inkl. maskiner
och apparater för inslagning av varor genom värmekrympning "heat-shrink"
(exkl. för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar,
askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar)

84229010 Leveranser Anges ej Delar till diskmaskiner

84229090 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller
andra kärl; till maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, försegling,
kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller
andra förpackningar; till andra maskiner och apparater för förpackning eller
inslagning av varor; till apparater för inpressning av kolsyra i drycker

84231010 Leveranser st Hushållsvågar

84231090 Leveranser st Personvågar, inkl. barnvågar

84232010 Leveranser st Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer, med användning av
elektroniska medel för att mäta vikter

84232090 Leveranser st Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer (exkl. med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter)

84233010 Leveranser st Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar,
inbegripet vågar med behållare samt vågar med användning av elektroniska
medel för att mäta vikter

84233090 Leveranser st Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar,
inbegripet vågar med behållare (exkl. med användning av elektroniska medel
för att mäta vikter)

84238121 Leveranser st Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med
utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en kapacitet av <= 30 kg, med
användning av elektroniska medel för att mäta vikter

84238123 Leveranser st Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade varor, med en kapacitet
av <= 30 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

84238125 Leveranser st Butiksvågar, med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av elektroniska
medel för att mäta vikter (exkl. vågar för vägning och etikettering av
färdigförpackade varor)

84238129 Leveranser st Vågar med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av elektroniska medel
för att mäta vikter, i.a.n.

84238180 Leveranser st Vågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. med användning av elektroniska
medel för att mäta vikter), i.a.n.

84238220 Leveranser st Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5 000 kg, med användning av
elektroniska hjälpmedel för att mäta vikter (exkl. vågar för vägning av
motorfordon, personvågar, inkl. barnvågar och hushållsvågar, vågar för
kontinuerlig vägning av varor på transportörer, toleransvågar, vågar för
utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inkl. vågar med behållare)

84238281 Leveranser st Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med
utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en kapacitet av > 30 kg men <= 
5 000 kg (exkl. med användning av elektroniska medel för att mäta vikter)

84238289 Leveranser st Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5 000 kg, i.a.n.
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84238920 Leveranser st Vågar med en kapacitet av > 5 000 kg, med användning av elektroniska medel
för att mäta vikter

84238980 Leveranser st Vågar med en kapacitet av > 5 000 kg (exkl. med användning av elektroniska
medel för att mäta vikter)

84239010 Leveranser Anges ej Delar till vågar enligt nr 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423
81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 eller 8423 89 20, i.a.n.

84239090 Leveranser Anges ej Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar, i.a.n.

84241000 Leveranser st Brandsläckningsapparater, även laddade

84242000 Leveranser st Sprutpistoler och liknande apparater (exkl. elektriska apparater för
varmsprutning av metall eller hårdmetall enligt nr 8515 samt ångbläster- och
sandblästerapparater samt liknande apparater)

84243001 Leveranser st Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor, med
uppvärmningsanordning

84243008 Leveranser st Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor, utan
uppvärmningsanordning

84243010 Leveranser st Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater, tryckluftsdrivna
(exkl. maskiner och apparater för rengöring av fat eller andra kärl med strålar
av vatten, ånga, sand etc.)

84243090 Leveranser st Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater (exkl.
tryckluftsdrivna maskiner, vattenrenare med inbyggd motor och maskiner och
apparater för rengöring av fat eller andra kärl med strålar av vatten, ånga, sand
etc.)

84244100 Leveranser st Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel, bärbara

84244910 Leveranser st Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för montering på eller
för att dragas av traktorer

84244990 Leveranser st Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel (exkl. bärbara eller apparater för
spridning av vätskor eller pulver avsedda för montering på eller för att dragas
av traktorer)

84248210 Leveranser st Bevattningsapparater, mekaniska, för jordbruk eller trädgårdsskötsel

84248290 Leveranser st Apparater för jordbruk eller trädgårdsskötsel, mekaniska, även för handkraft, för
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver (exkl. sprutor samt
bevattningsapparater)

84248940 Leveranser st Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av ett slag
som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar
eller tryckta kretskort

84248970 Leveranser st Mekaniska apparater, även för handkraft, för utsprutning, spridning eller
finfördelning av vätskor eller pulver, i.a.n.

84249020 Leveranser Anges ej Delar till mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av ett
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta
kretsar eller tryckta kretskort

84249080 Leveranser Anges ej Delar till brandsläckningsapparater, sprutpistoler o.d., ångbläster- och
sandblästerapparater o.d. apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning
av vätskor eller pulver, i.a.n.

84251100 Leveranser st Taljor och lyftblock, elmotordrivna

84251900 Leveranser st Taljor och lyftblock (exkl. elmotordrivna)

84253100 Leveranser st Elmotordrivna vinschar och gångspel

84253900 Leveranser st Vinschar och gångspel (exkl. elmotordrivna)

84254100 Leveranser st Stationära lyftplattformar för bilverkstäder

84254200 Leveranser st Domkrafter, hydrauliska (exkl. stationära lyftplattformar för bilverkerkstäder)

84254900 Leveranser st Domkrafter (exkl. hydrauliska samt stationära lyftplattformar för bilverkstäder)

84261100 Leveranser st Traverskranar

84261200 Leveranser st Mobila portallyftare på gummihjul samt gränsletruckar

84261900 Leveranser st Brokranar, bockkranar och portalkranar (exkl. traverskranar, mobila
portallyftare på gummihjul, gränsletruckar)

84262000 Leveranser st Tornkranar

84263000 Leveranser st Portalsvängkranar
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84264100 Leveranser st Lyftkranar och krantruckar försedda med gummihjul, självgående (exkl.
portalkranar, mobila portallyftare)

84264900 Leveranser st Lyftkranar och krantruckar, självgående (exkl. försedda med gummihjul samt
portalkranar, mobila portallyftare)

84269110 Leveranser st Hydrauliska kranar för lastning och lossning av fordonet

84269190 Leveranser st Kranar avsedda för montering på vägfordon (exkl. hydrauliska kranar för
lastning och lossning av fordonet)

84269900 Leveranser st Lyftkranar, kabelkranar och andra kranar (exkl. traverskranar, mobila
portallyftare, gränsletruckar, brokranar, bockkranar, portalkranar, tornkranar,
portalsvängkranar, krantruckar, kranvagnar för järnvägar, självgående fordon
för reparation och underhåll av järnvägsspår, och för lyftning etc., monterade
på fartyg)

84271010 Leveranser st Truckar, självgående, med elektrisk motor, med lyft- eller annan
hanteringsutrustning, med lyfthöjd av >= 1 m

84271090 Leveranser st Truckar, självgående, med elektrisk motor, med lyft- eller annan
hanteringsutrustning, med lyfthöjd av < 1 m

84272011 Leveranser st Terränsjälvgående gaffeltruckar och andra stapeltruckar, utan elektrisk motor,
med lyfthöjd av >= 1 m

84272019 Leveranser st Truckar, självgående, utan elektrisk motor, självgående, med lyft- eller annan
hanteringsutrustning, med lyfthöjd av >= 1 m (exkl. terrängående gaffeltruckar
och andra stapeltruckar)

84272090 Leveranser st Truckar, självgående, utan elektrisk motor, självgående, med lyft- eller annan
hanteringsutrustning, med lyfthöjd av < 1 m

84279000 Leveranser st Truckar och vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning,
icke-självgående

84281020 Leveranser st Hissar, inkl. "skiphissar", eldrivna

84281080 Leveranser st Hissar, inkl. "skiphissar" (exkl. eldrivna)

84282020 Leveranser st Pneumatiska elevatorer och transportörer, för bulkmaterial

84282080 Leveranser st Pneumatiska elevatorer och transportörer (exkl. för bulkmaterial)

84283100 Leveranser st Elevatorer och transformatorer för kontinuerlig transport av gods speciellt
konstruerade för användning under jord (exkl. pneumatiska elevatorer och
transportörer)

84283200 Leveranser st Elevatorer och transformatorer för kontinuerlig transport av gods, försedda
med skopor (exkl. speciellt konstruerade för användning under jord)

84283300 Leveranser st Elevatorer och transportörer för kontinuerlig transport av gods, försedda med
transportband (exkl.speciellt konstruerade för användning under jord samt
försedda med skopor)

84283920 Leveranser st Rullbanor

84283990 Leveranser st Elevatorer och transportörer för kontinuerlig transport av gods (exkl. speciellt
konstruerade för användning under jord, elevatorer och transportörer, försedda
med skopor eller transportband, rullbanor, pneumatiska elevatorer och
transportörer samt automatiska materialhanteringsmaskiner för transport,
hantering och lagring av halvledarplattor "wafers", kassetter och askar för
kiselskivor och annat materiel för halvledarkomponenter samt hissar)

84284000 Leveranser st Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer

84286000 Leveranser st Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor

84287000 Leveranser st Industrirobotar

84289071 Leveranser st Lastare speciellt konstruerade för montering på jordbrukstraktorer

84289079 Leveranser st Lastare speciellt konstruerade för jordbruksanvändning (exkl. konstruerade för
montering på jordbrukstraktorer samt trädgårds- och jordbrukstraktorer)

84289090 Leveranser st Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning
eller transport, i.a.n.

84291100 Leveranser st Bladschaktmaskiner, bandburna

84291900 Leveranser st Bladschaktmaskiner, på hjul

84292000 Leveranser st Väghyvlar, självgående

84293000 Leveranser st Skrapor, självgående

84294010 Leveranser st Vibrationsvältar
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84294030 Leveranser st Vägvältar, självgående (exkl. vibrationsvältar)

84294090 Leveranser st Stampmaskiner, självgående (exkl. vägvältar)

84295110 Leveranser st Lastare med framtill monterad skopa, självgående, speciellt konstruerade för
arbete under jord

84295191 Leveranser st Bandtraktorlastare, självgående (exkl. speciellt konstruerade för arbete under
jord)

84295199 Leveranser st Lastare med framtill monterad skopa, självgående (exkl. speciellt konstruerade
för arbete under jord samt bandtraktorlastare)

84295210 Leveranser st Bandburna grävmaskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 360°,
självgående

84295290 Leveranser st Grävmaskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 360°, självgående
(exkl. bandburna grävmaskiner)

84295900 Leveranser st Grävmaskiner och lastare, självgående (exkl. grävmaskiner med överbyggnad
som har en svängvinkel av 360° samt lastare med framtill monterad skopa)

84301000 Leveranser st Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner (exkl. maskiner, monterade
på fordon enligt kap. 86 och på traktorer eller andra motorfordon enligt kap. 87,
maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk enligt nr
8432)

84302000 Leveranser st Snöplogar och snöslungor (exkl. maskiner, monterade på fordon enligt kap. 86
och på traktorer eller andra motorfordon enligt kap. 87)

84303100 Leveranser st Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för
tunneldrivning, självgående

84303900 Leveranser st Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för
tunneldrivning (exkl. självgående samt handverktyg)

84304100 Leveranser st Maskiner för borrning, självgående (exkl. maskiner, monterade på fordon enligt
kap. 86 och på traktorer eller andra motorfordon enligt kap. 87 samt maskiner
och apparater för tunneldrivning)

84304900 Leveranser st Borrmaskiner och -apparater för brytning av jord, sten, mineral eller malm o.d.
(exkl. självgående, maskiner och apparater för tunneldrivning samt
handverktyg)

84305000 Leveranser st Maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning,
schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm,
självgående (exkl. maskiner, monterade på fordon enligt kap. 86 och på
traktorer eller andra motorfordon enligt kap. 87 och självgående maskiner enligt
nr 8429, maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
enligt nr 8432, maskiner för lyftning, lastning eller lossning enligt nr 8425-8428
samt handverktyg; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner, snöplogar
och snöslungor, förskrämningsmaskiner, borrdrivningsmaskiner)

84306100 Leveranser st Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner (exkl. självgående samt
handverktyg)

84306900 Leveranser st Maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning,
schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm, i.a.n.

84311000 Leveranser Anges ej Delar till taljor, lyftblock, vinschar, gångspel och domkrafter, i.a.n.

84312000 Leveranser Anges ej Delar till gaffeltruckar eller andra truckar samt icke-självgående vagnar, med
lyft- eller annan hanteringsutrutsning, i.a.n.

84313100 Leveranser Anges ej Delar till hissar inkl. "skiphissar" och rulltrappor enligt nr 8428, i.a.n.

84313900 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas till maskiner och aparater enligt nr 8428,
i.a.n.

84314100 Leveranser ton Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till maskiner och apparater enligt nr
8426, 8429 eller 8430

84314200 Leveranser ton Blad till bladschaktmaskiner, i.a.n.

84314300 Leveranser Anges ej Delar till borrmaskiner enligt nr 8430 41 eller 8430 49, i.a.n.

84314920 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater enligt nr 8426, 8429 eller 8430, av gjutjärn
eller gjutet stål, i.a.n.

84314980 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater enligt nr 8426, 8429 eller 8430, i.a.n. (exkl. av
gjutjärn eller gjutet stål)

84321000 Leveranser st Plogar för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84322100 Leveranser st Tallriksharvar för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84322910 Leveranser st Kultivatorer för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84322930 Leveranser st Harvar för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk (exkl. tallriksharvar)
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84322950 Leveranser st Rotorkultivatorer, självgående, för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84322990 Leveranser st Ogräsrensare och hackor, för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84323100 Leveranser st Direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan
jordbearbetning

84323911 Leveranser st Precisionssåmaskiner med centraldrivning (exkl. direktsåmaskiner,
planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning)

84323919 Leveranser st Såmaskiner (exkl. precisionssåmaskiner med centraldrivning samt
direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan
jordbearbetning)

84323990 Leveranser st Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner (exkl. direktsåmaskiner,
planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning)

84324100 Leveranser st Stallgödselspridare (exkl. sprutor)

84324200 Leveranser st Konstgödselspridare (exkl. sprutor och stallgödselspridare)

84328000 Leveranser st Maskiner och redskap för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk, avsedda
för jordens beredning eller odling; vältar för gräsmattor eller idrottsplatser (exkl.
mekaniska apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk för
utsprutning eller spridning av vätskor eller pulver, planteringsspadar och
liknande handverktyg, lastmaskiner avsedda för jordbruk, trädgårdsskötsel eller
skogsbruk; maskiner och apparater för grävning, schaktning, borrning och
annat jordarbete samt plogar, harvar, kultivatorer, ogräsrensare, hackor,
såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner samt
gödselspridare)

84329000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och redskap för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk,
avsedda för jordens beredning eller odling; vältar för gräsmattor eller
idrottsplatser, i.a.n.

84331110 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär, elektriska

84331151 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär,
självgående med förarsäte (exkl. elektriska)

84331159 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär,
självgående (exkl. elektriska och med förarsäte)

84331190 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär (exkl.
självgående)

84331910 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor, elektriska (exkl. gräsklippningsmaskiner
med motor och horisontellt roterande skär)

84331951 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor, självgående med förarsäte (exkl.
elektriska samt gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande
skär)

84331959 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor, självgående (exkl. med förarsäte,
elektriska samt gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande
skär)

84331970 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner med motor (exkl. elektriska självgående samt
gräsklippningsmaskiner med motor och horisontellt roterande skär)

84331990 Leveranser st Gräsklippningsmaskiner (exkl. med motor)

84332010 Leveranser st Slåttermaskiner, inkl. knivbalkar avsedda att monteras på traktorer, med motor
(exkl. gräsklippningsmaskiner)

84332050 Leveranser st Slåttermaskiner, utan motor, avsedda för att monteras eller dragas av traktor
(exkl. gräsklippningsmaskiner)

84332090 Leveranser st Slåttermaskiner (exkl. avsedda för att monteras eller dragas av traktor,
gräsklippningsmaskiner, slåttermaskiner med motor och skördetröskor)

84333000 Leveranser st Maskiner och redskap för höskörd (exkl. slåttermaskiner)

84334000 Leveranser st Halm- och foderpressar även med pickup

84335100 Leveranser st Skördetröskor

84335200 Leveranser st Maskiner för tröskning (exkl. skördetröskor)

84335310 Leveranser st Potatisupptagare

84335330 Leveranser st Maskiner för blastning och upptagning av betor

84335390 Leveranser st Rotfruktsupptagare

84335911 Leveranser st Exakthackar, självgående

84335919 Leveranser st Exakthackar (exkl. självgående)
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84335985 Leveranser st Maskiner och redskap för skörd av jordbruksprodukter (exkl. slåttermaskiner,
maskiner och redskap för höskörd, halm- och foderpressar, inkl. pickup,
skördetröskor och andra maskiner och redskap för tröskning samt bet-,
rotfrukts- och potatisupptagare, exakthackar)

84336000 Leveranser st Maskiner för rengörning eller sortering av ägg, frukt eller andra
jordbruksprodukter (exkl. för rensning eller sortering av spannmål, torkade
baljväxtfrön eller andra frön enligt nr 8437)

84339000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och redskap för skörd eller tröskning, till
gräsklippningsmaskiner, slåttermaskiner och maskiner för rengörning eller
sortering av jordbruksprodukter, i.a.n.

84341000 Leveranser st Mjölkningsmaskiner

84342000 Leveranser st Maskiner och apparater för mejerihanteringen (exkl. maskiner och apparater för
kylning eller värmebehandling, mjölkseparatorer, filterpressar och andra
maskiner och apparater för filtrering eller rening)

84349000 Leveranser Anges ej Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för
mejerihanteringen

84351000 Leveranser st Pressar, krossar o.d. maskiner och apparater som används vid framställning
av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker (exkl. maskiner och apparater för
behandling av dessa drycker, inkl. centrifuger, filterpressar och andra maskiner
och apparater för filtrering eller rening samt hushållsapparater)

84359000 Leveranser Anges ej Delar till pressar, krossar o.d. maskiner och apparater som används vid
framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker

84361000 Leveranser st Maskiner och apparater för beredning av djurfoder

84362100 Leveranser st Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar för fjäderfäavel

84362900 Leveranser st Maskiner och apparater för fjäderfäavel (exkl. äggkläckningsapparater och
kycklingmödrar)

84368010 Leveranser st Maskiner och apparater för skogsbruk

84368090 Leveranser st Maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, fjäderfäavel eller
biodling i.a.n

84369100 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för fjäderfäavel, äggkläckningsapparater eller
kycklingmödrar, i.a.n.

84369900 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk eller
biodling, i.a.n.

84371000 Leveranser st Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade
baljväxtfrön eller andra frön

84378000 Leveranser st Maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin eller för bearbetning
av spannmål eller torkade baljväxtfrön (exkl. maskiner och apparater av
jordbrukstyp, för värmebehandling, torkcentrifuger och luftfilter samt maskiner
och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön
eller andra frön)

84379000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål,
torkade baljväxtfrön eller andra frön och till maskiner och apparater som
används inom kvarnindustrin eller för bearbetning av spannmål eller torkade
baljväxtfrön (exkl. delar till maskiner och apparater av jordbrukstyp, för
värmebehandling samt torkcentrifuger och luftfilter)

84381010 Leveranser st Bagerimaskiner (exkl. bageriugnar samt degvalsningsmaskiner)

84381090 Leveranser st Maskiner och apparater för industriell tillverkning av makaroner, spaghetti e.d.
(exkl. apparater för torkning av makaroner o.d. samt degmaskiner)

84382000 Leveranser st Maskiner och apparater för industriell tillverkning av konfektyrer, kakao eller
choklad (exkl. centrifuger samt apparater för filtrering, uppvärmning eller
kylning)

84383000 Leveranser st Maskiner och apparater för sockerframställning (exkl. centrifuger samt
apparater för filtrering, uppvärmning eller kylning)

84384000 Leveranser st Maskiner och apparater för bryggerier (exkl. centrifuger samt apparater för
filtrering, uppvärmning eller kylning)

84385000 Leveranser st Maskiner och apparater för industriell beredning av kött eller fjäderfä (exkl.
kokapparater och andra apparater för uppvärmning samt apparater för kylning
eller frysning)

84386000 Leveranser st Maskiner och apparater för industriell beredning av frukt, bär, nötter eller
köksväxter (exkl. kokapparater och andra apparater för uppvärmning, apparater
för kylning eller frysning samt sorteringsmaskiner för frukt och köksväxter,
maskiner och apparater för utvinning eller beredning av animaliska eller
vegetabiliska fetter och feta oljor)

84388010 Leveranser st Maskiner och apparater för industriell beredning av te eller kaffe (exkl.
centrifuger, apparater för filtrering, uppvärmning eller kylning)
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84388091 Leveranser st Maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av drycker
(exkl. centrifuger och apparater för filtrering, uppvärmning eller kylning)

84388099 Leveranser st Maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av matvaror,
i.a.n.

84389000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av
matvaror eller drycker, i.a.n.

84391000 Leveranser st Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga
material (exkl. kokare för lump, halm etc., kokare för beredning av kemisk
massa av ved, ånguppvärmda cylindrar och andra torkmaskiner, kalandrar,
skärmaskiner för papper samt mekaniska barkningsmaskiner)

84392000 Leveranser st Maskiner och apparater för tillverkning av papper eller papp (exkl. kokare för
lump, halm etc., kokare för beredning av kemisk massa av ved, ånguppvärmda
cylindrar och andra torkmaskiner, kalandrar, skärmaskiner för papper samt
mekaniska barkningsmaskiner)

84393000 Leveranser st Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller papp (exkl. kokare
för lump, halm etc., kokare för beredning av kemisk massa av ved,
ånguppvärmda cylindrar och andra torkmaskiner, kalandrar, skärmaskiner för
papper samt mekaniska barkningsmaskiner)

84399100 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa
cellulosahaltiga material, i.a.n.

84399900 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för tillverkning och efterbehandling av papper
och papp, i.a.n.

84401010 Leveranser st Falsmaskiner för bokbindning

84401020 Leveranser st Upptagningsmaskiner för bokbindning

84401030 Leveranser st Sy- och häftmaskiner för bokbindning

84401040 Leveranser st Limbindningsmaskiner för bokbindning

84401090 Leveranser st Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater (exkl. knivar för skärmaskiner,
skärmaskiner och andra maskiner för bearbetning av pappersmassa, papper
eller papp enligt nr 8441, tryckeripressar enligt nr 8443 och hjälpapparater till
dessa maskiner, falsmaskiner, upptagningsmaskiner, sy- och häftmaskiner
samt limbindningsmaskiner)

84409000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för bokbindning

84411010 Leveranser st Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner, för papper eller papp

84411020 Leveranser st Längs- och tvärskärningsapparater för papper eller papp

84411030 Leveranser st Skärmaskiner av giljontintyp, för papper eller papp

84411070 Leveranser st Skärmaskiner för papper eller papp (exkl. för bokbinderimaskiner enligt nr
8440, kombinerade skär- och upprullningsmaskiner, längs- och
tvärskärningsapparater samt apparater för giljotinskärning)

84412000 Leveranser st Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar eller kuvert
av pappersmassa, papper eller papp (exkl. symaskiner)

84413000 Leveranser st Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, lådor, rör, fat eller
liknande förpackningar, på annat sätt än genom formpressning, av
pappersmassa, papper eller papp (exkl. torkapparater och symaskiner)

84414000 Leveranser st Maskiner och apparater för formpressning av varor av pappersmassa, papper
eller papp (exkl. torkapparater)

84418000 Leveranser st Maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp,
i.a.n.

84419010 Leveranser Anges ej Delar till skärmaskiner för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp,
i.a.n.

84419090 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper
eller papp, i.a.n.

84423000 Leveranser st Maskiner, apparater och redskap för preparering eller tillverkning av klichéer,
tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar (exkl. verktygsmaskiner enligt
nr 8456 till 8465)

84424000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner, apparater och redskap för preparering eller tillverkning av
klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar, i.a.n.

84425000 Leveranser Anges ej Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och
litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål, t.ex. slipade, kornade eller
polerade

84431100 Leveranser st Offsetpressar med rullmatning

84431200 Leveranser st Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp, för ark av format <= 22 x 36 cm
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84431332 Leveranser st Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format <= 53 x 75 cm men > 22
x 36 cm

84431334 Leveranser st Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 53 x 75 cm men <= 75
x 107 cm

84431338 Leveranser st Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 75 x 107 cm

84431390 Leveranser st Offsetpressar (exkl. med rull- och arkmatning)

84431400 Leveranser st Boktryckpressar "högtryckpressar", med rullmatning (exkl. för flexografiskt
tryck)

84431500 Leveranser st Boktryckpressar "högtryckpressar" (exkl. för flexografiskt tryck samt med med
rullmatning)

84431600 Leveranser st Tryckpressar för flexografiskt tryck

84431700 Leveranser st Djuptryckpressar

84431920 Leveranser st Tryckpressar för tryckning av textilmaterial (exkl. offsetpressar,
boktryckpressar "högtryckpressar", tryckpressar för flexografiskt tryck samt
djuptryckpressar)

84431940 Leveranser st Tryckpressar för användning vid tillverkning av halvledare

84431970 Leveranser st Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och
andra tryckformar enligt nr 8442 (exkl. för tryckning av textilmaterial, för
användning vid tillverkning av halvledare, dupliceringsmaskiner av hektograf-
eller stenciltyp, adresseringsmaskiner och andra maskiner och apparater för
kontorsbruk enligt nr 8469 till 8472, tryckpressar med bläckstråle,
offsetpressar, boktryckpressar "högtryckpressar", tryckpressar för flexografiskt
tryck samt djuptryckpressar)

84433100 Leveranser st Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och
telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling
eller till ett nätverk

84433210 Leveranser st Skrivare som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till
ett nätverk

84433280 Leveranser st Apparater som utför endast en av arbetsuppgifterna, kopiering eller
telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling
eller till ett nätverk

84433900 Leveranser st Skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombinerade (exkl. de
som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett
nätverk samt tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442)

84439110 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till tryckpressar för användning vid tillverkning av halvledare,
i.a.n.

84439191 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442, av gjutet järn eller stål (exkl.
delar och tillbehör till tryckpressar för användning vid tillverkning av halvledare)

84439199 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442 (exkl. delar och tillbehör till
tryckpressar för användning vid tillverkning av halvledare och av av gjutet järn
eller stål)

84439910 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter, skrivare, kopiatorer och
telefaxaparater (exkl. maskiner för preparering eller tillverkning av klichéer,
tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformarenligt nr 8442)

84439990 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, i.a.n.
(exkl. sammansatta elektroniska komponenter och maskiner för preparering
eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra
tryckformarenligt nr 8442)

84440010 Leveranser st Maskiner för sprutning av konstfibermaterial

84440090 Leveranser st Maskiner för sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial

84451100 Leveranser st Kardmaskiner

84451200 Leveranser st Kammaskiner

84451300 Leveranser st Förspinnmaskiner

84451900 Leveranser st Maskiner för beredning av textilfibrer (exkl. kardmaskiner, kammaskiner och
förspinnmaskiner)

84452000 Leveranser st Maskiner för spinning (exkl. maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller
nedskärning av konstfibermaterial)

84453000 Leveranser st Maskiner för tvinning eller snodd
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84454000 Leveranser st Maskiner för spolning inkl. väftspolmaskiner samt för rullning eller haspling

84459000 Leveranser st Maskiner för framställning av textilgarn samt maskiner för beredning av
textilgarn för användning i maskiner enligt nr 8446 eller 8447 (exkl. maskiner för
sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial samt
maskiner för spinning, tvinning och för snodd)

84461000 Leveranser st Vävstolar för vävning av band med en bredd av <= 30 cm

84462100 Leveranser st Maskinvävstolar för vävning av vävnader med en bredd av > 30 cm, arbetande
med skyttel

84462900 Leveranser st Vävstolar för vävning av band med en bredd av > 30 cm, arbetande med
skyttel (exkl. maskinvävstolar)

84463000 Leveranser st Vävstolar för vävning av vävnader med en bredd av > 30 cm (exkl. arbetande
med skyttel)

84471100 Leveranser st Rundstickmaskiner, med en cylinderdiameter av <= 165 mm

84471200 Leveranser st Rundstickmaskiner, med en cylinderdiameter av > 165 mm

84472020 Leveranser st Varptrikåmaskiner inkl. Raschelmaskiner samt maskbondningsmaskiner

84472080 Leveranser st Flatstickmaskiner (exkl. varptrikåmaskiner inkl. Raschelmaskiner)

84479000 Leveranser st Maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier,
snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning (exkl.
kedjesömsmaskiner)

84481100 Leveranser ton Skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner för reducering, kopiering,
stansning eller sammanbindning av kort till sådana maskiner

84481900 Leveranser ton Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt nr 8444 till 8447 (exkl.
skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner för reducering, kopiering,
stansning eller sammanbindning av kort till sådana maskiner)

84482000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller
nedskärning av konstfibermaterial eller till hjälpmaskiner eller hjälpapparater för
sådana maskiner

84483100 Leveranser Anges ej Kardbeslag för beredning av textilfibrer

84483200 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner för beredning av textilfibrer (exkl. kardbeslag)

84483300 Leveranser ton Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare till maskiner enligt nr 8445

84483900 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8445

84484200 Leveranser Anges ej Vävskedar, solv och skaftramar till vävstolar

84484900 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpmaskiner eller hjälpapparater för
vävstolar (exkl. vävskedar, solv och skaftramar till vävstolar)

84485110 Leveranser Anges ej Platiner som används för mask- eller öglebildning, till maskiner enligt nr 8447

84485190 Leveranser Anges ej Nålar och andra artiklar som används för mask- eller öglebildning, till maskiner
enligt nr 8447 (exkl. platiner)

84485900 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8447 eller till hjälpmaskiner eller
hjälpapparater för sådana maskiner (exkl. platiner, nålar och andra artiklar som
används för mask- eller öglebildning)

84490000 Leveranser ton Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling av filt eller bondad
duk som längdvara eller i tillformade stycken, inkl. maskiner för tillverkning av
filthattar; hattformar; delar till sådana

84501111 Leveranser st Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, frontmatade, för
<= 6 kg torr tvätt

84501119 Leveranser st Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, toppmatade, för
<= 6 kg torr tvätt

84501190 Leveranser st Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, för > 6 kg men
<= 10 kg torr tvätt

84501200 Leveranser st Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier med inbyggd centrifug, för <= 10
kg torr tvätt (exkl. helautomatiska)

84501900 Leveranser st Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, för <= 10 kg torr tvätt (exkl.
helautomatiska samt med inbyggd centrifug)

84502000 Leveranser st Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, för > 10 kg torr tvätt

84509000 Leveranser Anges ej Delar till vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier

84511000 Leveranser st Kemtvättmaskiner för textilvaror
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84512100 Leveranser st Torkmaskiner för <= 10 kg torr tvätt (exkl. torkcentrifuger)

84512900 Leveranser st Maskiner och apparater för torkning av textilgarn, textilvävnader eller andra
textilvaror (exkl. torkmaskiner för <= 10 kg torr tvätt samt torkcentrifuger)

84513000 Leveranser st Stryk- och pressmaskiner, inkl. fixeringspressar

84514000 Leveranser st Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning av textilgarn, textilvävnader eller
andra textilvaror (exkl. vattentvättmaskiner enligt nr 8450)

84515000 Leveranser st Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av
textilvävnader e.d.

84518010 Leveranser st Maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller annat
underlag vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning

84518030 Leveranser st Maskiner för appretering av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror

84518080 Leveranser st Maskiner och apparater för beläggning, impregnering eller annan
efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror

84519000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, vridning,
torkning, strykning, pressning, blekning, färgning, appretering, beläggning,
impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller
andra textilvaror eller för anbringande av massa på underlag av textilvara eller
på annat underlag och som används vid tillverkning av linoleummattor eller
liknande golvbeläggning eller för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller
tandning av dukvaror av textilmaterial

84521011 Leveranser Anges ej Symaskiner "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <= 16
kg utan motor eller <= 17 kg med motor, med ett värde per styck "exkl. stativ,
bord eller möbel" > 65 €

84521011v Leveranser st Symaskiner "skyttelmaskiner" för hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <=
16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor> (exkl. stativ, bord eller möbel)

84521019 Leveranser Anges ej Symaskiner "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <= 16
kg utan motor eller <= 17 kg med motor, med ett värde per styck "exkl. stativ,
bord eller möbel" <= 65 €; symaskinsöverdelar "skyttelmaskiner" för
hemsömnad, med en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor

84521019v Leveranser st Symaskiner "skyttelmaskiner" för hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <=
16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor> (exkl. stativ, bord eller möbel);
symaskinsöverdelar "skyttelmaskiner" för hemsömnad, med en vikt av <= 16
kg utan motor eller <= 17 kg med motor

84521090 Leveranser st Symaskiner för hemsömnad och symaskinsöverdelar (exkl. "skyttelsöm" för
hemsömnad, vilkas överdel har en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg
med motor och symaskinsöverdelar "skyttelmaskiner" för hemsömnad, med
en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor)

84522100 Leveranser st Automatsymaskiner för industriellt eller allmänt bruk

84522900 Leveranser st Symaskiner för industriellt eller allmänt bruk (exkl. automatsymaskiner)

84523000 Leveranser ton Symaskinsnålar

84529000 Leveranser Anges ej Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till sådana varor och
andra delar till symaskiner

84531000 Leveranser st Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av
hudar, skinn eller läder (exkl. torkmaskiner, torkcentrifuger; maskiner för
utsprutning av färg, lack etc., maskiner för avhåring av svin, symaskiner samt
pressar för vanligt användning)

84532000 Leveranser st Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av skodon av hudar,
skinn eller läder (exkl. av symaskiner)

84538000 Leveranser st Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av varor av hudar, skinn
eller läder (exkl. skodon och symaskiner)

84539000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan
bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av
skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder, i.a.n.

84541000 Leveranser st Konvertrar av sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier

84542000 Leveranser st Götkokiller och gjutskänkar av sådana slag som används inom metallurgin eller
i metallgjuterier

84543010 Leveranser st Pressgjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i
metallgjuterier

84543090 Leveranser st Gjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i
metallgjuterier (exkl. pressgjutmaskiner)

84549000 Leveranser Anges ej Delar till konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av sådana slag
som används inom metallurgin eller i metallgjuterier
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84551000 Leveranser st Rörvalsverk för valsning av metaller

84552100 Leveranser st Valsverk för varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning av metaller
(exkl. rörvalsverk)

84552200 Leveranser st Valsverk för kallvalsning av metaller (exkl. rörvalsverk)

84553010 Leveranser st Valsar till valsverk för valsning av metaller av gjutjärn

84553031 Leveranser st Arbetsvalsar för varmvalsning av metaller samt stödvalsar för varm- och
kallvalsning av friformsmitt stål

84553039 Leveranser st Arbetsvalsar för kallvalsning av metaller, av friformsmitt stål

84553090 Leveranser st Valsar till valsverk för valsning av metaller, av gjutet eller smitt stål

84559000 Leveranser Anges ej Delar till metallvalsverk

84561110 Leveranser st Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser,
av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av
tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner för
automatisk databehandling

84561190 Leveranser st Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser
(exkl. maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även de som kan
användas för att skära, maskiner för provning av material och maskiner för
tillverkning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar,
kretskort, och delar enligt nr 8517 eller av datorer)

84561210 Leveranser st Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande
med ljus- eller fotonstråle, av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517,
eller delar till maskiner för automatisk databehandling (exkl. arbetande med
laser)

84561290 Leveranser st Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande
med ljus- eller fotonstråle (exkl. arbetande med laser, maskiner och apparater
för lödning eller svetsning, även de som kan användas för att skära, maskiner
för provning av material och maskiner för tillverkning av halvledarkomponenter
eller elektroniska integrerade kretsar, kretskort, och delar enligt nr 8517 eller av
datorer)

84562000 Leveranser st Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud (exkl. apparater för rengöring med
hjälp av ultraljud, samt materialprovningsmaskiner)

84563011 Leveranser st Tråderosionmaskiner, numeriskt styrda

84563019 Leveranser st Verktygsmaskiner arbetande med elektroerosion, numeriskt styrda (exkl.
tråderosionmaskiner)

84563090 Leveranser st Verktygsmaskiner arbetande med elektroerosion (exkl. numeriskt styrda)

84564000 Leveranser st Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande
med plasmaljusbåge

84565000 Leveranser st Vattenskärmaskiner

84569000 Leveranser st Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med
elektrokemisk process, elektronstråle eller jonstråle (exkl. maskiner och
apparater för lödning eller svetsning, även de som kan användas för att skära,
maskiner för provning av material och maskiner för tillverkning av
halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar)

84571010 Leveranser st Fleroperationsmaskiner, horisontella, för metallbearbetning

84571090 Leveranser st Fleroperationsmaskiner för metallbearbetning (exkl. horisontella)

84572000 Leveranser st Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet, för metallbearbetning

84573010 Leveranser st Transfermaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda

84573090 Leveranser st Transfermaskiner för metallbearbetning (exkl. numeriskt styrda)

84581120 Leveranser st Fleroperationssvarvar, horisontella, för avlägsnande av metall, numeriskt
styrda

84581141 Leveranser st Automatsvarvar, horisontella, enspindliga, för avlägsnande av metall, numeriskt
styrda

84581149 Leveranser st Automatsvarvar, horisontella, flerspindliga, för avlägsnande av metall,
numeriskt styrda

84581180 Leveranser st Svarvar, horisontella, för avlägsnande av metall, numeriskt styrda (exkl.
svarvdubb och automatsvarvar)

84581900 Leveranser st Svarvar, horisontella, för avlägsnande av metall (exkl. numeriskt styrda)

84589120 Leveranser st Fleroperationssvarvar för avlägsnande av metall, numeriskt styrda (exkl.
horisontella svarvdubb)



Varulista 2022 364

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

84589180 Leveranser st Svarvar för avlägsnande av metall, numeriskt styrda (exkl. horisontella svarvar
och fleroperationssvarvar)

84589900 Leveranser st Svarvar, inkl. svarvdubb, för avlägsnande av metall (exkl. numeriskt styrda
samt horisontella svarvar)

84591000 Leveranser st Borr-, fräs- och gängenheter, för borrning, arborrning, fräsning eller
gängskärning i metall

84592100 Leveranser st Borrmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. kombinerade
borr-, fräs- och gängenheter)

84592900 Leveranser st Borrmaskiner för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda, borr-, fräs- och
gängenheter samt handverktyg)

84593100 Leveranser st Borr- och fräsmaskiner, kombinerade, för arborrning i metall, numeriskt styrda
(exkl. kombinerade borr-, fräs- och gängenheter)

84593900 Leveranser st Borr- och fräsmaskiner, kombinerade, för arborrning i metall (exkl. numeriskt
styrda samt kombinerade borr-, fräs- och gängenheter)

84594100 Leveranser st Borrmaskiner, för arborrning i metall, numeriskt styrda (exkl. borr-, fräs- och
gängenheter samt kombinerade borr- och fräsmaskiner)

84594900 Leveranser st Borrmaskiner för arborrning i metall (exkl. numeriskt styrda, borr-, fräs- och
gängenheter samt kombinerade borr- och fräsmaskiner)

84595100 Leveranser st Fräsmaskiner av knätyp, för bearbetning av metall, numeriskt styrda

84595900 Leveranser st Fräsmaskiner av knätyp, för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda)

84596110 Leveranser st Fräsmaskiner, verktygs-, för bearbetning av metall, numeriskt styrda

84596190 Leveranser st Fräsmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. borr-, fräs- och
gängenheter, kombinerade borr- och fräsmaskiner, fräsmaskiner av knätyp,
verktygsfräsmaskiner samt verktygsmaskiner för kuggskärning)

84596910 Leveranser st Fräsmaskiner, verktygs-, för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda)

84596990 Leveranser st Fräsmaskiner för bearbetning av metall, icke-numeriskt styrda (exkl. borr-,
fräs- och gängenheter, kombinerade borr- och fräsmaskiner, fräsmaskiner av
knätyp, verktygsfräsmaskiner samt verktygsmaskiner för kuggskärning)

84597000 Leveranser st Gängskärningsmaskiner för bearbetning av metall (exkl. borr-, fräs- och
gängenheter)

84601200 Leveranser st Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt styrda

84601900 Leveranser st Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet (exkl. numeriskt
styrda)

84602200 Leveranser st Centerlesslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt
styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner)

84602300 Leveranser st Cylindriska slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt
styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner samt
centerlesslipmaskiner)

84602400 Leveranser st Slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl.
planslipmaskiner, centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner samt
maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner)

84602910 Leveranser st Slipmaskiner för cylindriska metallytor (exkl. numeriskt styrda samt
kuggskärnings- och kuggslipmaskiner)

84602990 Leveranser st Slipmaskiner för ytbehandling av metall eller kermet (exkl. numeriskt styrda
samt kuggskärnings- och kuggslipmaskiner, planslipmaskiner samt cylindriska
slipmaskiner)

84603100 Leveranser st Skärpningsmaskiner "verktygslipmaskiner", för behandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda

84603900 Leveranser st Skärpningsmaskiner "verktygslipmaskiner", för behandling av metall eller
kermet (exkl. numeriskt styrda samt handverktyg)

84604010 Leveranser st Heningsmaskiner och läppningsmaskiner, för behandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för färdigbearbetning av kugghjul)

84604090 Leveranser st Heningsmaskiner och läppningsmaskiner, för behandling av metall eller kermet
(exkl. numeriskt styrda samt maskiner för färdigbearbetning av kugghjul)

84609000 Leveranser st Maskiner för gradning och polering eller annan ytbehandling av metall eller
kermet (exkl. planslipmaskiner, centerlesslipmaskiner, cylindriska
slipmaskiner, skärpningsmaskiner, henning- och läppningsmaskiner samt
kuggskärnings- och kuggslipmaskiner och handverktyg)

84612000 Leveranser st Kipphyvlar och stickmaskiner för bearbetning av metall

84613010 Leveranser st Driftmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda
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84613090 Leveranser st Driftmaskiner för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda)

84614011 Leveranser st Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner, för skärning av cylindriska
kugghjul, numeriskt styrda (exkl. hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner
samt driftmaskiner)

84614019 Leveranser st Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner, för skärning av cylindriska
kugghjul (exkl. numeriskt styrda samt hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner
och driftmaskiner)

84614031 Leveranser st Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner, numeriskt styrda (exkl. för
skärning av cylindriska kugghjul samt hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner
och driftmaskiner)

84614039 Leveranser st Kuggskärningsmaskiner inkl. kuggslipmaskiner (exkl. numeriskt styrda samt
för skärning av cylindriska kugghjul och hyvelmaskiner, kipphyvlar,
stickmaskiner samt driftmaskiner)

84614071 Leveranser st Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul av metall, med
mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, numeriskt styrda

84614079 Leveranser st Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul av metall, med
mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm (exkl. numeriskt styrda)

84614090 Leveranser st Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul av metall (exkl. med
mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm)

84615011 Leveranser st Cirkelsågar för bearbetning av metall (exkl. handverktyg)

84615019 Leveranser st Sågmaskiner för bearbetning av metall (exkl. cirkelsågar och handverktyg)

84615090 Leveranser st Kapmaskiner för bearbetning av metall (exkl. handverktyg)

84619000 Leveranser Anges ej Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall, metallkarbider eller
annan kermet, i.a.n.

84619000a Leveranser st Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall, metallkarbider eller
annan kermet (exkl. filmaskiner), i.a.n.

84619000b Leveranser st Filmaskiner

84621110 Leveranser st Maskiner för sänksmide, numeriskt styrda

84621190 Leveranser st Maskiner för sänksmide (exkl. numeriskt styrda)

84621910 Leveranser st Varmformningsmaskiner för smide, inkl. pressar samt hammarsmide,
numeriskt styrda (exkl. maskiner för sänksmide)

84621990 Leveranser st Varmformningsmaskiner för smide, inkl. pressar samt hammarsmide (exkl.
maskiner för sänksmide och numeriskt styrda)

84622210 Leveranser st Profilformningsmaskiner, för platta produkter, numeriskt styrda

84622290 Leveranser st Profilformningsmaskiner, för platta produkter (exkl. numeriskt styrda)

84622300 Leveranser st Numeriskt styrda kantpressar

84622400 Leveranser st Numeriskt styrda panelbockningsmaskiner

84622500 Leveranser st Numeriskt styrda rullformningsmaskiner

84622600 Leveranser st Numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning eller riktning, för platta
produkter (exkl. profilformningsmaskiner, kantpressar,
panelbockningsmaskiner och rullformningsmaskiner)

84622910 Leveranser st Till synes tom kod eftersom alla numeriskt styrda maskiner är infångade i
föregående underrubriker

84622990 Leveranser st Maskiner för bockning, falsning eller riktning, för platta produkter (exkl.
numeriskt styrda och profilformningsmaskiner)

84623210 Leveranser st Slittningslinjer och längdskärningslinjer, för platta produkter, numeriskt styrda

84623290 Leveranser st Slittningslinjer och längdskärningslinjer, för platta produkter (exkl. numeriskt
styrda)

84623300 Leveranser st Numeriskt styrda klippmaskiner, för platta produkter (exkl. pressar och
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84623900 Leveranser st Klippmaskiner, för platta produkter (exkl. slittningslinjer och
längdskärningslinjer, pressar, kombinerade stans- och klippmaskiner samt
numeriskt styrda)

84624200 Leveranser st Stansmaskiner för platta produkter, inkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner, numeriskt styrda (exkl. pressar)
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84624900 Leveranser st Stansmaskiner för platta produkter, inkl. kombinerade stans- och klippmaskiner
(exkl. pressar och numeriskt styrda)

84625100 Leveranser st Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång, numeriskt styrda
(exkl. pressar)

84625900 Leveranser st Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång (exkl. pressar och
numeriskt styrda)

84626110 Leveranser st Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda

84626190 Leveranser st Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda)

84626210 Leveranser st Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda

84626290 Leveranser st Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda)

84626310 Leveranser st Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda

84626390 Leveranser st Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda)

84626910 Leveranser st Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar)

84626990 Leveranser st Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska, mekaniska och
servopressar samt numeriskt styrda)

84629010 Leveranser st Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall genom smide (exkl. i
valsverk); verktygsmaskiner inkl. pressar, slittningslinjer och
längdskärningslinjer för bearbetning av metall genom bockning, falsning,
riktning, klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för bearbetning av
metall eller metallkarbider, numeriskt styrda (exkl. maskiner enligt 8456 till 8462
69)

84629090 Leveranser st Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall genom smide (exkl. i
valsverk); verktygsmaskiner inkl. pressar, slittningslinjer och
längdskärningslinjer för bearbetning av metall genom bockning, falsning,
riktning, klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för bearbetning av
metall eller metallkarbider (exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69 samt
numeriskt styrda)

84631010 Leveranser st Dragbänkar för metalltråd

84631090 Leveranser st Dragbänkar för stänger, rör, profiler e.d., av metall (exkl. dragbänkar för
metalltråd)

84632000 Leveranser st Gängrullmaskiner för bearbetning av metall

84633000 Leveranser st Trådbearbetningsmaskiner för bearbetning av metalltråd

84639000 Leveranser Anges ej Verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall eller kermet (exkl.
smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning och
klippmaskiner, pressar, stansmaskiner, kombinerade stans- och
klippmaskiner, dragbänkar, gängrullmaskiner, trådbearbetningsmaskiner,
handverktyg samt maskiner för additiv tillverkning)

84639000a Leveranser st Verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall eller kermet (exkl.
nitmaskiner, smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning och
klippmaskiner, pressar, stansmaskiner, kombinerade stans- och
klippmaskiner, dragbänkar, gängrullmaskiner, trådbearbetningsmaskiner,
handverktyg samt maskiner för additiv tillverkning)

84639000b Leveranser st Nitmaskiner

84641000 Leveranser st Sågmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong,
asbestcement eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i
kallt tillstånd (exkl. handverktyg samt maskiner för sågning av monokristallina
halvledarämnen till skivor "wafers" eller plattor "wafers" till chips)

84642011 Leveranser st Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av optiskt glas

84642019 Leveranser st Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av glas (exkl. för bearbetning
av optiskt glas)

84642080 Leveranser st Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av sten, betong,
asbestcement eller liknande mineraliska material (exkl. glas i kallt tillstånd,
handverktyg och maskiner för bearbetning av halvledarplattor "wafers")

84649000 Leveranser st Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, betong, asbestcement eller liknande
mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd (exkl.
sågmaskiner, slipmaskiner, polermaskiner, handverktyg samt maskiner för
ritsning eller annan markering i halvledarplattor "wafers")

84651010 Leveranser st Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller
liknande hårda material, som kan utföra olika slags bearbetningar utan
verktygsbyte mellan bearbetningarna, med manuell överföring av arbetsstycket
mellan varje bearbetning
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84651090 Leveranser st Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller
liknande hårda material, som kan utföra olika slags bearbetningar utan
verktygsbyte mellan bearbetningarna, med automatisk överföring av
arbetsstycket mellan varje bearbetning

84652000 Leveranser st Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning, klamring, limning eller
annan sammansättning, för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast och liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar genom automatisk
växling mellan olika verktyg som är placerade i ett magasin e.d.

84659110 Leveranser st Bandsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller
liknande hårda material (exkl. handverktyg)

84659120 Leveranser st Cirkelsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller
liknande hårda material (exkl. handverktyg)

84659190 Leveranser st Sågmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller
liknande hårda material (exkl. bandsågar, cirkelsågar och handverktyg)

84659200 Leveranser st Verktygsmaskiner för hyvling, fräsning eller gradning genom utskärning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda
material (exkl. handverktyg samt maskiner enligt nr 846510 och 8465 20)

84659300 Leveranser st Slip-, puts- eller polermaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg och
fleroperationsmaskiner)

84659400 Leveranser st Maskiner för bockning och sammansättning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg och
fleroperationsmaskiner)

84659500 Leveranser st Borrmaskiner och tapphålsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg samt
maskiner enligt nr 8465 10 och 8465 20)

84659600 Leveranser st Verktygsmaskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning för
bearbetning av trä (exkl. fleroperationsmaskiner)

84659900 Leveranser st Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller
liknande hårda material (exkl. handverktyg, maskiner enligt nr 8465 10 och
8465 20 samt sågmaskiner, maskiner för hyvling, fräsning eller gradning
genom utskärning, slip-, puts- eller polermaskiner, bockningsmaskiner och
sammansättningsmaskiner, borrmaskiner och tapphålsmaskiner, maskiner för
klyvning, knivskärning eller fanersvarvning samt maskiner för additiv
tillverkning)

84661020 Leveranser ton Dornar, chuckar och hylsor lämpliga att användas som verktyghållare till
verktygsmaskiner och till alla slags handverktyg

84661031 Leveranser ton Verktyghållare för svarvar (exkl. dornar, chuckar och hylsor)

84661038 Leveranser ton Verktyghållare till verktygsmaskiner och till alla slags handverktyg (exkl. för
svarvar samt dornar, chuckar och hylsor)

84661080 Leveranser ton Gänghuvuden, självöppnande, till verktygsmaskiner

84662020 Leveranser ton Hållare för arbetsstycken till verktygsmaskiner, i form av uppspänningsverktyg
samt satser av standarddelar därtill

84662091 Leveranser ton Hållare för arbetsstycken till svarvar (exkl. i form av uppspänningsverktyg samt
satser av standarddelar därtill)

84662098 Leveranser ton Hållare för arbetsstycken till verktygsmaskiner (exkl. för arbetsstycken till
svarvar samt i form av uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar
därtill)

84663000 Leveranser ton Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner, i.a.n.

84669120 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska
produkter, betong, m.m., inklusive bearbetning av glas i kallt tillstånd, av gjutet
järn eller gjutet stål, i.a.n.

84669195 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskinverktyg för bearbetning av sten, keramiska
produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material, inkl.
bearbetning av glas i kallt tillstånd, i.a.n. (exkl. av gjutet järn eller gjutet stål)

84669220 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material, av gjutet järn eller gjutet
stål

84669280 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. av gjutet järn eller
gjutet stål)

84669340 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456
30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 eller 8461 50 av ett slag som
uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar,
tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk
databehandling
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84669350 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till vattenskärmaskiner, i.a.n.

84669360 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till verktygsmaskiner, för bearbetning genom att avlägsna
material, enligt nr 8456 till 8461, i.a.n.

84669400 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av metall enligt nr 8462
eller 8463

84671110 Leveranser st Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg inkl. sådana för både
roterande och slående verktyg, för metallbearbetning

84671190 Leveranser st Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg inkl. sådana för både
roterande och slående verktyg (exkl. för metallbearbetning)

84671900 Leveranser st Handverktyg, pneumatiska (exkl. för roterande verktyg)

84672110 Leveranser st Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk motor som kan arbeta
utan yttre kraftkälla

84672191 Leveranser st Elektropneumatiska handborrmaskiner (exkl. som kan arbeta utan yttre
kraftkälla)

84672199 Leveranser st Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan
arbeta utan yttre kraftkälla samt elektropneumatiska borrmaskiner)

84672210 Leveranser st Handkedjesågar med inbyggd elektrisk motor

84672230 Leveranser st Handcirkelsågar med inbyggd elektrisk motor

84672290 Leveranser st Handsågar med inbyggd elektrisk motor (exkl. kedje- och cirkelsågar)

84672920 Leveranser st Elektromekaniska handverktyg, med inbyggd elektrisk motor, som kan arbeta
utan yttre kraftkälla (exkl. borrmaskiner och sågar)

84672951 Leveranser st Handvinkelslipare med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan yttre
kraftkälla)

84672953 Leveranser st Handbandputsmaskiner med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta
utan yttre kraftkälla)

84672959 Leveranser st Slip- och putsmaskiner med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan
yttre kraftkälla samt vinkelslipare och bandputsmaskiner)

84672970 Leveranser st Handhyvelmaskiner med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan
yttre kraftkälla)

84672980 Leveranser st Häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor, för användning som
handverktyg, med inbyggd elektrisk motor som arbetar med en yttre kraftkälla

84672985 Leveranser st Elektromekaniska handverktyg, med inbyggd elektrisk motor, med yttre
kraftkälla (exkl. borrmaskiner, sågar, slip-, puts- och hyvelmaskiner, häcksaxar
och maskiner för trimning av gräsmattor)

84678100 Leveranser st Kedjesågar för användning som handverktyg, med icke-elektrisk motor

84678900 Leveranser st Handverktyg, hydrauliska eller hopbyggda med icke-elektrisk motor (exkl.
kedjesågar och pneumatiska handverktyg)

84679100 Leveranser Anges ej Delar till kedjesågar för användning som handverktyg, med inbyggd elektrisk
eller icke-elektrisk motor, i.a.n.

84679200 Leveranser Anges ej Delar till pneumatiska handverktyg, i.a.n.

84679900 Leveranser Anges ej Delar till pneumatiska handverktyg, hydrauliska eller med elektrisk eller
icke-elektrisk motor, i.a.n.

84681000 Leveranser st Svetsbrännare som hålls i handen och arbetar med gas, för lödning och
svetsning

84682000 Leveranser st Maskiner och apparater som arbetar med gas, för lödning, svetsning och
ythärdning (exkl. svetsbrännare som hålls i handen)

84688000 Leveranser st Maskiner och apparater för lödning och svetsning (exkl. som arbetar med gas
samt elektriska maskiner och apparater enligt nr 8515)

84689000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för icke-elektrisk lödning, svetsning och
ythärdning

84701000 Leveranser st Räknemaskiner, elektroniska, som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla
samt maskiner i fickformat "<= 170 mm x 100 mm x 45 mm", med
räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data

84702100 Leveranser st Räknemaskiner, elektroniska, skrivande (exkl. som kan arbeta utan yttre
elektrisk kraftkälla samt maskiner för databehandling enligt nr 8471)

84702900 Leveranser st Räknemaskiner, elektroniska (exkl. som kan arbeta utan yttre elektrisk
kraftkälla, skrivande samt maskiner för databehandling enligt nr 8471)
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84703000 Leveranser st Räknemaskiner (exkl. elektroniska)

84705000 Leveranser st Kassakontrollapparater med inbyggt räkneverk

84709000 Leveranser st Frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d. maskiner och apparater, med
inbyggt räkneverk (exkl. kassakontrollapparater och försäljningsautomater)

84713000 Leveranser st Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av <= 10 kg,
med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm (exkl. yttre
enheter)

84714100 Leveranser st Maskiner för automatisk databehandling med åtminstone en centralenhet, ett
inorgan och ett utorgan, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom
samma hölje (exkl. bärbara, med en vikt av <= 10 kg och inte i form av system
och kringutrustning)

84714900 Leveranser st Maskiner för automatisk databehandling, i form av system "med åtminstone en
centralenhet, ett inorgan och ett utorgan" (exkl. bärbara, med en vikt av <= 10
kg och kringutrustning)

84715000 Leveranser st Bearbetningsenheter till maskiner för automatisk databehandling, även sådana
som innehåller en eller två av följande enheter inom samma hölje, nämligen:
minnen, inorgan och utorgan (exkl. maskiner för automatisk databehandling
enligt nr 8471 41 eller 8471 49 och kringutrustning)

84716060 Leveranser st Tangentbord till maskiner för automatisk databehandling, även innehållande
minnen inom samma hölje

84716070 Leveranser st Inorgan och utorgan till maskiner för automatisk databehandling, även
innehållande minnen inom samma hölje (exkl. tangentbord)

84717020 Leveranser st Minnesenheter, centrala, digitala, till maskiner för automatisk databehandling

84717030 Leveranser st Skivminnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala,
optiska, inkl. magnetoptiska, t.ex. CD-ROM-läsare (exkl. centrala minnen)

84717050 Leveranser st Hårddiskenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala, med
fasta skivor (exkl. optiska eller magnetooptiska samt centrala minnesenheter)

84717070 Leveranser st Skivminnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala (exkl.
optiska eller magnetoptiska samt centrala minnesenheter och hårddiskenheter
med fasta skivor)

84717080 Leveranser st Minnesenheter för magnetband till maskiner för automatisk databehandling,
digitala (exkl. centrala minnesenheter)

84717098 Leveranser st Minnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala (exkl.
skivminnesenheter, minnesenheter för magnetband, optiska, inkl.
magnetoptiska enheter samt centrala minnesenheter)

84718000 Leveranser Anges ej Enheter till maskiner för automatisk databehandling (exkl. inorgan och utorgan
samt minnesenheter)

84718000a Leveranser st Nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN
samt ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för
automatisk databehandling

84718000b Leveranser st Andra enheter för maskiner för automatisk databehandling (utom
nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN samt
ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk
databehandling)

84719000 Leveranser st Magnetiska och optiska läsare samt maskiner för överföring av data till
databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, i.a.n.

84721000 Leveranser st Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater (exkl. tryckpressar
samt foto- och värmekopieringsapparater)

84723000 Leveranser st Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, öppning, tillslutning
eller försegling av post samt maskiner för anbringande eller makulering av
frimärken

84729010 Leveranser st Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt

84729080 Leveranser Anges ej Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n.

84729080a Leveranser st Kassaterminaler, uttagsautomater och liknande apparater som kan kopplas till
en dator eller ett datornät

84729080b Leveranser st Ordbehandlingsmaskiner

84729080c Leveranser st Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n. (exkl. kassaterminaler,
uttagsautomater och liknande apparater som kan kopplas till en dator eller ett
datornät samt ordbehandlingsmaskiner)

84732110 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter till elektroniska räknemaskiner enligt
nr 8470 10, 8470 21 eller 8470 29
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84732190 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till elektroniska räknemaskiner enligt nr 8470 10, 8470 21
eller 8470 29, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84732910 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter till bokföringsmaskiner,
frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d. maskiner och apparater, med
inbyggt räkneverk samt kassakontrollapparater enligt nr 8470

84732990 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till icke-elektroniska räknemaskiner samt till
bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d. maskiner
och apparater, med inbyggt räkneverk samt kassakontrollapparater enligt nr
8470, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84733020 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter till maskiner för automatisk
databehandling och andra maskiner enligt nr 8471

84733080 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner för automatisk databehandling och andra
maskiner enligt nr 8471, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84734010 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter till andra maskiner och apparater för
kontorsbruk enligt nr 8472, i.a.n.

84734080 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk enligt nr 8472,
i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84735020 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör av sammansatta elektroniska komponenter, som är
lämpade att användas för maskiner enligt två eller flera av numren 8470 - 8472,
i.a.n.

84735080 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör som är lämpade att användas för maskiner enligt två eller
flera av numren 8470 - 8472 (exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84741000 Leveranser st Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning eller tvättning av
mineraliska ämnen i fast form, inkl. pulver- eller pastaform (exkl. centrifuger
och filterpressar)

84742000 Leveranser st Maskiner och apparater för krossning eller malning av mineraliska ämnen i fast
form

84743100 Leveranser st Betong- och murbruksblandare (exkl. fastmonterade på järnvägsvagnar eller
lastvagnar)

84743200 Leveranser st Maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen

84743900 Leveranser st Maskiner och apparater för blandning eller knådning av mineraliska ämnen i
fast form, inkl. pulver- eller pastaform (exkl. betong- och murbruksblandare,
maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen
samt kalandrar)

84748010 Leveranser st Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjutning av keramiska
massor

84748090 Leveranser st Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjutning av fasta
mineraliska bränslen, icke-hårdnad betong, gips eller andra mineraliska
produkter i pulver- eller pastaform samt maskiner för tillverkning av gjutformar
av sand (exkl. för keramiska massor, för formning eller pressning av glas samt
maskiner för additiv tillverkning)

84749010 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för bearbetning av mineraliska ämnen enligt
nr 8474, av gjutet järn eller gjutet stål

84749090 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för bearbetning av mineraliska ämnen enligt
nr 8474, i.a.n. (exkl. av gjutet järn eller gjutet stål)

84751000 Leveranser st Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller
blixtlampor i glashöljen

84752100 Leveranser st Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till sådana

84752900 Leveranser st Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd (exkl.
maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till sådana samt
maskiner för additiv tillverkning)

84759010 Leveranser Anges ej Delar till maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till sådana,
i.a.n.

84759090 Leveranser Anges ej 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, i.a.n.

84762100 Leveranser st Försäljningsautomater för drycker med uppvärmnings- eller kylanordning

84762900 Leveranser st Försäljningsautomater för drycker (exkl. med uppvärmnings- eller
kylanordning)

84768100 Leveranser st Försäljningsautomater för varor med uppvärmnings- eller kylanordning (exkl.
för drycker)

84768910 Leveranser st Växlingsautomater
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84768990 Leveranser st Försäljningsautomater för varor (exkl. med uppvärmnings- eller kylanordning
samt försäljningsautomater för drycker samt växlingsmaskiner)

84769010 Leveranser Anges ej Delar till växlingsautomater, i.a.n.

84769090 Leveranser Anges ej Delar till försäljningsautomater för varor. i.a.n. (exkl. till växlingsautomater)

84771000 Leveranser st Formsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast

84772000 Leveranser st Strängsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast

84773000 Leveranser st Formblåsningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast

84774000 Leveranser st Vakuumgjutmaskiner och varmformningsmaskiner för bearbetning av gummi
eller plast

84775100 Leveranser st Maskiner och apparater för formning eller regummering av däck eller för
formning av innerslangar av gummi eller plast

84775910 Leveranser st Pressar för formning av varor av gummi eller plast (exkl. formsprutmaskiner,
strängsprutmaskiner, formblåsningsmaskiner, vakuumgjutmaskiner och andra
varmformningsmaskiner samt maskiner och apparater för formning eller
regummering av däck eller för formning av innerslangar)

84775980 Leveranser st Maskiner och apparater för gjutning eller annan formning av varor av gummi
eller plast (exkl. kapslingsutrustning för montering av halvledarkomponenter,
formsprutmaskiner, strängsprutmaskiner, formblåsningsmaskiner,
vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner samt maskiner och
apparater för formning eller regummering av däck eller för formning av
innerslangar; andra pressar)

84778011 Leveranser st Maskiner för omvandling av reaktiva hartser

84778019 Leveranser st Maskiner och apparater för tillverkning av skummaterial (exkl. för omvandling
av reaktiva hartser)

84778091 Leveranser st Fragmenteringsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast

84778093 Leveranser st Blandare, knådare och omrörare för bearbetning av gummi eller plast

84778095 Leveranser st Skärmaskiner och spaltmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för
tillverkning av varor av dessa material

84778099 Leveranser st Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning
av varor av dessa material, i.a.n.

84779010 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för
tillverkning av varor av dessa material enligt nr 8477 10 90 till 8477 80 99 i.a.n.,
av gjutjärn eller gjutet stål (exkl. delar till kapslingsutrustning för montering av
halvledarkomponenter)

84779080 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för formning av gummi eller plast eller för
tillverkning av varor av dessa material enligt nr 8477 10 90 till 8477 80 99, i.a.n.
(exkl. delar till inkapslingsutrustning för inkapsling genom formning, för
montering av halvledarkomponenter, och av gjutet järn eller gjutet stål)

84781000 Leveranser st Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak (exkl.
apparater för torkning och uppvärmning samt centrifuger och filterpressar)

84789000 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak, i.a.n.

84791000 Leveranser st Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.d.

84792000 Leveranser st Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av animaliska, icke-flyktiga
vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor (exkl. centrifuger samt apparater
för filtrering eller uppvärmning)

84793010 Leveranser st Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fiberskivor av trä eller andra
vedartade material eller för behandling av trä eller kork (exkl. verktygsmaskiner
enligt nr 8465)

84793090 Leveranser st Maskiner och apparater för behandling av trä eller kork (exkl. apparater för
torkning, sprutpistoler o.d., verktygsmaskiner samt pressmaskiner för
tillverkning av spånplattor och fiberplattor)

84794000 Leveranser st Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor (exkl. tvinnmaskiner som används
i textilindustrin)

84795000 Leveranser st Industrirobotar, i.a.n.

84796000 Leveranser st Evaporatörer för luftkylning

84797100 Leveranser st Passagerarbryggor och passagerarlandgångar, av sådana slag som används
på flygplatser

84797900 Leveranser st Passagerarbryggor och passagerarlandgångar (exkl. av sådana slag som
används på flygplatser)



Varulista 2022 372

Varunummer Produktionstyp Kvantitetsenhet Text

84798100 Leveranser st Maskiner och mekaniska apparater för metallbearbetning, inkl. maskiner för
lindning av elektrisk tråd till spolar, i.a.n. (exkl. industrirobotar, ugnar, apparater
för torkning, sprutpistoler o.d., verktygsmaskiner, verktygsmaskiner samt
maskiner för tillverkning av tågvirke och linor)

84798200 Leveranser st Maskiner och mekaniska apparater för blandning, knådning, krossning,
malning, sållning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning, i.a.n.
(exkl. industrirobotar)

84798300 Leveranser st Kalla isostatiska pressar

84798930 Leveranser st Maskiner, mobila, hydrauliska, för stöttning av tak i gruvor

84798960 Leveranser st Centralsmörjningssystem

84798970 Leveranser st Automatiserade maskiner som används för placering av elektroniska
komponenter och som är av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretskort

84798997 Leveranser st Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n.

84799015 Leveranser Anges ej Delar till automatiserade maskiner som används för placering av elektroniska
komponenter och som är av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretskort

84799020 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, av
gjutjärn eller gjutet stål, i.a.n.

84799070 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, i.a.n.
(exkl. av gjutjärn eller gjutet stål)

84801000 Leveranser ton Formflaskor för metallgjuterier

84802000 Leveranser ton Bottenplattor till gjutformar (exkl. av grafit eller annat kol samt av keramiska
material eller glas)

84803010 Leveranser st Gjutmodeller av trä

84803090 Leveranser ton Gjutmodeller (exkl. av grafit eller annat kol samt av keramiska material, glas
eller trä)

84804100 Leveranser st Gjutmodeller för metall och hårdmetall, för sprutgjutning eller pressgjutning
(exkl. av grafit eller annat kol samt av keramiska material eller glas)

84804900 Leveranser st Gjutmodeller för metall och hårdmetall (exkl. av grafit eller annat kol samt av
keramiska material eller glas, för sprutgjutning eller pressgjutning)

84805000 Leveranser st Gjutformar för glas (exkl. av grafit eller annat kol samt av keramiska material)

84806000 Leveranser st Gjutformar för mineraliska ämnen (exkl. av grafit eller annat kol, keramiska
material eller glas)

84807100 Leveranser st Gjutformar för gummi eller plast, för sprutgjutning eller pressgjutning

84807900 Leveranser st Gjutformar för gummi eller plast (exkl. för sprutgjutning eller pressgjutning)

84811005 Leveranser ton Reducerventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., kombinerade med
filter eller smörjapparater

84811019 Leveranser ton Reducerventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., av gjutet järn eller
gjutet stål (exkl. kombinerade med filter eller smörjapparater)

84811099 Leveranser ton Reducerventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d. (exkl. av gjutet järn
eller gjutet stål samt kombinerade med filter eller smörjapparater)

84812010 Leveranser ton Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner

84812090 Leveranser ton Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner

84813091 Leveranser ton Backventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., av gjutet järn eller
gjutet stål

84813099 Leveranser ton Backventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d. (exkl. av gjutet järn
eller gjutet stål)

84814010 Leveranser ton Säkerhetsventiler och avlastningsventiler för rörledningar, ångpannor, tankar,
kar e.d., av gjutet järn eller gjutet stål

84814090 Leveranser ton Säkerhetsventiler och avlastningsventiler för rörledningar, ångpannor, tankar,
kar e.d. (exkl. av gjutet järn eller gjutet stål)

84818011 Leveranser ton Blandningsventiler för sanitetsutrustning o.d.

84818019 Leveranser ton Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning o.d. (exkl.
blandningsventiler)

84818031 Leveranser ton Termostatventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar
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84818039 Leveranser ton Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar (exkl. termostatventiler)

84818040 Leveranser ton Ventiler för pneumatiska däck och slangar

84818051 Leveranser ton Temperaturregulatorer (exkl. termostatventiler till radiatorer för
centralvärmeanläggningar)

84818059 Leveranser ton Processregleringsventiler (exkl. temperaturregulatorer, reducerventiler, ventiler
för oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner, backventiler,
säkerhetsventiler, avlastningsventiler samt sanitetsventiler och ventiler till
radiatorer för centralvärmeanläggningar)

84818061 Leveranser ton Slidventiler av gjutjärn (exkl. ventiler till sanitetsutrustning och ventiler till
radiatorer för centralvärmeanläggningar)

84818063 Leveranser ton Slidventiler av stål (exkl. ventiler till sanitetsutrustning och ventiler till radiatorer
för centralvärmeanläggningar)

84818069 Leveranser ton Slidventiler (exkl. av gjutjärn eller av stål samt ventiler till sanitetsutrustning och
ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar)

84818071 Leveranser ton Sätesventiler av gjutjärn (exkl. temperaturregulatorer, reducerventiler, ventiler
för oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner, backventiler,
säkerhetsventiler, avlastningsventiler, processregleringsventiler, slidventiler
samt ventiler till sanitetsutrustning och ventiler till radiatorer för
centralvärmeanläggningar)

84818073 Leveranser ton Sätesventiler av stål (exkl. temperaturregulatorer, reducerventiler, ventiler för
oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner, backventiler,
säkerhetsventiler, avlastningsventiler, processregleringsventiler, slidventiler
samt ventiler till sanitetsutrustning och ventiler till radiatorer för
centralvärmeanläggningar)

84818079 Leveranser ton Sätesventiler (exkl. av gjurtjärn eller stål, temperaturregulatorer,
reducerventiler, ventiler till oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner,
backventiler, säkerhetsventiler, avlastningsventiler, processregleringsventiler,
slidventiler samt ventiler till sanitetsutrustning och ventiler till radiatorer för
centralvärmeanläggningar)

84818081 Leveranser ton Kulventiler och kikventiler (exkl. ventiler till sanitetsutrustning och ventiler till
radiatorer för centralvärmeanläggningar)

84818085 Leveranser ton Spjällventiler (exkl. backventiler)

84818087 Leveranser ton Membranventiler

84818099 Leveranser ton Kranar, ventiler o.d. anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.
(exkl. reducerventiler, ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska
transmissioner, backventiler, säkerhetsventiler, avlastningsventiler, kranar,
ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning, ventiler till radiatorer för
centralvärmeanläggningar, ventiler för pneumatiska däck och slangar,
processregleringsventiler, slidventiler, sätesventiler, kulventiler, kikventiler,
spjällventiler samt membranventiler)

84819000 Leveranser Anges ej Delar till kranar, ventiler o.d. anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar,
kar e.d., i.a.n.

84821010 Leveranser ton Kullager med yttre diameter av <= 30 mm

84821090 Leveranser ton Kullager med yttre diameter av > 30 mm

84822000 Leveranser ton Rullager, koniska, inkl. koniska rullar monterade i hållare

84823000 Leveranser ton Rullager, sfäriska

84824000 Leveranser ton Nållager, inkl. nålrullar monterade i lagerhus

84825000 Leveranser kg Rullager, cylindriska, inkl. rullar monterade i lagerhus (exkl. lager enligt nr 8482
10 till 8482 40)

84828000 Leveranser ton Rullager, inkl. kombinerade kul- och rullager (exkl. koniska rullager, inkl.
koniska rullar monterade i hållare, sfäriska rullager samt nållager och andra
cylindriska rullager)

84829110 Leveranser ton Koniska rullar till rullager

84829190 Leveranser ton Kulor, nålar och rullar till kul- och rullager (exkl. koniska rullar samt stålkulor
enligt nr 7326)

84829900 Leveranser Anges ej Delar till kul- och rullager, i.a.n. (exkl. lagerhus och lagerbockar med kul- eller
rullager och cykelnav)

84831021 Leveranser ton Vevar och vevaxlar, av gjutet järn eller stål

84831025 Leveranser ton Vevar och vevaxlar, av friformsmitt stål

84831029 Leveranser ton Vevar och vevaxlar (exkl. av gjutet järn eller stål och friformsmitt stål)

84831050 Leveranser ton Ledade axlar
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84831095 Leveranser ton Transmissionsaxlar, inkl. kamaxlar (exkl. vevar och vevaxlar och ledade axlar)

84832000 Leveranser ton Lagerhus med kullager eller rullager

84833032 Leveranser ton Lagerhus för kullager eller rullager

84833038 Leveranser ton Lagerhus utan kullager eller rullager

84833080 Leveranser ton Glidlager

84834021 Leveranser ton Cylindriska kugghjulsväxlar och snedtandade kugghjulsväxlar (exkl. växellådor
och andra utväxlingar, inkl. momentväxlar)

84834023 Leveranser ton Koniska kugghjulsväxlar och koniska kugghjul (exkl.växellådor och andra
utväxlingar, inkl. momentväxlar)

84834025 Leveranser ton Snäckdrev (exkl. växellådor och andra utväxlingar, inkl. momentväxlar)

84834029 Leveranser ton Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner (exkl. cylindriska,
snedtandade och koniska kugghjulsväxlar, koniska kugghjul, snäckdrev,
växellådor och andra utväxlingar samt momentväxlar)

84834030 Leveranser ton Kul- eller rullskruvar

84834051 Leveranser ton Växellådor

84834059 Leveranser ton Utväxlingar, inkl. momentväxlar (exkl. växellådor)

84834090 Leveranser ton Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner (exkl. kul- eller rullskruvar,
växellådor och andra utväxlingar samt tandade hjul, kedjedrev och andra
transmissionselement som föreligger separat)

84835020 Leveranser ton Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor, av gjutet järn eller gjutet
stål

84835080 Leveranser ton Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor (exkl. av gjutet järn eller
gjutet stål)

84836020 Leveranser ton Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inkl. universalkopplingar, av gjutet
järn eller gjutet stål

84836080 Leveranser ton Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inkl. universalkopplingar (exkl. av
gjutet järn eller gjutet stål)

84839020 Leveranser Anges ej Delar till lagerhus, i.a.n.

84839081 Leveranser Anges ej Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement som föreligger
separat samt delar till transmissionsaxlar och vevar; lagerhus och glidlager;
kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, kul- eller rullskruvar,
växellådor och andra utväxlingar, svänghjul och block, friktionskopplingar och
andra axelkopplingar, av gjutet järn eller gjutet stål, i.a.n.

84839089 Leveranser Anges ej Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement som föreligger
separat samt delar till transmissionsaxlar och vevar; lagerhus och glidlager;
kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, kul- eller rullskruvar,
växellådor och andra utväxlingar, svänghjul och block, friktionskopplingar och
andra axelkopplingar, i.a.n. (exkl. av gjutet järn eller gjutet stål)

84841000 Leveranser ton Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera
skikt av metall

84842000 Leveranser ton Mekaniska packningar

84849000 Leveranser ton Satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande
förpackningar

84851000 Leveranser st Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av metall

84852000 Leveranser st Maskiner för additiv tillverkning av plast eller gummibeläggning

84853010 Leveranser st Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av gips, cement eller
keramik

84853090 Leveranser st Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av glas

84858000 Leveranser st Maskiner för additiv tillverkning (exkl. för påläggning av metall, plast, gummi,
gips, cement, keramik eller glas)

84859010 Leveranser Anges ej Delar till maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av gips, cement
eller keramik

84859090 Leveranser Anges ej Delar till maskiner för additiv tillverkning (exkl. maskiner enligt undernr 8485 30
10)

84861000 Leveranser st Maskiner och apparater för framställning av halvledarämnen "boules" och
halvledarplattor "wafers"
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84862000 Leveranser st Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller
halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar

84863000 Leveranser st Maskiner och apparater för framställning av platta bildskärmar

84864000 Leveranser st Maskiner och apparater enligt anmärkning 11 C till kapitel 84

84869000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande
eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen "boules",
halvledarplattor "wafers", halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar; maskiner och
apparater enligt anmärkning 9 C till detta kapitel, i.a.n.

84871010 Leveranser st Propellrar till fartyg och blad till sådana propellrar, av brons

84871090 Leveranser st Propellrar till fartyg och blad till sådana propellrar (exkl. av brons)

84879040 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater enligt kapitel 84, inte avsedda för ett särskilt
ändamål, av gjutjärn, i.a.n.

84879051 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska
anordningar, av gjutet stål, i.a.n. i detta kapitel (exkl. propellrar till fartyg och
blad till sådana propellrar)

84879057 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater enligt kapitel 84, inte avsedda för ett särskilt
ändamål, av friformsmitt eller sänksmitt järn eller stål, i.a.n.

84879059 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska
anordningar, av järn eller stål, i.a.n. i detta kapitel (exkl. av gjutet stål,
friformsmitt eller sänksmitt järn eller stål samt fartygspropellrar och blad till
sådana propellrar)

84879090 Leveranser Anges ej Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska
anordningar, i.a.n. i detta kapitel (exkl. av järn, gjutjärn eller stål samt propellrar
till fartyg och blad till sådana propellrar)

85011010 Leveranser st Synkronmotorer med en uteffekt av <= 18 W

85011091 Leveranser st Universalmotorer med en uteffekt av <= 37,5 W

85011093 Leveranser st Växelströmsmotorer med en uteffekt av <= 37,5 W (exkl. synkronmotorer med
en uteffekt av <= 18 W)

85011099 Leveranser st Likströmsmotorer med en uteffekt av <= 37,5 W

85012000 Leveranser st Universalmotorer med en uteffekt av > 37,5 W

85013100 Leveranser st Likströmsmotorer med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750 W samt
likströmsgeneratorer med en uteffekt av <= 750 W (exkl. fotoelektromotoriska
generatorer)

85013200 Leveranser st Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 750 W men
<= 75 kW (exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85013300 Leveranser st Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt > 75 kW men <=
375 kW (exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85013400 Leveranser st Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 375 kW
(exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85014020 Leveranser st Växelströmsmotorer, 1-fas, med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750 W

85014080 Leveranser st Växelströmsmotorer, 1-fas, med en uteffekt av > 750 W

85015100 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750 W

85015220 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 750 W men <= 7,5 kW

85015230 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 7,5 kW men <= 37 kW

85015290 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 37 kW men <= 75 kW

85015350 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, för framdrivning av fordon "dragmotorer", med en
uteffekt av > 75 kW

85015381 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 75 kW men <= 375 kW
(exkl. motorer för framdrivning av fordon "dragmotorer")

85015394 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 375 kW men <= 750 kW
(exkl. motorer, för framdrivning av fordon "dragmotorer")

85015399 Leveranser st Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 750 kW (exkl. motorer, för
framdrivning av fordon "dragmotorer")
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85016120 Leveranser st Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av <= 7,5 kVA (exkl.
fotoelektromotoriska generatorer)

85016180 Leveranser st Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 7,5 kVA men <= 75 kVA (exkl.
fotoelektromotoriska generatorer)

85016200 Leveranser st Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA (exkl.
fotoelektromotoriska generatorer)

85016300 Leveranser st Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 375 kW men <= 750 kVA (exkl.
fotoelektromotoriska generatorer)

85016400 Leveranser st Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 750 kVA (exkl.
fotoelektromotoriska generatorer)

85017100 Leveranser st Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer med en uteffekt av <= 50 W

85017200 Leveranser st Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 50 W

85018000 Leveranser st Fotoelektromotoriska växelströmsgeneratorer

85021120 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av <= 7,5 kVA

85021180 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 7,5 kVA men <= 75
kVA

85021200 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375
kVA

85021320 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750
kVA

85021340 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 750 kVA men <= 2
000 kVA

85021380 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och med en uteffekt av > 2 000 kVA

85022020 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
uteffekt av <= 7,5 kVA

85022040 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
uteffekt av > 7,5 kVA men <= 375 kVA

85022060 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA

85022080 Leveranser st Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
uteffekt av > 750 kVA

85023100 Leveranser st Generatoraggregat avsedda för vindkraft

85023920 Leveranser st Turbogeneratorer

85023980 Leveranser st Generatoraggregat (exkl. med förbränningskolvmotor, avsedda för vindkraft
och turbogeneratorer)

85024000 Leveranser st Roterande omformare, elektriska

85030010 Leveranser Anges ej Icke-magnetiska stoppringar till elektriska motorer och elektriska generatorer

85030091 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
elektriska motorer, elektriska generatorer, elektriska generatoraggregat eller
roterande elektriska omformare, i.a.n., av gjutjärn eller av gjutstål

85030099 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
elektriska motorer, elektriska generatorer, elektriska generatoraggregat eller
roterande elektriska omformare, i.a.n. (exkl. icke-magnetiska stoppringar samt
delar av gjutjärn eller av gjutstål)

85030099a Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
elektriska motorer, elektriska generatorer, elektriska generatoraggregat eller
roterande elektriska omformare, i.a.n. (exkl. bränsleceller, icke-magnetiska
stoppringar samt delar av gjutjärn eller av gjutstål)

85030099b Leveranser Anges ej Bränsleceller

85041020 Leveranser st Induktansspolar, även kopplade med en kondensator

85041080 Leveranser st Förkopplingsdon för gasurladdningslampor (exkl. induktansspolar, även
kopplade med en kondensator)

85042100 Leveranser st Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av <=
650 kVA
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85042210 Leveranser st Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt
av > 650 kVA men <= 1 600 kVA

85042290 Leveranser st Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt
av > 1.600 kVA men <= 10 000 kVA

85042300 Leveranser st Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av > 10
000 kVA

85043121 Leveranser st Spänningstransformatorer till mätinstrument med en normaleffekt av <= 1 kVA
(exkl. dielektriska transformatorer med vätskeisolation)

85043129 Leveranser st Transformatorer till mätinstrument med en normaleffekt av <= 1 kVA (exkl.
dielektriska transformatorer med vätskeisolation och
spänningstransformatorer)

85043180 Leveranser st Transformatorer med en normaleffekt av <= 1 kVA (exkl. dielektriska
transformatorer med vätskeisolation och transformatorer till mätinstrument)

85043200 Leveranser st Transformatorer, med en normaleffekt av > 1 kVA men <= 16 kVA (exkl.
dielektriska transformatorer med vätskeisolation)

85043300 Leveranser st Transformatorer, med en normaleffekt av > 16 kVA men <= 500 kVA (exkl.
dielektriska transformatorer med vätskeisolation)

85043400 Leveranser st Transformatorer, med en normaleffekt av > 500 kVA (exkl. dielektriska
transformatorer med vätskeisolation)

85044030 Leveranser st Statiska omformare av det slag som används med
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt
enheter därav

85044055 Leveranser st Ackumulatorladdare (exkl. av det slag som används med
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling och
enheter därav samt polykristallina halvledarlikriktare)

85044082 Leveranser st Likriktare (exkl.av det slag som används med telekommunikationsutrustning,
maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav)

85044084 Leveranser st Växelriktare med en normaleffekt av <= 7,5 kVA (exkl. av det slag som används
med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling
samt enheter därav)

85044088 Leveranser st Växelriktare med en normaleffekt av > 7,5 kVA (exkl. av det slag som används
med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling
samt enheter därav)

85044090 Leveranser st Statiska omformare (exkl. av det slag som används med
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling och
enheter därav samt batteriladdare, polykristallina halvledarlikriktare och andra
likriktare samt växelriktare)

85045000 Leveranser st Induktansspolar (exkl. för urladdningslampor eller rör)

85049011 Leveranser ton Ferritkärnor till transformatorer och induktansspolar

85049013 Leveranser Anges ej Laminat och kärnor av stål, även staplade eller lindade, till transformatorer och
induktansspolar

85049017 Leveranser Anges ej Delar till transformatorer och induktansspolar, i.a.n. (exkl. laminat och kärnor
av stål och ferritkärnor)

85049090 Leveranser Anges ej Delar till statiska omformare, i.a.n.

85049090a Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter till statiska omformare av det slag
som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling samt enheter därav, i.a.n.

85049090b Leveranser Anges ej Delar till statiska omformare, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska
komponenter av det slag som används med telekommunikationsutrustning,
maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav)

85051100 Leveranser kg Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som
permanentmagneter efter magnetisering, av metall (exkl. magnetchuckar och
andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska
uppspänningsanordningar)

85051910 Leveranser ton Permanentmagneter av agglomererad ferrit

85051990 Leveranser ton Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som
permanentmagneter efter magnetisering (exkl. av metall och agglomererad
ferrit)

85052000 Leveranser st Elektromagnetiska kopplingar och bromsar

85059021 Leveranser ton Elektromagneter av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
apparater för bildåtergivning genom magnetresonans (exkl.elektromagneter
enligt nr 9018)
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85059029 Leveranser ton Elektromagneter; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller
permanentmagnetiska uppspänningsanordningar (exkl. elektromagneter för
apparater för bildåtergivning genom magnetresonans)

85059050 Leveranser ton Elektromagnetiska lyftdon

85059090 Leveranser ton Delar till elektromagneter, permanentmagneter, magnetchuckar och andra
elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar,
elektromagnetiska kopplingar och bromsar samt elektromagnetiska lyftdon,
i.a.n.

85061011 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av mangandioxid, alkaliska, i form av
cylindriska celler (exkl. förbrukade)

85061018 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av mangandioxid, alkaliska (exkl. förbrukade
eller i form av cylindriska celler)

85061091 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av mangandioxid, i form av cylindriska celler
(exkl. förbrukade samt alkaliska)

85061098 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av mangandioxid (exkl. förbrukade eller i
form av cylindriska celler)

85063000 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av kvicksilveroxid (exkl. förbrukade)

85064000 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av silveroxid (exkl. förbrukade)

85065010 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av litium, i form av cylindriska celler (exkl.
förbrukade)

85065030 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av litium, i form av knappceller (exkl.
förbrukade)

85065090 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av litium (exkl. förbrukade, i form av
cylindriska celler och knappceller)

85066000 Leveranser st Galvaniska element och batterier, av zink-luft (exkl. förbrukade)

85068005 Leveranser st Torrelement av zink-kol med en spänning av >= 5,5 V men <= 6,5 V (exkl.
förbrukade)

85068080 Leveranser st Galvaniska element och batterier (exkl. förbrukade samt av mangandioxid,
kvicksilveroxid, silveroxid, litium eller av zink-luft och torrelement av zink-kol
med en spänning av >= 5,5 V men <= 6,5 V)

85069000 Leveranser Anges ej Delar till galvaniska element och batterier

85071020 Leveranser st Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för
kolvmotorer, arbetande med flytande elektrolyt (exkl. förbrukade)

85071080 Leveranser st Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för
kolvmotorer (exkl. förbrukade och arbetande med flytande elektrolyt)

85072020 Leveranser 1 000 elem. Blyackumulatorer, arbetande med flytande elektrolyt (exkl. förbrukade samt
blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för
kolvmotorer)

85072080 Leveranser 1 000 elem. Blyackumulatorer (exkl. förbrukade, blyackumulatorer av sådana slag som
används som startbatterier för kolvmotorer samt arbetande med flytande
elektroly)

85073020 Leveranser st Nickel-kadmiumackumulatorer, hermetiskt tillslutna (exkl. begagnade)

85073080 Leveranser st Nickel-kadmiumackumulatorer (exkl. förbrukade och hermetiskt tillslutna)

85075000 Leveranser st Nickelmetallhydridackumulatorer (exkl. begagnade)

85076000 Leveranser st Litiumjonackumulatorer (exkl. begagnade)

85078000 Leveranser st Elektriska ackumulatorer (exkl. begagnade samt bly-, nickel-kadmium-,
nickelmetallhydrid- och litiumjonackumulatorer)

85079030 Leveranser Anges ej Separatorer till elektriska ackumulatorer

85079080 Leveranser Anges ej Delar till elektriska ackumulatorer, i.a.n. (exkl. separatorer till elektriska
ackumulatorer)

85081100 Leveranser st Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, inbegripet torr- och
våtdammsugare, med en effekt av <= 1 500 W och en kapacitet hos
dammpåse eller annan behållare av <= 20 l

85081900 Leveranser st Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, inbegripet torr- och
våtdammsugare (exkl. med en effekt av <= 1 500 W och en kapacitet hos
dammpåse eller annan behållare av <= 20 l)

85086000 Leveranser st Dammsugare, inbegripet torr- och våtdammsugare (exkl. med inbyggd
elektrisk motor)
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85087000 Leveranser Anges ej Delar till dammsugare, inbegripet torr- och våtdammsugare, i.a.n.

85094000 Leveranser st Maskiner för malning eller blandning av livsmedel samt frukt- eller
köksväxtsaftpressar, för hushållsbruk med inbyggd elektrisk motor

85098000 Leveranser ton Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor (exkl.
dammsugare, inbegripet torr- och våtdammsugare, maskiner för malning eller
blandning av livsmedel, frukt- eller köksväxtsaftpressar samt
hårborttagningsapparater)

85099000 Leveranser Anges ej Delar till elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor,
i.a.n. (exkl. dammsugare, inbegripet torr- och våtdammsugare)

85101000 Leveranser st Rakapparater med inbyggd elektrisk motor

85102000 Leveranser st Hårklippningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor

85103000 Leveranser st Håborttagningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor

85109000 Leveranser Anges ej Delar till rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagningsapparater
med inbyggd elektrisk motor, i.a.n.

85111000 Leveranser st Tändstift av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist- eller
kompressionständning (exkl. glödtändstift)

85112000 Leveranser ton Tändmagneter, tändgeneratorer och svänghjulsmagneter, av sådana slag som
används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning

85113000 Leveranser ton Strömfördelare och tändspolar, av sådana slag som används till
förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning

85114000 Leveranser ton Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer, elektriska, av sådana slag
som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning

85115000 Leveranser ton Generatorer av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist-
eller kompressionständning (exkl. startmotorer, även tjänstgörande som
generatorer och tändgeneratorer)

85118000 Leveranser ton Elektrisk tändnings- och startutrustning, inkl. bakströmsreläer av sådana slag
som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning
(exkl. generatorer, startmortorer, strömfördelare, tändspolar, tändmagneter,
tändgeneratorer, svänghjulsmagneter och tändstift)

85119000 Leveranser Anges ej Delar till elektrisk tändnings- och startutrustning, startmotorer, generatorer o.d.
enligt nr 8511, i.a.n.

85121000 Leveranser st Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används
till cyklar, elektrisk (exkl. lampor enligt nr 8539)

85122000 Leveranser ton Belysningsutrustning och visuell signalutrustning, elektrisk av sådana slag som
används till motorfordon (exkl. lampor enligt nr 8539)

85123010 Leveranser st Akustisk signalutrustning, elektrisk, "tjuvlarm" av sådana slag som används i
motorfordon

85123090 Leveranser ton Akustisk signalutrustning, elektrisk, av sådana slag som används för cyklar

85124000 Leveranser ton Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordningar, elektriska, av
sådana slag som andvänds till motorfordon

85129010 Leveranser Anges ej Delar till elektrisk signalutrustning "tjuvlarm", av sådana slag som används till
motorfordon, i.a.n.

85129090 Leveranser Anges ej Delar till elektrisk belysnings- och signalutrustning, elektriska vindrutetorkare
samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag som
används till motorfordon, i.a.n. (exkl. till elektrisk signalutrustning "tjuvlarm")

85131000 Leveranser st Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla, t.ex. torrbatterier,
ackumulatorer eller generatorer andra än sådana som omfattas av nr 8512

85139000 Leveranser Anges ej Delar till bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla, t.ex. torrbatterier,
ackumulatorer eller generatorer, i.a.n. andra än sådana som omfattas av nr
8512

85141100 Leveranser st Varma isostatiska pressar

85141910 Leveranser st Bakugnar och ugnar för bakning av kex, elektriska, med
motståndsuppvärmning, för industri- eller laboratoriebruk

85141980 Leveranser st Motståndsvärmeugnar, för industri- eller laboratoriebruk (exkl. varma
isostatiska pressar, bakugnar och ugnar för bakning av kex, för tillverkning av
halvledarkomponenter på halvledarplattor "wafers")

85142010 Leveranser ton Ugnar som arbetar med induktion

85142080 Leveranser st Ugnar som arbetar med dielektrisk förlust (exkl. för tillverkning av
halvledarkomponenter på halvledarplattor "wafers")
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85143110 Leveranser st Elektronstråleugnar, av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används
för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort

85143190 Leveranser st Elektronstråleugnar (exkl. av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85143210 Leveranser st Plasma- och vakuumbågsugnar, av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort

85143290 Leveranser st Plasma- och vakuumbågsugnar (exkl. av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85143910 Leveranser st Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk, av ett slag som uteslutande
eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort (exkl. motståndsvärmeugnar, induktions-, dielektriska, elektronstråle-,
plasma-, vakuumbågs- och torkugnar)

85143990 Leveranser st Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (exkl. motståndsvärmeugnar,
induktions-, dielektriska, elektronstråle-, plasma-, vakuumbågs- och torkugnar
samt av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning
av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85144000 Leveranser st Utrustning för värmebehandling av material med induktion eller dielektrisk
förlust (exkl. ugnar)

85149030 Leveranser Anges ej Delar till elektriska ugnar enligt nr 8514 31 10, 8514 32 10 eller 8514 39 10 som
uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller
tryckta kretskort

85149070 Leveranser Anges ej Delar till elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk, inbegripet sådana
som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust, och till annan industri- eller
laboratorieutrustning för värmebehandling av material som arbetar med
induktion eller dielektrisk förlust, i.a.n.

85151100 Leveranser st Lödkolvar och lödpistoler, elektriska

85151910 Leveranser st Våglödmaskiner av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretskort

85151990 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för lödning (exkl. lödkolvar och lödpistoler
samt våglödmaskiner som används för tillverkning av tryckta kretskort)

85152100 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för motståndssvetsning av metall, hel- eller
halvautomatiska

85152900 Leveranser st Maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall, elektriska (exkl. hel-
eller halvautomatiska)

85153100 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för bågsvetsning inkl. svetsning med
plasmaljusbåge, av metall, hel- eller halvautomatiska

85153913 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för manuell bågsvetsning med belagda
elektroder, kompletta med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med
transformatorer

85153918 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för manuell bågsvetsning med belagda
elektroder, kompletta med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med
generatorer eller roterande omformare eller statiska omformare, likriktare eller
likriktarapparater

85153990 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för bågsvetsning inkl. svetsning med
plasmaljusbåge, av metall (exkl. för manuell svetsning med belagda elektroder,
kompletta med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med
transformatorer, generatorer eller roterande omformare eller statiska
omformare, likriktare eller likriktarapparater samt hel- eller halvautomatiska)

85158010 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för svetsning av metall eller för
varmsprutning av metall eller hårdmetall (exkl. för motståndssvetsning och
bågsvetsning, inkl. med plasmaljusbåge samt pistoler för metallsprutning)

85158090 Leveranser st Maskiner och apparater, elektriska, för svetsning av termoplastiska material
(exkl. trådförbindare av det slag som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter)

85159020 Leveranser Anges ej Delar till våglödmaskiner av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretskort

85159080 Leveranser Anges ej Delar till elektriska maskiner och apparater för lödning eller svetsning samt för
varmsprutning av metaller, metallkarbider eller kermeter, i.a.n.

85161011 Leveranser st Genomströmningsvarmvattenberedare, elektriska

85161080 Leveranser st Varmvattenberedare och doppvärmare, elektriska (exkl.
genomströmningsvarmvattenberedare)

85162100 Leveranser st Radiatorer som kan lagra värme, elektriska, för rumsuppvärmning

85162910 Leveranser st Vätskefyllda radiatorer, elektriska, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning
av marken (exkl. radiatorer som kan lagra värme)
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85162950 Leveranser st Konvektionsapparater, elektriska, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning
av marken (exkl. radiatorer som kan lagra värme)

85162991 Leveranser st Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken,
med inbyggd fläkt (exkl. radiatorer som kan lagra värme, vätskefyllda radiatorer
samt konvektionsapparater)

85162999 Leveranser st Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken
(exkl. radiatorer som kan lagra värme, vätskefyllda radiatorer,
konvektionsapparater samt med inbyggd fläkt)

85163100 Leveranser st Hårtorkar, elektriska

85163200 Leveranser st Elektriska värmeapparater för hårbehandling (exkl. hårtorkar)

85163300 Leveranser st Elektriska värmeapparater för torkning av händerna

85164000 Leveranser st Elektriska stryk- och pressjärn

85165000 Leveranser st Mikrovågsugnar

85166010 Leveranser st Spisar, elektriska, omfattande minst en ugn och en häll, för hushållsbruk

85166050 Leveranser st Kokplattor och hällar, elektriska, för hushållsbruk

85166070 Leveranser st Grillar och rostar, elektriska, för hushållsbruk

85166080 Leveranser st Ugnar för inbyggnad, elektriska, för hushållsbruk

85166090 Leveranser st Ugnar, elektriska, för hushållsbruk (exkl. för rumsuppvärmning,
mikrovågsugnar, spisar samt ugnar för inbyggnad)

85167100 Leveranser st Kaffe- eller tebryggare, elektriska, för hushållsbruk

85167200 Leveranser st Brödrostar, elektriska, för hushållsbruk

85167920 Leveranser st Fritöser, elektriska, för hushållsbruk

85167970 Leveranser st Elektriska värmeapparater, för hushållsbruk (exkl. för hårbehandling eller för
torkning av händerna, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken,
varmvattenberedare och doppvärmare, stryk- och pressjärn, mikrovågsugnar,
ugnar, spisar och kokplattor "kompletta", grillar och rostar, kaffe- och
tebryggare, brödrostar samt fritöser)

85168020 Leveranser ton Elektriska värmemotstånd, sammanbyggda med en isolerstomme

85168080 Leveranser ton Elektriska värmemotstånd (exkl. sammanbyggda med en isolerstomme)

85169000 Leveranser Anges ej Delar till elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och
doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning
av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling, t.ex. hårtorkar,
hårspolar och locktänger, eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och
pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för
hushållsbruk; elektriska värmemotstånd (exkl. kolmotstånd)

85171100 Leveranser st Telefonapparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar

85171300 Leveranser st Smarttelefoner för trådlösa nät

85171400 Leveranser st Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät (exkl. apparater för
trådtelefoni med trådlösa telefonlurar samt smarttelefoner)

85171800 Leveranser st Telefonapparater (exkl. apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar och
telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät)

85176100 Leveranser st Basstationer och apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller
andra data

85176200 Leveranser st Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal,
bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering (exkl.
telefonapparater, för cellulära nätverk "mobiltelefoner" eller för andra trådlösa
nätverk)

85176910 Leveranser st Bildtelefoner

85176920 Leveranser st Porttelefoner

85176930 Leveranser Anges ej Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi

85176930a Leveranser st Bärbara mottagare för personsökning

85176930b Leveranser st Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi (exkl. bärbara
mottagare för personsökning)
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85176990 Leveranser st Apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet
apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk, såsom LAN och
WAN (exkl. telefonapparater, för cellulära nätverk "mobiltelefoner" eller för
andra trådlösa nätverk; basstationer; apparater för mottagning, omvandling och
sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater
för uppkoppling och dirigering; bildtelefoner; porttelefoner; apparater för
mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi samt apparater för sändning eller
mottagning enligt 8443, 8525, 8527 eller 8528)

85177100 Leveranser Anges ej Antenner och antennreflektorer av alla slag, för telefonapparater, inkl.
smarttelefoner och andra telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät
för sändning eller mottagning av röst, bilder eller annan data samt delar
lämpliga att användas till dessa

85177900 Leveranser Anges ej Delar till telefonapparater, inkl. smarttelefoner och andra telefoner för cellulära
nät eller för andra trådlösa nät för sändning eller mottagning av röst, bilder eller
annan data samt delar lämpliga att användas till dessa i.a.n.

85181000 Leveranser st Mikrofoner och mikrofonstativ (exkl. trådlösa mikrofoner, med inbyggd sändare)

85182100 Leveranser st Enstaka högtalare, med hölje

85182200 Leveranser st Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare

85182900 Leveranser st Högtalare, utan hölje

85183000 Leveranser st Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser
bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare (exkl. telefoner och
hörapparater samt hjälmar med inbyggda hörlurar, även med mikrofon)

85184000 Leveranser Anges ej Tonfrekvensförstärkare, elektriska

85184000a Leveranser st Tonfrekvensförstärkare, elektriska, för telefoni eller mätning

85184000b Leveranser st Tonfrekvensförstärkare, elektriska (exkl. för telefoni eller mätning)

85185000 Leveranser st Ljudförstärkningsanläggningar, elektriska

85189000 Leveranser Anges ej Delar till mikrofoner, högtalare, hörlurar, hörtelefoner, elektriska
tonfrekvensförstärkare samt ljudförstärkningsanläggningar, i.a.n.

85192010 Leveranser st Grammofonautomater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller
andra betalningsmedel

85192091 Leveranser st Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning som drivs med mynt, sedlar,
bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med laseravläsningssystem
(exkl. grammofonautomater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel)

85192099 Leveranser st Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning som drivs med mynt, sedlar,
bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, (exkl. grammofonautomater
som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel
samt med laseravläsningssystem)

85193000 Leveranser st Skivspelare (exkl. laserskivspelare)

85198100 Leveranser Anges ej Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater som drivs med mynt, sedlar,
bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare andra än
laserskivspelare)

85198100a Leveranser st Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska medier eller
halvledarmedier (exkl. apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort,
polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare andra än laserskivspelare)

85198100b Leveranser st Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, inklusive telefonsvarare

85198100c Leveranser st Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, som använder
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl. dikteringsmaskiner
enbart för avlyssning)

85198900 Leveranser st Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning (exkl. apparater som drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, skivspelare,
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier)

85211020 Leveranser st Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd
videotuner, arbetande med magnetband, med en bredd av <= 1,3 cm och som
möjliggör upptagning eller återgivning vid en bandhastighet av <= 50
mm/sekund (exkl. videokameror)

85211095 Leveranser st Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd
videotuner, arbetande med magnetband (exkl. till magnetband med en bredd
av <= 1,3 cm och som möjliggör upptagning eller återgivning vid en
bandhastighet av <= 50 mm/sekund)

85219000 Leveranser st Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd
videotuner (exkl. arbetande med magnetband samt videokameror)

85221000 Leveranser st Pickuper, lämpade för användning enbart eller huvudsakligen med apparater
enligt nr 8519 till 8521
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85229000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller huvudsakligen
med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n. (exkl. pickuper)

85229000a Leveranser st Ädel- eller halvädelstenar för stift till grammofoner

85229000b Leveranser Anges ej Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller huvudsakligen
med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n. (exkl. pickuper och ädel- eller
halvädelstenar för stift till grammofoner)

85232100 Leveranser ton Kort med inbyggd magnetremsa

85232915 Leveranser ton Magnetband och magnetskivor, oinspelade, för inspelning av ljud eller för
liknande inspelning av andra fenomen (exkl. produkter enligt kap. 37)

85232919 Leveranser st Magnetband och magnetskivor (exkl. oinspelade)

85232990 Leveranser st Magnetiska medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen (exkl. kort med
inbyggd magnetremsa, magnetband, magnetskivor samt varor enligt kapitel
37)

85234110 Leveranser ton Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på <= 900
megabyte (exkl. raderbara)

85234130 Leveranser ton Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet av > 900 megabyte
och <= 18 gigabyte (exkl. raderbara)

85234190 Leveranser ton Optiska medier för inspelning av ljud eller andra fenomen, oinspelade t.ex.
"CD-RWs", "DVD-/+RWs", "DVD-RAMs", "MiniDiscs" (exkl. icke raderbara
skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på <= 18 gigabyte
"CD-Rs", "DVD-/+Rs" samt produkter enligt kap. 37)

85234910 Leveranser st Digital versatile discs DVD (exkl. oinspelade)

85234920 Leveranser st Skivor för laseravläsningssystem (exkl. oinspelade och "Digital versatile discs
DVD")

85234990 Leveranser st Optiska medier (exkl. oinspelade och skivor för laseravläsningssystem)

85235110 Leveranser ton Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en extern källa "flash
memory cards" eller "flash electronic storage cards", oinspelade

85235190 Leveranser st Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en extern källa "flash
memory cards" eller "flash electronic storage cards", inspelade

85235200 Leveranser st Smartkort med en eller flera elektroniska integrerade kretsar

85235910 Leveranser ton Halvledarmedier, oinspelade, för inspelning av ljud eller andra fenomen (exkl.
icke-flyktiga halvledarminnen och smartkort)

85235990 Leveranser st Halvledarmedier (exkl. oinspelade, icke-flyktiga halvledarminnen och smartkort)

85238010 Leveranser ton Medier, oinspelade, för inspelning av ljud eller av andra fenomen, inbegripet
matriser och förlagor "masters" för framställning av skivor (exkl. för magnetiska
eller optiska medier eller halvledarmedier samt produkter enligt kap. 37)

85238090 Leveranser st Media, inspelad, inkl. matriser och förlagor "masters" för framställning av skivor
(exkl. för magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier samt produkter
enligt kap. 37)

85241100 Leveranser st Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, utan drivrutiner eller
styrkretsar, med flytande kristaller

85241200 Leveranser st Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, utan drivrutiner eller
styrkretsar, med organiska lysdioder "OLED"

85241900 Leveranser st Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, utan drivrutiner eller
styrkretsar (exkl. med flytande kristaller eller organiska lysdioder "OLED")

85249100 Leveranser st Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, med drivrutiner eller
styrkretsar, med flytande kristaller

85249200 Leveranser st Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, med drivrutiner eller
styrkretsar, med organiska lysdioder "OLED"

85249900 Leveranser st Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, med drivrutiner eller
styrkretsar (exkl. med flytande kristaller eller organiska lysdioder "OLED")

85255000 Leveranser st Apparater för sändning av rundradio eller television

85256000 Leveranser st Apparater för sändning av rundradio eller television, med inbyggd utrustning för
mottagning

85258100 Leveranser st Televisionskameror, digitala kameror och videokameror, höghastighetsvaror
enligt anmärkning 1 till undernummer till kapitel 85

85258200 Leveranser st Televisionskameror, digitala kameror och videokameror, strålningshärdiga eller
strålningståliga enligt anmärkning 2 till undernummer till kapitel 85 (exkl.
höghastighetsvaror)
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85258300 Leveranser st Televisionskameror, digitala kameror och videokameror, mörkerseendevaror
enligt anmärkning 3 till undernummer till kapitel 85 (exkl. höghastighets- och
strålningshärdiga eller strålningståliga)

85258900 Leveranser st Televisionskameror, digitala kameror och videokameror (exkl. höghastighets-,
strålningshärdiga eller strålningståliga samt mörkerseendevaror)

85261000 Leveranser st Radarapparater

85269120 Leveranser st Mottagare för radionavigering (exkl. radarapparater)

85269180 Leveranser st Apparater för radionavigering (exkl. mottagare för radionavigering och
radarapparater)

85269200 Leveranser st Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

85271200 Leveranser st Radiokassettbandspelare, i fickformat [dimension <= 170 mm x 100 mm x 45
mm], med inbyggd förstärkare, utan inbyggd högtalare, som kan arbeta utan
yttre kraftkälla

85271300 Leveranser st Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inkl. apparater som
också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi, kombinerade med
ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning (exkl. radiokassettbandspelare i
fickformat)

85271900 Leveranser st Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inkl. apparater som
också kan ta emot radiotelefoni ellert radiotelegrafi (exkl. med inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud)

85272120 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud, i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio
Data Systems "RDS", med laseravläsningssystem

85272152 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud, i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio
Data Systems "RDS", av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem

85272159 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud, i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio
Data Systems "RDS" (exkl. med laseravläsningssystem samt av kassettyp
med analogt och digitalt avläsningssystem)

85272170 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud, med laseravläsningssystem (exkl. apparater i stånd att ta
emot och avkoda digitala signaler från Radio Data Systems "RDS")

85272192 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud, av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem
(exkl. apparater i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio Data
Systems "RDS")

85272198 Leveranser Anges ej Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud (exkl. med laseravläsningssystem, av kassettyp med
analogt och digitalt avläsningssystem samt apparater i stånd att ta emot och
avkoda digitala signaler från Radio Data Systems "RDS")

85272198x Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud, andra slag (exkl. nämnda varor i 8527)

85272900 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag
som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud)

85279100 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, med inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som
används i motorfordon)

85279200 Leveranser st Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, utan inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur (exkl. av
sådana slag som används i motorfordon)

85279900 Leveranser st Rundradiomottagare (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud eller med ur samt av sådana slag som används i
motorfordon)
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85284200 Leveranser st Katodstrålerörsmonitorer, av sådana slag som kan anslutas direkt till och är
avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471 (exkl. med televisionsmottagare)

85284900 Leveranser st Katodstrålerörsmonitorer (exkl. av sådana slag som kan anslutas direkt till och
är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471 samt med televisionsmottagare)

85285210 Leveranser st Monitorer av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett
system för automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl. med inbyggd
televisionsmottagare samt katodstrålerörsmonitorer)

85285291 Leveranser st Monitorer med en LCD-bildskärm "med flytande kristaller", avsedda för
datoranvändning men av ett slag som inte huvudsakligen används i ett system
för automatisk databehandling (exkl. med inbyggd televisionsmottagare)

85285299 Leveranser st Monitorer, avsedda för datoranvändning men av ett slag som inte
huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling (exkl. med
inbyggd televisionsmottagare, katodstrålerörsmonitorer samt med
LCD-bildskärm "med flytande kristaller")

85285900 Leveranser st Monitorer (exkl. med inbyggd televisionsmottagare, katodstrålerörsmonitorer
samt som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans
med en maskin för automatisk databehandling)

85286200 Leveranser st Projektorer av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att
användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr
8471 (exkl. med inbyggd televisionsmottagare)

85286920 Leveranser st Projektorer, för enfärgad mottagning (exkl. med inbyggd televisionsmottagare
samt som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans
med en maskin för automatisk databehandling)

85286980 Leveranser st Färgprojektorer (exkl. med inbyggd televisionsmottagare samt som kan
anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för
automatisk databehandling)

85287111 Leveranser st Videotuners i form av sammansatta elektroniska komponenter som skall
monteras i en maskin för automatisk databehandling

85287115 Leveranser st Videotuners med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem
för uppkoppling till internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte,
med möjlighet till televisionsmottagning "set-top boxes med
kommunikationsfunktion", inkl. sådana som innehåller en anordning med
inspelnings- eller återgivningsfunktion, förutsatt att de behåller den väsentliga
egenskapen av "set-top box med kommunikationsfunktion"

85287119 Leveranser st Videotuners (exkl. i form av sammansatta elektroniska komponenter som skall
monteras i en maskin för automatisk databehandling samt apparater med en
mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem för uppkoppling till
Internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till
televisionsmottagning "set-top boxes med kommunikationsfunktion")

85287191 Leveranser st Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem för
uppkoppling till internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med
möjlighet till televisionsmottagning "set-top boxes med
kommunikationsfunktion", inkl. sådana som innehåller en anordning med
inspelnings- eller återgivningsfunktion, förutsatt att de behåller den väsentliga
egenskapen av "set-top box med kommunikationsfunktion" (exkl. videotuners)

85287199 Leveranser st Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler (exkl.
utformade för att innehålla en videoskärm, videoturners samt "set-top box med
kommunikationsfunktion")

85287210 Leveranser st Televisionsprojektorer, för färgtelevision

85287220 Leveranser st Televisionsmottagare med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av
videosignaler, för färgtelevision

85287230 Leveranser st Televisionsmottagare med inbyggt bildrör, för färgtelevision (exkl. apparater
med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler samt
videomonitorer)

85287240 Leveranser st Televisionsmottagare med en LCD-bildskärm med flytande kristaller, för
färgtelevision (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av
videosignaler samt videomonitorer och televisionsprojektorer)

85287260 Leveranser st Televisionsmottagare med en plasmabildskärm "PDP", för färgtelevision (exkl.
med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler samt
videomonitorer och televisionsprojektorer)

85287280 Leveranser st Televisionsmottagare för färgtelevision (exkl. med inbyggt bildrör eller LCD eller
plasmabildskärm eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av
videosignaler samt videomonitorer och televisionsprojektorer)

85287300 Leveranser st Televisionsmottagare för svartvit eller annan enfärgad mottagning, även med
inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning
av ljud eller videosignaler
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85291011 Leveranser st Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för
montering i motorfordon, enligt nr 8525-8528

85291030 Leveranser Anges ej Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare

85291030a Leveranser st Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, för mottagning via
satellit

85291030b Leveranser st Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare (exkl. för mottagning via
satellit)

85291065 Leveranser st Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, inkl. inbyggda (exkl.
teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för
montering i motorfordon)

85291069 Leveranser Anges ej Antenner (exkl. inom- och utomhusantenner för radio- eller
televisionsmottagare samt teleskop- och stavantenner för bärbara apparater
eller för apparater för montering i motorfordon)

85291080 Leveranser Anges ej Antennfilter och antennseparatorer

85291095 Leveranser Anges ej Antennreflektorer och delar lämpliga att användas till antenner och
antennreflektorer, i.a.n (exkl. antennfilter och antennseparatorer)

85299015 Leveranser Anges ej OLED-moduler och OLED-paneler för televisionsmottagare enligt nr 8528 72
eller 8528 73

85299018 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
apparater enligt nr 8524–8528 med platta bildskärmsmoduler, med flytande
kristaller

85299020 Leveranser Anges ej Delar till digitalkameror enligt undernummer 8525 81 00, 8525 82 00, 8525 83
00 och 8525 89 00; delar till apparater enligt undernr 8525 60 00, 8528 42 00,
8528 52 10 och 8528 62 00, i.a.n.

85299040 Leveranser Anges ej Skåp och lådor, till sändare och mottagare för rundradio, televisionsapparater,
televisionskameror, videokameror, digitalkameror, radarapparater, monitorer
och projektorer, samt apparater för radionavigering och radiostyrning, i.a.n.

85299065 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter som är lämpliga att användas
uteslutande eller huvudsakligen med platta bildskärmsmoduler, till apparater för
sändning och mottagning av rundradio eller television; televisionskameror;
digitalkameror; videokameror; radarapparater, apparater för radionavigering
och radiostyrning samt monitorer och projektorer i.a.n.

85299091 Leveranser Anges ej LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor bestående av en
eller flera lysdioder och ett eller flera anslutningsdon och som är monterade på
en tryckt krets eller på ett annat liknande substrat, samt andra passiva
komponenter, även kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdioder,
vilka används som bakgrundsbelysning för LCD-bildskärmar (exkl. för
datormonitorer)

85299092 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
televisionskameror, mottagare för rundradio eller television, och bildskärmar
och projektorer, i.a.n. (exkl. antenner, skåp och lådor, sammansatta
elektroniska komponenter och delar till monitorer och projektorer av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling)

85299097 Leveranser Anges ej Delar som kan användas huvudsakligen eller uteslutande med platta
bildskärmsmoduler till apparater enligt nr 8524–8528, i.a.n.

85301000 Leveranser Anges ej Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för
järnvägar eller spårvägar (exkl. mekanisk och elektromekanisk utrustning enligt
nr 8608)

85308000 Leveranser ton Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning (exkl. för
järnvägar och spårvägar samt mekanisk och elektromekanisk utrustning enligt
nr 8608)

85309000 Leveranser Anges ej Delar till elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning

85311030 Leveranser st Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d., av sådana slag som används i
byggnader

85311095 Leveranser st Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. (exkl. för motorfordon och
byggnader)

85312020 Leveranser ton Signaltablåer med lysdioder "LED" (exkl. som används till cyklar och
motorfordon samt signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning
enligt nr 8530)

85312040 Leveranser ton Signaltablåer med aktiv matris "LCD" (exkl. som används till cyklar och
motorfordon samt signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning
enligt nr 8530)

85312095 Leveranser ton Signaltablåer med flytande kristaller "LCD" (exkl. som används till cyklar och
motorfordon och signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning
enligt nr 8530 samt signaltablåer med aktiv matris "LCD")
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85318040 Leveranser ton Ringklockor, sumrar, dörrklockor och liknande elektriska apparater (exkl.
inbrotts- eller brandlarm och liknande samt signaleringsutrustning för cyklar,
motorfordon och övrig trafik)

85318070 Leveranser ton Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (exkl. tjuvlarmsapparater,
brandlarmsapparater o.d.; signaltablåer med flytande kristaller "LCD" eller
lysdioder "LED"; ringklockor, sumrar, dörrklockor o.d.; signaleringsutrustning
för cyklar, motorfordon och övrig trafik)

85319000 Leveranser Anges ej Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, i.a.n.

85321000 Leveranser st Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz, som kan arbeta
vid en reaktiv effekt av >= 0,5 kvar "faskompensatorer"

85322100 Leveranser st Tantalkondensatorer (exkl. faskompensatorer)

85322200 Leveranser st Elektrolytkondensatorer med aluminium (exkl. faskompensatorer)

85322300 Leveranser st Keramiska kondensatorer med enkelt lager, elektriska (exkl.
faskompensatorer)

85322400 Leveranser st Keramiska kondensatorer med två eller flera lager, elektriska (exkl.
faskompensatorer)

85322500 Leveranser st Kondensatorer med papper eller plast, elektriska (exkl. faskompensatorer)

85322900 Leveranser st Fasta kondensatorer, elektriska (exkl. tantalkondensatorer,
elektrolytkondensatorer med aluminium, elektriska kondensatorer med material
av keramik, papper eller plast samt faskompensatorer)

85323000 Leveranser st Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer, elektriska

85329000 Leveranser Anges ej Delar till elektriska kondensatorer, fasta eller variabla, i.a.n.

85331000 Leveranser st Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp (exkl. värmemotstånd)

85332100 Leveranser st Fasta motstånd för en effekt av <= 20 W (exkl. värmemotstånd)

85332900 Leveranser st Fasta motstånd för en effekt av > 20 W (exkl. värmemotstånd)

85333100 Leveranser st Trådlindade variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar, för en effekt
av <= 20 W (exkl. värmemotstånd)

85333900 Leveranser st Trådlindade variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar, för en effekt
av > 20 W (exkl. värmemotstånd)

85334010 Leveranser st Variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar, för en effekt av <= 20 W
(exkl. trådlindade variabla motstånd samt värmemotstånd)

85334090 Leveranser st Variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar, för en effekt av > 20 W
(exkl. trådlindade variabla motstånd och värmemotstånd)

85339000 Leveranser Anges ej Delar till elektriska motstånd inkl. reostater och potentiometrar (exkl.
värmemotstånd)

85340011 Leveranser st Tryckta kretsar, flerlager "multilayer" kretsar, bestående endast av ledande
element och kontakter

85340019 Leveranser st Tryckta kretsar, bestående endast av ledande element och kontakter (exkl.
flerlager "multilayer" kretsar)

85340090 Leveranser st Tryckta kretsar med passiva element (exkl. bestående endast av ledande
element och kontakter)

85351000 Leveranser st Smältsäkringar för en driftspänning av > 1 000 V

85352100 Leveranser st Automatiska brytare för en driftspänning av > 1 000 V men < 72,5 kV

85352900 Leveranser st Automatiska brytare för en driftspänning av >= 72,5 kV

85353010 Leveranser st Effektfrånskiljare och strömbrytare, för en driftspänning av > 1 000 V
men < 72,5 kV

85353090 Leveranser st Effektfrånskiljare och strömbrytare, för en driftspänning av >= 72,5 kV

85354000 Leveranser Anges ej Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfilter, för en
driftspänning av > 1 000 V

85354000a Leveranser st Överspänningsavledare och spänningsbegränsare, för en driftspänning
av > 1.000 V

85354000b Leveranser st Stötvågsfilter, för en driftspänning av > 1.000 V
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85359000 Leveranser st Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande
av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse
i elektriska kretsar, för en driftspänning av > 1 000 V (exkl. smältsäkringar,
automatiska brytare, effektfrånskiljare och strömbrytare,
överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfilter samt tavlor,
bänkar o.d. enligt nr 8537)

85361010 Leveranser st Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 000 V, för en strömstyrka av <= 10
A

85361050 Leveranser st Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 000 V, för en strömstyrka av > 10
A men <= 63 A

85361090 Leveranser st Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 000 V, för en strömstyrka av > 63
A

85362010 Leveranser st Automatiska brytare för en driftspänning av <= 1 000 V, för en strömstyrka av
<= 63 A

85362090 Leveranser st Automatiska brytare för en driftspänning av <= 1 000 V, för en strömstyrka
av > 63 A

85363010 Leveranser st Artiklar för skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av <= 1 000 V,
för en strömstyrka av <= 16 A (exkl. smältsäkringar och automatiska brytare)

85363030 Leveranser st Artiklar för skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av <= 1 000 V,
för en strömstyrka av > 16 A men <= 125 A (exkl. smältsäkringar och
automatiska brytare)

85363090 Leveranser st Artiklar för skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av <= 1 000 V,
för en strömstyrka av > 125 A (exkl. smältsäkringar och automatiska brytare)

85364110 Leveranser st Reläer för en driftspänning av <= 60 V samt för en strömstyrka av <= 2 A

85364190 Leveranser st Reläer för en driftspänning av <= 60 V samt för en strömstyrka av > 2 A

85364900 Leveranser st Reläer för en driftspänning av > 60 V men <= 1 000 V

85365003 Leveranser st Elektroniska strömställare för växelström bestående av optiskt kopplade
ingångs- och utgångskretsar "isolerade tyristorströmställare för växelström"
(exkl. reläer och automatiska brytare)

85365005 Leveranser st Elektroniska strömställare, inbegripet temperaturskyddade elektroniska
strömställare, bestående av en transistor och ett logiskt chip
"chip-on-chip-teknik" (exkl. reläer och automatiska brytare)

85365007 Leveranser st Elektromekaniska snabbställare för en strömstyrka av <= 11 A (exkl. reläer och
automatiska brytare)

85365011 Leveranser st Tryckknappsströmbrytare för en driftspänning av <= 60 V

85365015 Leveranser st Vridströmbrytare för en driftspänning av <= 60 V

85365019 Leveranser st Strömställare för en driftspänning av <= 60 V (exkl. reläer, automatiska brytare,
tryckknappsströmbrytare och vridströmbrytare)

85365080 Leveranser st Strömställare för en driftspänning av > 60 V men <= 1 000 V (exkl. reläer,
automatiska brytare, elektroniska strömställare för växelström bestående av
optiskt kopplade ingångs- och utgångskretsar "isolerade tyristorströmställare
för växelström", elektroniska strömställare, inbegripet temperaturskyddade
elektroniska strömställare, bestående av en transistor och ett logiskt chip
"chip-on-chip-teknik" samt elektromekaniska snabbställare för en strömstyrka
av <= 11 A)

85366110 Leveranser st Edisonlamphållare för en driftspänning av <= 1 000 V

85366190 Leveranser st Glödlampshållare för en driftspänning av <= 1 000 V (exkl. Edisonlamphållare)

85366910 Leveranser st Stickproppar och uttag för en driftspänning av <= 1 000 V, för koaxialkablar

85366930 Leveranser st Stickproppar och uttag för en driftspänning av <= 1 000 V, för tryckta kretsar

85366990 Leveranser st Stickproppar och uttag för en driftspänning av <= 1 000 V (exkl. för
koaxialkablar och tryckta kretsar)

85367000 Leveranser st Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer

85369001 Leveranser st Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar, för en driftspänning av <= 1
000 V

85369010 Leveranser st Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar, för en driftspänning av
<= 1 000 V

85369040 Leveranser st Batterihållare av sådana slag som används till motorfordon enligt nr 8702,
8703, 8704 eller 8711
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85369095 Leveranser st Elektriska apparater och andra artiklar för brytning av elektriska kretsar eller för
åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, för en
driftspänning av <= 1 000 V (exkl. smältsäkringar, automatiska brytare och
andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar, reläer, glödlampshållare,
stickproppar och uttag, monteringsfärdiga element för elektriska kretsar,
kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar samt batterihållare)

85371010 Leveranser st Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator

85371091 Leveranser st Styrsystem med programmerbara minnen (exkl. styrskåp för numeriska
styrsystem med inbyggd dator)

85371095 Leveranser st Tryckkänsliga inenheter "pekskärmar" utan visningskapacitet, som ska
monteras i apparater med skärm och som fungerar genom att upptäcka
förekomsten av och platsen för ett tryck på skärmen

85371098 Leveranser st Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. utrustade med två eller flera apparater
enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver-
eller kopplingsorgan, för en driftspänning av <= 1 000 V (exkl.
kopplingsanordningar för trådtelefoni och trådtelegrafi, styrskåp för numeriska
styrsystem med inbyggd dator samt styrsystem med programmerbara minnen
och "pekskärmar")

85372091 Leveranser st Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. utrustade med två eller flera apparater
enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver-
eller kopplingsorgan, för en driftspänning av > 1 000 V men <= 72,5 kV

85372099 Leveranser st Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. utrustade med två eller flera apparater
enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver-
eller kopplingsorgan, för en driftspänning av > 72,5 kV

85381000 Leveranser st Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt nr 8537, inte försedda
med apparater

85389011 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter till kiselskivetestare enligt nr 8536 90
20

85389019 Leveranser Anges ej Delar till kiselskivetestare enligt nr 8536 90 20, i.a.n. (exkl. sammansatta
elektroniska komponenter)

85389091 Leveranser Anges ej Sammansatta elektroniska komponenter till elektriska apparater och andra
artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för
åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar enligt nr
8535 och 8536 samt kontrollbänkar, kontrollkabiner och liknande sammansatta
apparater enligt nr 8537, (exkl. till kiselskivetestare enligt nr 8536 90 20)

85389099 Leveranser Anges ej Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536 eller 8537, i.a.n. (exkl.
sammansatta elektroniska komponenter, samt tavlor, paneler, hyllor, bänkar,
skåp o.d. för varor enligt nr 8537, inte försedda med apparater, och till
kiselskivetestare enligt nr 8536 90 20)

85391000 Leveranser st Sealed beam lamp units

85392130 Leveranser st Volframhalogenlampor, av sådana slag som används för motorcyklar eller
andra motorfordon (exkl. "sealed beam lamp units")

85392192 Leveranser st Volframhalogenlampor för en driftspänning av > 100 V

85392198 Leveranser st Volframhalogenlampor för en driftspänning av <= 100 V (exkl. av sådana slag
som används för motorcyklar eller andra motorfordon)

85392210 Leveranser st Reflektorlampor med en effekt av <= 200 W och för en driftspänning av > 100
V (exkl. volframhalogenlampor)

85392290 Leveranser st Glödlampor med en effekt av <= 200 W och för en driftspänning av > 100 V
(exkl. volframhalogenlampor, reflektorlampor samt lampor för ultraviolett eller
infrarött ljus)

85392930 Leveranser st Glödlampor av sådana slag som används för motorcyklar eller andra
motorfordon (exkl. volframhalogenlampor)

85392992 Leveranser st Glödlampor för en driftspänning av > 100 V (exkl. volframhalogenlampor,
lampor med en effekt av <= 200 W och för en spänning av > 100 V, lampor för
ultraviolett eller infrarött ljus)

85392998 Leveranser st Glödlampor för en driftspänning av <= 100 V (exkl. volframhalogenlampor samt
av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon)

85393110 Leveranser st Fluorescenslampor, lysrör o.d., med två socklar (exkl. sådana för utraviolett
ljus)

85393190 Leveranser st Fluorescenslampor, lysrör o.d. (exkl. med två socklar samt sådana för
utraviolett ljus)

85393220 Leveranser st Kvicksilver- eller natriumlampor

85393290 Leveranser st Halogenlampor

85393920 Leveranser st Kallkatodlampor "CCFL" för bakgrundsbelysning av platta bildskärmar
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85393980 Leveranser st Gasurladdningslampor (exkl. för utraviolett ljus, fluorescenslampor "lysrör o.d.",
kvicksilver- eller natriumlampor, halogenlampor, kallkatodlampor "CCFL" för
bakgrundsbelysning av platta bildskärmar)

85394100 Leveranser st Båglampor

85394900 Leveranser st Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus

85395100 Leveranser st Lysdiodmoduler "LED-moduler"

85395200 Leveranser st Lysdiodlampor "LED-lampor"

85399010 Leveranser Anges ej Lampsocklar till elektriska glödlampor, gasurladdningslampor, inkl. "sealed
beam lamp units", lampor för ultraviolett eller infrarött ljus samt båglampor
enligt nr 8539

85399090 Leveranser Anges ej Delar till elektriska glödlampor, gasurladdningslampor, inkl. "sealed beam lamp
units", lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor samt lysdiodljuskällor
"LED" i.a.n.

85401100 Leveranser st Bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för videomonitorer, för
färgtelevision

85401200 Leveranser st Bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för videomonitorer, för svartvit
eller annan enfärgad television

85402010 Leveranser st Rör för televisionskameror

85402080 Leveranser st Bildomvandlarrör, bildförstärkarrör och andra fotokatodrör (exkl. rör till
televisionskameror, samt bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för
videomonitorer)

85404000 Leveranser st Bildrör för data/grafik, enfärgad; bildrör för data/grafik, färg, med en
fosforiserande skärm med en punkttäthet om < 0,4 mm (exkl. fotokatodrör och
katodstrålerör)

85406000 Leveranser st Katodstrålerör (exkl. bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för
videomonitorer, rör till televisionskameror, bildomvandlarrör, bildförstärkarrör
samt andra fotokatodrör, bildrör för data-grafik, färg, med en fosforiserande
skärm med en punkttäthet om < 0.4 mm samt bildrör för data-grafik för svartvit
eller annan enfärgad mottagning)

85407100 Leveranser st Magnetroner

85407900 Leveranser st Mikrovågsrör, t.ex. vandringsvågsrör och carcinotroner (exkl. magnetroner
samt rör med styrgaller)

85408100 Leveranser st Mottagarrör och förstärkarrör (exkl. mikrovågsrör samt fotokatodrör och
katodstrålerör)

85408900 Leveranser st Elektronrör (exkl. mottagarrör och förstärkarrör, mikrovågsrör, fotokatodrör,
katodstrålerör, bildrör för televisionsmottagare och vidiomonitore)

85409100 Leveranser Anges ej Delar till katodstrålerör

85409900 Leveranser Anges ej Delar till glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör (exkl. till katodstrålerör)

85411000 Leveranser st Dioder (exkl. ljuskänsliga dioder och lysdioder "LED")

85412100 Leveranser st Transistorer med en effektförlust av < 1 W (exkl. ljuskänsliga transistorer)

85412900 Leveranser st Transistorer med en effektförlust av >= 1 W (exkl. ljuskänsliga transistorer)

85413000 Leveranser st Tyristorer, dubbeldioder "diacs" och dubbelriktade tyristorer "triacs" (exkl.
ljuskänsliga sådana)

85414100 Leveranser st Ljusdioder "LED"

85414200 Leveranser st Fotoelektromotoriska celler, ej sammanfogade till moduler eller monterade i
paneler

85414300 Leveranser st Fotoelektromotoriska celler, sammanfogade till moduler eller monterade i
paneler

85414900 Leveranser st Halvledarkomponenter, ljuskänsliga, även sammanfogade till moduler eller
monterade i paneler (exkl. fotoelektromotoriska celler samt lysdioder "LED")

85415100 Leveranser st Halvledarbaserade omvandlare (exkl. ljuskänsliga)

85415900 Leveranser st Halvledarkomponenter eller halvledarelement, i.a.n.

85416000 Leveranser st Monterade piezoelektriska kristaller

85419000 Leveranser Anges ej Delar till dioder, transistorer o.d. halvledarkomponenter eller halvledarelement;
ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, lysdioder samt
monterade piezoelektriska kristaller, i.a.n.
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85423111 Leveranser st Integrerade multikomponentkretsar "MCOs", elektroniska, som processorer
och styrenheter enligt anmärkning 9 (b) (4) till kapitel 85, även kombinerade
med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och
tidsinställningskretsar eller andra kretsar

85423119 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som processorer och styrenheter, även
kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och
tidsinställningskretsar eller andra kretsar i form av integrerade multichipkretsar
bestående av två eller flera förbundna integrerade monolitkretsar enligt
anmärkning 9 (b) (3) till kapitel 85

85423190 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som processorer och styrenheter, även
kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och
tidsinställningskretsar eller andra kretsar (exkl. i form av integrerade
multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

85423211 Leveranser st Elektroniska integrerade multikomponentkretsar "MCOs" som minnen enligt
anmärkning 9 b (4) till kapitel 85

85423219 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som minnen i form av integrerade
multichipkretsar bestående av två eller flera förbundna integrerade
monolitkretsar enligt anmärkning 9 b (3) till kapitel 85

85423231 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som dynamiska direktminnen "D-RAMs", med
en minneskapacitet på <= 512 Mbit (exkl. i form av integrerade multichipkretsar
eller integrerade multikomponentkretsar)

85423239 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som dynamiska direktminnen "D-RAMs", med
en minneskapacitet av > 512 Mbit (exkl. i form av integrerade multichipkretsar
eller integrerade multikomponentkretsar)

85423245 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som statiska direktminnen "S-RAMs", inkl.
direktbuffertminnen "cache-RAMs" (exkl. i form av integrerade multichipkretsar
eller integrerade multikomponentkretsar)

85423255 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som UV-raderbara, programmerbara
läsminnen "EPROMs" (exkl. i form av integrerade multichipkretsar eller
integrerade multikomponentkretsar)

85423261 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som är elektriskt raderbara, programmerbara
läsminnen "E²PROMs", inkl. "flash E²PROMs", med en minneskapacitet av <=
512 Mbit (exkl. i form av integrerade multichipkretsar eller integrerade
multikomponentkretsar)

85423269 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som är elektriskt raderbara, programmerbara
läsminnen "E²PROMs", inkl. "flash E²PROMs", med en minneskapacitet
av > 512 Mbit (exkl. i form av integrerade multichipkretsar eller integrerade
multikomponentkretsar)

85423275 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som är elektriskt raderbara, programmerbara
läsminnen "E2PROM" (exkl. "Flash E²PROMs" och i form av integrerade
multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

85423290 Leveranser st Arbetsminnen i sammansättningar såsom "D-RAM" stackar och moduler (exkl.
som integrerade multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar,
"D-RAMs", "S-Rams", "cache-RAMs", "EPROMs" samt "E²PROMs")

85423310 Leveranser st Elektroniska integrerade multikomponentkretsar "MCOs" som förstärkare enligt
anmärkning 9 b (4) till kapitel 85

85423390 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar som förstärkare (exkl. integrerade
multikomponentkretsar)

85423911 Leveranser st Elektroniska integrerade multikomponentkretsar "MCOs" enligt anmärkning 9 b
(4) till kapitel 85 (exkl. som processorer, styrenheter, minnen och förstärkare)

85423919 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar i form av integrerade multichipkretsar
bestående av två eller flera förbundna integrerade monolitkretsar enligt
anmärkning 9 b (3) till kapitel 85 (exkl. som processorer, styrenheter, minnen
och förstärkare)

85423990 Leveranser st Elektroniska integrerade kretsar (exkl. i form av integrerade multichipkretsar
eller integrerade multikomponentkretsar samt som processorer, styrenheter,
minnen och förstärkare)

85429000 Leveranser Anges ej Delar till elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar,
mikrokretsar, i.a.n.

85431000 Leveranser ton Partikelacceleratorer för elektroner, protoner mm, elektriska (exkl.
jonimplanterare för dopning av halvledarmaterial)

85432000 Leveranser ton Signalgeneratorer, elektriska

85433040 Leveranser ton Maskiner för elmetallisering på elektrolytisk väg eller för elektrolys, av ett slag
som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar

85433070 Leveranser ton Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk väg, för elektrolys
eller för elektrofores (excl. maskiner för elmetallisering på elektrolytisk väg eller
för elektrolys, av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretsar)
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85434000 Leveranser Anges ej Elektroniska cigaretter och liknande elektroniska förångningsanordningar för
personligt bruk

85437001 Leveranser Anges ej Artiklar som konstruerats särskilt för anslutning till apparater eller instrument
för telegrafi eller telefoni eller till telegraf- eller telefonnät

85437002 Leveranser Anges ej Mikrovågsförstärkare

85437003 Leveranser Anges ej Trådlösa anordningar med infrarött ljus för fjärrkontroll av videospelskonsoler

85437004 Leveranser Anges ej Inspelningsapparater för digitala flygdata

85437005 Leveranser Anges ej Bärbar, batteridriven elektronisk läsare för att registrera och återge text, stillbild
eller ljud

85437006 Leveranser Anges ej Apparat för digital signalbehandling som kan ansluta till ett trådnät eller trådlöst
nät för ljudmixning

85437007 Leveranser Anges ej Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning främst utformad för barn
(exkl. leksaker av 9503 00 87)

85437008 Leveranser Anges ej Plasmareningsmaskiner som avlägsnar organiska föroreningar från prov och
provhållare för elektronmikroskopi

85437009 Leveranser Anges ej Tryckkänsliga inenheter, s.k. pekskärmar utan visningskapacitet, som ska
monteras i apparater med skärm och som fungerar genom att upptäcka
förekomsten av och platsen för ett tryck på skärmen

85437010 Leveranser Anges ej Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål, elektriska

85437030 Leveranser Anges ej Antennförstärkare

85437050 Leveranser st Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning

85437060 Leveranser Anges ej Apparater för aktivering av elektriska stängsel

85437090 Leveranser Anges ej Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, i.a.n. i
kap 85

85439000 Leveranser Anges ej Delar till elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter,
i.a.n. i kap 85

85441110 Leveranser ton Tråd för lindning av spolar, för elektriskt bruk, av koppar, lackerad eller
emaljerad

85441190 Leveranser ton Tråd för lindning av spolar, för elektriskt bruk, av koppar, isolerad (exkl.
lackerad eller emaljerad)

85441900 Leveranser ton Tråd för lindning av spolar, för elektriskt bruk, isolerad (exkl. av koppar)

85442000 Leveranser ton Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare, isolerade, även försedda med
kopplingsanordningar

85443000 Leveranser ton Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i
fordon, luftfartyg eller fartyg

85444210 Leveranser ton Elektriska ledare av sådana slag som används för telekommunikation, för en
spänning av <= 1 000 V, isolerade, försedda med kopplingsanordningar, i.a.n.

85444290 Leveranser ton Elektriska ledare, för en spänning av <= 1 000 V, isolerade, försedda med
kopplingsanordningar, i.a.n. (exkl. av sådana slag som används för
telekommunikation)

85444920 Leveranser ton Elektriska ledare för en spänning av <= 80 V, isolerade, av sådana slag som
används för telekommunikationer (exkl. med kopplingsanordningar)

85444991 Leveranser ton Tråd och kablar, elektriska, för en spänning av <= 1 000 V, isolerade, med en
diameter på ledarens enskilda trådar av > 0,51 mm, i.a.n. (exkl. med
kopplingsanordningar)

85444993 Leveranser ton Elektriska ledare för en spänning av <= 80 V, isolerade (exkl. med
kopplingsanordningar samt av sådana slag som används för
telekommunikationer)

85444995 Leveranser ton Elektriska ledare för en spänning av > 80 V men < 1 000 V, isolerade, med en
diameter på ledarens enskilda trådar av <= 0,51 mm, i.a.n. (exkl. med
kopplingsanordningar)

85444999 Leveranser ton Elektriska ledare för en spänning av 1 000 V, isolerade, med en diameter på
ledarens enskilda trådar av <= 0,51 mm, i.a.n. (exkl. med
kopplingsanordningar)

85446010 Leveranser ton Elektriska ledare för en spänning av > 1 000 V, isolerade, med kopparledare,
i.a.n.

85446090 Leveranser ton Elektriska ledare för en spänning av > 1 000 V, isolerade, i.a.n. (exkl. med
kopparledare)
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85447000 Leveranser ton Optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i
förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

85451100 Leveranser ton Elektroder av grafit eller annat kol, av sådana slag som används i elektriska
ugnar

85451900 Leveranser ton Elektroder av grafit eller annat kol, för elektriskt ändamål (exkl. av sådana slag
som används i ugnar)

85452000 Leveranser ton Kolborstar för elektriskt bruk

85459010 Leveranser ton Värmemotstånd, elektriska, av grafit eller annat kol

85459090 Leveranser ton Artiklar av grafit eller annat kol, för elektriskt bruk (exkl. elektroder, kolborstar
samt värmemotstånd)

85461000 Leveranser ton Elektriska isolatorer av glas (exkl. isolerdetaljer)

85462000 Leveranser ton Elektriska isolatorer av keramiskt material (exkl. isolerdetaljer)

85469010 Leveranser ton Elektriska isolatorer av plast (exkl. isolerdetaljer)

85469090 Leveranser ton Elektriska isolatorer (exkl. av glas, keramiskt material, plast samt isolerdetaljer)

85471000 Leveranser ton Isolerdetaljer för elektriskt ändamål, av keramiskt material

85472000 Leveranser ton Isolerdetaljer för elektriskt bruk, av plast

85479000 Leveranser ton Isolerdetaljer för elektriskt bruk, elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till
sådana, av oädel metall och invändigt belagda med isolermaterial (exkl. av
keramiskt material eller plast)

85480020 Leveranser Anges ej Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar och moduler

85480030 Leveranser Anges ej LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor bestående av en
eller flera lysdioder och ett eller flera anslutningsdon och som är monterade på
en tryckt krets eller på ett annat liknande substrat, samt andra passiva
komponenter, även kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdioder,
vilka används som bakgrundsbelysning för LCD-bildskärmar, i.a.n.

85480090 Leveranser Anges ej Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n. i kapitel 85

85491110 Leveranser ton Förbrukade blyackumulatorer

85491190 Leveranser ton Avfall och skrot av blyackumulatorer

85491210 Leveranser ton Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier, innehållande bly,
kadmium eller kvicksilver

85491220 Leveranser ton Förbrukade elektriska ackumulatorer (exkl. blyackumulatorer), innehållande bly,
kadmium eller kvicksilver

85491290 Leveranser ton Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer
(exkl. blyackumulatorer), innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491310 Leveranser ton Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier, sorterade efter
kemisk typ, inte innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491320 Leveranser ton Förbrukade elektriska ackumulatorer, sorterade efter kemisk typ, sorterade
efter kemisk typ, inte innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491390 Leveranser ton Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer,
sorterade efter kemisk typ, inte innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491410 Leveranser ton Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier, inte sorterade eller
innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491420 Leveranser ton Förbrukade elektriska ackumulatorer, inte sorterade eller innehållande bly,
kadmium eller kvicksilver

85491490 Leveranser ton Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer,
inte sorterade eller innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491910 Leveranser ton Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier, sorterade fast inte
efter kemisk typ, inte innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491920 Leveranser ton Förbrukade elektriska ackumulatorer, sorterade fast inte efter kemisk typ, inte
innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85491990 Leveranser ton Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer,
sorterade fast inte efter kemisk typ, inte innehållande bly, kadmium eller
kvicksilver

85492100 Leveranser ton Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag som huvudsakligen
används för återvinning av ädla metaller, innehållande galvaniska element,
batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska komponenter som
innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenyler "PCB"
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85492900 Leveranser ton Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag som huvudsakligen
används för återvinning av ädla metaller (exkl. innehållande galvaniska
element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från
katodstrålerör eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade
bifenyler "PCB")

85493100 Leveranser ton Avfall och skrot av elektriska och elektroniska komponenter samt tryckta
kretskort, innehållande galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer,
kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör eller annat aktiverat glas, eller
elektriska eller elektroniska komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver,
bly eller polyklorerade bifenyler "PCB" (exkl. för återvinning av ädla metaller)

85493900 Leveranser ton Avfall och skrot av elektriska och elektroniska komponenter samt tryckta
kretskort (exkl. för återvinning av ädla metaller, innehållande galvaniska
element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från
katodstrålerör eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade
bifenyler "PCB")

85499100 Leveranser ton Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, innehållande galvaniska element,
batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska komponenter som
innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenyler "PCB" (exkl. för
återvinning av ädla metaller, elektriska och elektroniska komponenter samt
tryckta kretskort)

85499900 Leveranser ton Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot (exkl. för återvinning av ädla metaller,
elektriska och elektroniska komponenter samt tryckta kretskort, innehållande
galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas
från katodstrålerör eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade
bifenyler "PCB")

86011000 Leveranser st Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla

86012000 Leveranser st Lok drivna med kraft från elektriska ackumulatorer

86021000 Leveranser st Dieselelektriska lok

86029000 Leveranser st Lok och tendrar (exkl. lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla eller
från elektriska ackumulatorer samt dieselelektriska lok)

86031000 Leveranser st Vagnar för järnvägar eller spårvägar, självgående, drivna med kraft från en yttre
elektrisk kraftkälla (exkl. underhålls- och servicevagnar enligt nr 8604)

86039000 Leveranser st Vagnar för järnvägar eller spårvägar, självgående (exkl. vagnar drivna med kraft
från en yttre elektrisk kraftkälla samt underhålls- och servicevagnar enligt nr
8604)

86040000 Leveranser st Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående,
t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning för hoppackning av
spårunderlag eller för utläggning av räls samt undersökningsvagnar och
dressiner

86050000 Leveranser st Personvagnar för järnvägar eller spårvägar; resgodsvagnar, postvagnar och
andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar (exkl. självgående vagnar
samt underhålls- och servicevagnar enligt nr 8604)

86061000 Leveranser st Tankvagnar o.d. för järnvägar eller spårvägar (exkl. självgående vagnar)

86063000 Leveranser st Godsvagnar med anordning för automatisk lossning, för järnvägar eller
spårvägar (exkl. självgående vagnar samt tankvagnar o.d. enligt nr 8606.10,
isolerade vagnar och kylvagnar enligt nr 8606.20)

86069110 Leveranser st Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, täckta och slutna, speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom" (exkl.
självgående vagnar samt tankvagnar o.d. enligt nr 8606.10, isolerade vagnar
och kylvagnar enligt nr 8606.20 samt vagnar för automatisk lossning)

86069180 Leveranser st Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, täckta och slutna (exkl. självgående
vagnar samt godsvagnar speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom", tankvagnar o.d. enligt nr 8606.10 samt vagnar för
automatisk lossning)

86069200 Leveranser st Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, öppna, med icke-borttagbara sidor
med en höjd av > 60 cm (exkl. självgående vagnar samt vagnar för automatisk
lossning)

86069900 Leveranser st Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar (exkl. självgående vagnar samt
godsvagnar speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", tankvagnar o.d. enligt nr 8606.10, isolerade vagnar och kylvagnar
enligt nr 8606.20, andra täckta och slutna godsvagnar, vagnar för automatisk
lossning samt öppna godsvagnar, med icke-borttagbara sidor med en höjd
av > 60 cm)

86071100 Leveranser Anges ej Drivande boggier, till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

86071200 Leveranser Anges ej Boggier till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel (exkl.
drivande boggier)
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86071910 Leveranser Anges ej Axlar, även hopmonterade; hjul och delar till dessa varor, till lok eller annan
rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel i.a.n.

86071990 Leveranser Anges ej Delar till boggier o.d., till lok eller annan rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel i.a.n.

86072110 Leveranser Anges ej Luftbromsar och delar till sådana bromsar, till lok eller annan rullande järnvägs-
eller spårvägsmateriel, av gjutet järn eller stål

86072190 Leveranser Anges ej Luftbromsar och delar till sådana bromsar, till lok eller annan rullande järnvägs-
eller spårvägsmateriel (exkl. av gjutet järn eller stål)

86072900 Leveranser Anges ej Bromsapparater och delar till bromsapparater, till lok eller annan rullande
järnvägs- eller spårvägsmateriel (exkl. luftbromsar och delar till sådana
bromsar)

86073000 Leveranser Anges ej Dragkrokar och andra kopplingsanordningar, buffertar samt delar till dessa
varor, till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

86079110 Leveranser Anges ej Axelboxar och delar till dessa varor, till lok

86079190 Leveranser Anges ej Delar till lok (exkl. boggier, axlar, hjul, bromsar, dragkrokar och andra
kopplingsanordningar, buffertar och axelboxar samt delar till dessa varor)

86079910 Leveranser Anges ej Axelboxar och delar till dessa varor, till rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel (exkl. till lok)

86079980 Leveranser Anges ej Delar till rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel (exkl. till lok; boggier, axlar,
hjul, bromsar, dragkrokar och andra kopplingsanordningar, buffertar, axelboxar
samt delar till dessa varor)

86080000 Leveranser Anges ej Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk, inkl. elektromekanisk,
signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar,
spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser,
hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådant materiel och utrustning

86080000a Leveranser ton Mekanisk trafikövervakningsutrustning (exkl. utrustning och material för spår)

86080000b Leveranser Anges ej Mekanisk signalerings-, säkerhets- el. trafikövervakningsutrustning för
järnvägar el. spårvägar; delar av mekanisk (inbegripet elektromekanisk)
signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar,
spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser,
hamnanläggningar eller flygfält

86080000c Leveranser Anges ej Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel

86090010 Leveranser st Godsbehållare "containrar" med blyavskärmning för transport av radioaktivt
material "Euratom"

86090090 Leveranser st Godsbehållare "containrar", speciellt konstruerade och utrustade för befordran
med ett eller flera slag av transportmedel (exkl. med blyavskärmning för
transport av radioaktivt material "Euratom")

87011000 Leveranser st Traktorer som framförs av gående

87012110 Leveranser st Dragfordon för påhängsvagnar, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor", nya

87012210 Leveranser st Dragfordon för påhängsvagnar, med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semi-dieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya

87012310 Leveranser st Dragfordon för påhängsvagnar, med både förbränningskolvmotor med
gnisttändning och elmotor som framdrivningsmotorer, nya

87012410 Leveranser st Dragfordon för påhängsvagnar, med enbart elmotor för framdrivning, nya

87012900 Leveranser st Dragfordon för påhängsvagnar, med enbart förbränningskolvmotor med
gnisttändning som framdrivningsmotor, eller annan som inte omfattas av
föregående undernummer

87013000 Leveranser st Bandtraktorer (exkl. bandtraktorer som framförs av gående)

87019110 Leveranser st Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt av
<= 18 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019190 Leveranser st Traktorer, med en motoreffekt av <= 18 kW (exkl. dragtruckar enligt nr 8709,
traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar,
bandtraktorer samt jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019210 Leveranser st Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en effekt av > 18
kW men <= 37 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019290 Leveranser st Traktorer, med en motoreffekt av > 18 kW men <= 37 kW (exkl. dragtruckar
enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för
påhängsvagnar, bandtraktorer samt jordbrukstraktorer och
skogsbrukstraktorer, med hjul)
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87019310 Leveranser Anges ej Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt
av > 37 kW men <= 75 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019310a Leveranser st Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt
av > 37 kW men <= 59 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019310b Leveranser st Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt
av > 59 kW men <= 75 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019390 Leveranser Anges ej Traktorer, med en motoreffekt av > 37 kW men <= 75 kW (exkl. dragtruckar
enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för
påhängsvagnar, bandtraktorer samt jordbrukstraktorer och
skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019390a Leveranser st Traktorer, med en motoreffekt av > 37 kW men <= 59 kW (exkl. dragtruckar
enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för
påhängsvagnar, bandtraktorer samt jordbrukstraktorer och
skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019390b Leveranser st Traktorer, med en motoreffekt av > 59 kW men <= 75 kW (exkl. dragtruckar
enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för
påhängsvagnar, bandtraktorer samt jordbrukstraktorer och
skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019410 Leveranser st Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt
av > 75 kW men <= 130 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019490 Leveranser st Traktorer, med en motoreffekt av > 75 kW men <= 130 kW (exkl. dragtruckar
enligt nr 8709, traktorer som framförs av gående, dragfordon för
påhängsvagnar, bandtraktorer samt jordbrukstraktorer och
skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019510 Leveranser st Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med en motoreffekt
av > 130 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019590 Leveranser st Traktorer, med en motoreffekt av > 130 kW (exkl. dragtruckar enligt nr 8709,
traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar,
bandtraktorer samt jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87021011 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor", med en cylindervolym av > 2 500 cm³, nya

87021091 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor", med en cylindervolym av <= 2 500 cm³, nya

87022010 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" och elmotor som framdrivningsmotorer, med en
cylindervolym av > 2 500 cm³

87022090 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" och elmotor som framdrivningsmotorer, med en
cylindervolym av <= 2 500 cm³

87023010 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram– och återgående kolvar
och elmotor som framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av > 2 800 cm³

87023090 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram– och återgående kolvar
och elmotor som framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av <= 2 800
cm³

87024000 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med enbart elmotor
för framdrivning

87029011 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av > 2 800
cm³, nya (exkl. med elmotor för framdrivning)

87029031 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av <= 2 800
cm³, nya (exkl. med elmotor för framdrivning)

87029090 Leveranser st Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren (exkl. med
förbränningskolvmotor eller elmotor för framdrivning)

87031011 Leveranser st Fordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" eller med gnisttändning
(exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87031018 Leveranser st Fordon speciellt konstruerade för färd på snö (exkl. med förbränningskolvmotor
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" eller med
gnisttändning); fordon för golfbanor och liknande fordon (exkl. motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)
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87032110 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med
gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym av
<= 1 000 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren
samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon
enligt nr 8703 10)

87032210 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med
gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 1 000 cm³ men <= 1 500 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och
andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032311 Leveranser st Husbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 3 000
cm³, nya (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87032319 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med
gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 1 500 cm³ men <= 3 000 cm³, nya (exkl. husbilar och för personbefordran
av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på
snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032410 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med
gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 3 000 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren
samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon
enligt nr 8703 10)

87033110 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt med en
cylindervolym av <= 1 500 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö och
andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033211 Leveranser st Husbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 1 500 cm³ men
<= 2 500 cm³, nya (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl.
föraren)

87033219 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt med en
cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 2 500 cm³, nya (exkl. husbilar och för
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033311 Leveranser st Husbilar, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av > 2 500 cm³, nya
(exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87033319 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt med en
cylindervolym av > 2 500 cm³, nya (exkl. husbilar och för personbefordran av
>= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87034010 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med
gnisttändning och fram- och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya (exkl. sådana som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla, för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr
8703 10)

87035000 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer (exkl. sådana som kan laddas genom anslutning till en
extern elkälla, för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703
10)

87036010 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med både förbränningskolvmotor med
gnisttändning och fram- och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla,
nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren, fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87037000 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla
(exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)
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87038010 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med enbart elmotor för framdrivning, nya
(exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren, fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87039000 Leveranser st Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar (exkl. med förbränningskolvsmotor,
elektrisk motor, för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt nr
8703 10)

87041010 Leveranser st Dumprar, konstruerade för användning i terräng, med förbränningskolvmotor
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" eller med
gnisttändning

87041090 Leveranser st Dumprar, konstruerade för användning i terräng (exkl. med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" eller med gnisttändning)

87042110 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor, med en totalvikt <= 5 ton

87042131 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5
ton och med en cylindervolym av > 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87042191 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5
ton och med en cylindervolym av <= 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87042210 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton

87042291 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 5
ton men <= 20 ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng
enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87042310 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor", med en totalvikt > 20 ton

87042391 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 20
ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704
10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87043110 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
totalvikt av <= 5 ton

87043131 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart förbränningskolvmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med cylindervolym > 2 800
cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704
10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87043191 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart förbränningskolvmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av <=
2.800 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr
8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87043210 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
totalvikt av > 5 ton

87043291 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart förbränningskolvmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för
användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt
nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87044110 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor och elmotor som framdrivningsmotorer, med en
totalvikt av <= 5 ton
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87044131 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym
av > 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng
enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87044191 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och och elmotor som
framdrivningsmotorer med en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym
av <= 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng
enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87044210 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och elmotor som framdrivningsmotorer, med en
totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton

87044291 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, nya (exkl.
dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon
för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport
av högradioaktivt material "Euratom")

87044310 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" och elmotor som framdrivningsmotorer, med en
totalvikt av > 20 ton

87044391 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 20 ton, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87045110 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor
som framdrivningsmotorer, med en totalvikt av <= 5 ton

87045131 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med både förbränningskolvmotor med
gnisttändning och elmotor som framdrivningsmotorer, med en totalvikt av <= 5
ton och med en cylindervolym av > 2 800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87045191 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med både förbränningskolvmotor med
gnisttändning och elmotor som framdrivningsmotorer, med en totalvikt av <= 5
ton och med en cylindervolym av <= 2 800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87045210 Leveranser st Motorfordon speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom", med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor
som framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 5 ton

87045291 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med både förbränningskolvmotor med
gnisttändning och elmotor som framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 5
ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704
10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87046000 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med enbart elmotor för framdrivning (exkl.
dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10, motorfordon
för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport
av högradioaktivt material "Euratom")

87049000 Leveranser st Motorfordon för godsbefordran, med andra motorer än förbränningskolvmotorer
eller elmotorer (exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr
8704 10 samt motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705)

87051000 Leveranser st Kranbilar (exkl. bärgningsbilar)

87052000 Leveranser st Bilar med djupborrningsutrustning

87053000 Leveranser st Brandbilar

87054000 Leveranser st Bilar med betongblandare

87059030 Leveranser st Bilar med betongpumpar

87059080 Leveranser st Motorfordon för speciella ändamål (exkl. konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran samt bilar med betongblandare, brandbilar, bilar
med djupborrningsutrustning, kranbilar samt bilar med betongpumpar)
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87060011 Leveranser st Underreden till motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren eller
till motorfordon för godsbefordran, som har förbränningskolvmotor antingen
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en
cylindervolym av > 2 500 cm³ eller med gnisttändning med en cylindervolym
av > 2 800 cm³

87060019 Leveranser st Underreden till motorfordon för personbefordran, med förbränningskolvmotor
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en
cylindervolym av > 2 500 cm³ eller med gnisttändning med en cylindervolym
av > 2 800 cm³, samt underreden försedda med motor till traktorer

87060091 Leveranser st Underreden till motorfordon för personbefordran, med förbränningskolvmotor
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en
cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller med gnisttändning med en cylindervolym
av <= 2 800 cm³

87060099 Leveranser st Underreden till motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren; till
motorfordon för godsbefordran, till underreden med motor smat till motorfordon
för speciella ändamål, med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller
med gnisttändning med en cylindervolym av <= 2 800 cm³

87071010 Leveranser st Karosserier, inkl. förarhytter, till motorfordon konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, för industriell sammansättning

87071090 Leveranser st Karosserier, inkl. förarhytter, till motorfordon konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, ej för industriell sammansättning

87079010 Leveranser st Karosserier, inkl. förarhytter, för industriell sammansättning av: traktorer som
framförs av gående, motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³ samt till motorfordon för speciella
ändamål

87079090 Leveranser st Karosserier, inkl. förarhytter, till traktorer, till motorfordon för godsbefordran
samt till motorfordon för speciella ändamål, ej för industriell sammansättning

87081010 Leveranser ton Stötfångare och delar till stötfångare, för industriell sammansättning av: bilar
och andra motorfordon för personbefordran; motorfordon för godsbefordran
som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller
gnisttändning med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon för
speciella ändamål

87081090 Leveranser ton Stötfångare och delar till stötfångare, till traktorer, till motorfordon för transport
av <= 10 personer, inkl. föraren, motorfordon för person- och godsbefordran
och motorfordon för speciella ändamål, ej för industriell sammansättning

87082110 Leveranser st Säkerhetsbälten, för industriell sammansättning av: motorfordon för
personbefordran; motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon för speciella ändamål

87082190 Leveranser st Säkerhetsbälten, ej för industriell sammansättning av motorfordon

87082210 Leveranser Anges ej Vindrutor "fram", bakrutor och andra rutor, lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till fordon enligt nr 8701 - 8705, för industriell
sammansättning av: fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
motorfordon enligt nr 8703; motorfordon enligt nr 8704 som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon enligt nr 8705

87082290 Leveranser Anges ej Vindrutor "fram", bakrutor och andra rutor, lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till fordon enligt nr 8701 - 8705 (för industriell
sammansättning av: fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
motorfordon enligt nr 8703; motorfordon enligt nr 8704 som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon enligt nr 8705)

87082910 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701 - 8705, för industriell
sammansättning av: fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
motorfordon enligt nr 8703; motorfordon enligt nr 8704 som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon enligt nr 8705 (exkl.
stötfångare, säkerhetsbälten och vindrutor "fram", bakrutor och andra rutor)

87082990 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701 - 8705 (för industriell
sammansättning av: fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
motorfordon enligt nr 8703; motorfordon enligt nr 8704 som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon enligt nr 8705,
stötfångare, säkerhetsbälten och vindrutor "fram", bakrutor och andra rutor
samt delar och tillbehör för industriell montering av motorfordon enligt nr 8708
29 10)
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87083010 Leveranser ton Bromsar och servobromsar samt delar till sådana, för industriell
sammansättning av: traktorer som framförs av gående, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym
av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2 800 cm³;
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705, i.a.n.

87083091 Leveranser ton Delar till skivbromsar, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av vissa
motorfordon enligt nr 8703 30 10)

87083099 Leveranser ton Delar till skivbromsar, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av vissa
motorfordon enligt nr  8703 30 10 och till skivbromsar)

87084020 Leveranser st Växellådor och delar till växellådor, för industriell sammansättning av: traktorer
som framförs av gående, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705, i.a.n.

87084050 Leveranser st Växellådor, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10 personer inkl.
föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av vissa
motorfordon enligt nr 8708 40 20)

87084091 Leveranser st Delar till växellådor, av sänksmitt stål, för traktorer, motorfordon för transport av
minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade
huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för industriell
sammansättning av vissa motorfordon enligt nr 8708 40 20)

87084099 Leveranser st Delar till växellådor, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av vissa
motorfordon enligt nr 8708 40 20, samt av sänksmitt stål)

87085020 Leveranser ton Drivaxlar med differential, även utrustade med andra transmissionsdelar och
icke drivande axlar samt delar till sådana, för industriell sammansättning av:
traktorer som framförs av gående, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2.800 cm³; motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705, i.a.n.

87085035 Leveranser ton Drivaxlar med differential, även utrustade med andra transmissionsdelar, och
icke drivande axlar, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av vissa
motorfordon enligt nr  8708 50 20)

87085055 Leveranser ton Delar till drivaxlar med differential, även utrustade med andra
transmissionsdelar och icke drivande axlar, av sänksmitt stål, för traktorer,
motorfordon för transport av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för
industriell sammansättning av vissa motorfordon enligt nr 8708 50 20)

87085091 Leveranser ton Delar till icke drivande axlar, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av vissa
motorfordon enligt nr 8708 50 20 samt av sänksmitt stål)

87085099 Leveranser ton Delar till drivaxlar med differential, även utrustade med andra
transmissionsdelar, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av vissa
motorfordon enligt nr 8708 50 20samt till icke drivande axlar och av sänksmitt
stål)
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87087010 Leveranser ton Hjul samt delar och tillbehör till hjul, för industriell sammansättning av: traktorer
som framförs av gående; bilar och andra motorfordon, konstruerade
huvudsakligen för personbefordran; motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon för speciella ändamål

87087050 Leveranser ton Hjul samt delar och tillbehör till hjul, ej för industriell sammansättning av
motorfordon, till traktorer och motorfordon, av aluminium

87087091 Leveranser ton Delar till hjul, gjutna i ett stycke till stjärnform, av järn eller stål, ej för industriell
sammansättning av motorfordon, till traktorer och motorfordon

87087099 Leveranser ton Hjul samt delar och tillbehör till sådana hjul, ej för industriell sammansättning
av motorfordon, till traktorer och motorfordon (exkl. aluminiumhjul och delar till
dessa samt gjutna delar till hjul)

87088020 Leveranser st Upphängningssystem och delar till sådana, inkl. stötdämpare för industriell
sammansättning av: bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705, i.a.n.

87088035 Leveranser st Stötdämpare för traktorer, motorfordon för transport av minst 10 personer inkl.
föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av
motorfordon enligt nr 8708 80 20)

87088055 Leveranser st Stabilisatorer och andra torsionsstavar, för traktorer, motorfordon för transport
av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade
huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för industriell
sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 80 20)

87088091 Leveranser st Upphängningssystem och delar till sådana, av sänksmitt stål, för traktorer,
motorfordon för transport av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för
industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 80 20, stötdämpare
samt stabilisatorer och andra torsionsstavar)

87088099 Leveranser st Upphängningssystem och delar till sådana, för traktorer, motorfordon för
transport av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon
konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för
industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 80 20, stötdämpare,
stabilisatorer och andra torsionsstavar samt av sänksmitt stål)

87089120 Leveranser st Kylare och delar till kylare, för industriell sammansättning av: traktorer som
framförs av gående, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705, i.a.n.

87089135 Leveranser st Kylare, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10 personer inkl.
föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av
motorfordon enligt nr 8708 91 20)

87089191 Leveranser st Delar till kylare, av sänksmitt stål, för traktorer, motorfordon för transport av
minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade
huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för industriell
sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 91 20)

87089199 Leveranser st Delar till kylare, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10 personer
inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av
motorfordon enligt nr 8708 91 20 samt av sänksmitt stål)

87089220 Leveranser ton Ljuddämpare och avgasrör samt delar till sådana, för industriell
sammansättning av: traktorer som framförs av gående, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym
av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2 800 cm³;
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705, i.a.n.
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87089235 Leveranser ton Ljuddämpare och avgasrör, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran (exkl. för industriell sammansättning av
motorfordon enligt nr 8708 92 20)

87089291 Leveranser ton Delar till ljuddämpare och avgasrör, av sänksmitt stål, för traktorer,
motorfordon för transport av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för
industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 92 20)

87089299 Leveranser ton Delar till ljuddämpare och avgasrör, för traktorer, motorfordon för transport av
minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade
huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för industriell
sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 92 20 samt av sänksmitt stål, )

87089310 Leveranser ton Kopplingar och delar till kopplingar, för industriell sammansättning av: traktorer
som framförs av gående; bilar och andra motorfordon, konstruerade
huvudsakligen för personbefordran; motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2.800 cm³; motorfordon för speciella ändamål

87089390 Leveranser ton Kopplingar och delar till kopplingar, ej för industriell sammansättning av
motorfordon, till traktorer och motorfordon

87089420 Leveranser ton Rattar, styrkolonner och styrväxlar samt delar till sådana, för industriell
sammansättning av: bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2.800 cm³; motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705, i.a.n.

87089435 Leveranser ton Rattar, styrkolonner och styrväxlar, för traktorer, motorfordon för transport av
minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade
huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för industriell
sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 94 20)

87089491 Leveranser ton Delar till rattar, styrkolonner och styrväxlar, av sänksmitt stål, för traktorer,
motorfordon för transport av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för
industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 94 20)

87089499 Leveranser ton Delar till rattar, styrkolonner och styrväxlar, för traktorer, motorfordon för
transport av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon
konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för
industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 94 20 samt av
sänksmitt stål)

87089510 Leveranser Anges ej Krockkuddar med uppblåsningssystem samt delar till sådana, för industriell
sammansättning av: traktorer som framförs av gående, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med en cylindervolym
av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2 800 cm³;
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705, i.a.n.

87089591 Leveranser Anges ej Krockkuddar med uppblåsningssystem samt delar till sådana, av sänksmitt
stål, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10 personer inkl. föraren,
bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran,
motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra
än sådana som är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran
(exkl. för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 95 10)

87089599 Leveranser Anges ej Krockkuddar med uppblåsningssystem samt delar till sådana, för traktorer
motorfordon för transport av minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra
motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för
godsbefordran samt motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (exkl. för
industriell sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 95 10 samt av
sänksmitt stål)

87089910 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör för industriell sammansättning av: traktorer som framförs av
gående, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, motorfordon för godsbefordran som har en
förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning "diesel- eller
semidieselmotor" med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705, i.a.n.
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87089993 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör, av sänksmitt stål, för traktorer, motorfordon för transport av
minst 10 personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade
huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade
huvudsakligen för person- eller godsbefordran, i.a.n. (exkl. för industriell
sammansättning av motorfordon enligt nr 8708 99 10)

87089997 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör, för traktorer, motorfordon för transport av minst 10
personer inkl. föraren, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt motorfordon för
speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för
person- eller godsbefordran, i.a.n. (exkl. för industriell sammansättning av
motorfordon enligt nr 8708 99 10 samt av sänksmitt stål)

87091110 Leveranser st Truckar och dragtruckar, för elektrisk drift, speciellt konstruerade för transport
av högradioaktivt material "Euratom" (exkl. truckar försedda med lyft- eller
hanteringsutrustning)

87091190 Leveranser st Truckar och dragtruckar, för elektrisk drift, av sådana slag som används för
korta transporter av gods eller på järnvägsperronger (exkl. truckar försedda
med lyft- eller hanteringsutrustning samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87091910 Leveranser st Truckar och dragtruckar, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom" (exkl. truckar försedda med lyft- eller hanteringsutrustning
samt för elektrisk drift)

87091990 Leveranser st Truckar och dragtruckar, av sådana slag som används för korta transporter av
gods eller på järnvägsperronger (exkl. truckar försedda med lyft- eller
hanteringsutrustning, speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom" samt truckar och dragtruckar för elektrisk drift)

87099000 Leveranser Anges ej Delar till truckar och dragtruckar, av sådana slag som används för korta
transporter av gods eller på järnvägsperronger (exkl. delar till truckar och
dragtruckar försedda med lyft- eller hanteringsutrustning)

87100000 Leveranser Anges ej Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade
med vapen samt delar till sådana fordon

87111000 Leveranser st Motorcyklar, inkl. mopeder, med förbränningskolvmotor med fram- och
återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av <= 50 cm³

87112010 Leveranser st Skotrar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar
och med en cylindervolym av > 50 cm³ men <= 250 cm³

87112092 Leveranser st Motorcyklar inkl. mopeder, med förbränningskolvmotor med fram- och
återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av > 50 cm³ men <=
125 cm³ (exkl. skotrar)

87112098 Leveranser st Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller
kolvar och med en cylindervolym av > 125 cm³ men <= 250 cm³

87113010 Leveranser st Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller
kolvar och med en cylindervolym av > 250 cm³ men <= 380 cm³

87113090 Leveranser st Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller
kolvar och med en cylindervolym av > 380 cm³ men <= 500 cm³

87114000 Leveranser st Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller
kolvar och med en cylindervolym av > 500 cm³ men <= 800 cm³

87115000 Leveranser st Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller
kolvar och med en cylindervolym av > 800 cm³

87116010 Leveranser st Pedalassisterade cyklar, trehjulingar och fyrhjulingar med en elektrisk
hjälpmotor med en största kontinuerlig märkeffekt på <= 250 watt

87116090 Leveranser st Motorcyklar, inkl. mopeder, samt cyklar, med elektrisk hjälpmotor för
framdrivning (exkl. pedalassisterade cyklar, trehjulingar och fyrhjulingar, med
en största kontinuerlig märkeffekt på <= 250 watt)

87119000 Leveranser st Motorcyklar, inkl. mopeder samt cyklar försedda med hjälpmotor, med sidvagn
för motorcyklar (exkl. med förbränningskolvmotor med fram- och återgående
kolv eller kolvar och med en elektrisk hjälpmotor)

87120030 Leveranser st Tvåhjuliga cyklar, utan motor och med kullager

87120070 Leveranser st Cyklar, utan motor (exkl. tvåhjuliga cyklar med kullager)

87131000 Leveranser st Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, utan mekanisk
framdrivningsanordning

87139000 Leveranser st Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, med motor eller
annan mekanisk framdrivningsanordning (exkl. särskilt utformade motorfordon
och cyklar)

87141010 Leveranser Anges ej Bromsar och delar av bromsar till motorcyklar, inkl. mopeder

87141020 Leveranser Anges ej Växellådor och delar till växellådor till motorcyklar, inkl. mopeder
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87141030 Leveranser Anges ej Hjul samt delar och tillbehör till hjul till motorcyklar, inkl. mopeder

87141040 Leveranser Anges ej Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana till motorcyklar, inkl. mopeder

87141050 Leveranser Anges ej Kopplingar och delar till kopplingar till motorcyklar, inkl. mopeder

87141090 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till motorcyklar, inkl. mopeder, i.a.n. (exkl. bromsar och delar
av bromsar, växellådor och delar till växellådor, hjul samt delar och tillbehör till
hjul, ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana, kopplingar och delar till
kopplingar)

87142000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade,
i.a.n.

87149110 Leveranser st Ramar till cyklar

87149130 Leveranser st Framgafflar till cyklar

87149190 Leveranser Anges ej Delar till ramar och gafflar, till cyklar

87149210 Leveranser Anges ej Fälgar till cyklar

87149290 Leveranser Anges ej Ekrar till cyklar

87149300 Leveranser Anges ej Nav och kedjekransar för hjul med frigång, till cyklar (exkl. frihjulsnav med
broms och navbromsar)

87149420 Leveranser Anges ej Bromsar och frihjulsnav med broms och navbroms, till cyklar

87149490 Leveranser Anges ej Delar till bromsar, inkl. frihjulsnav med broms och navbroms, till cyklar, i.a.n.

87149500 Leveranser Anges ej Sadlar, till cyklar

87149610 Leveranser Anges ej Pedaler till cyklar

87149630 Leveranser Anges ej Vevpartier till cyklar

87149690 Leveranser Anges ej Delar till pedaler och vevpartier, till cyklar

87149910 Leveranser Anges ej Styren till cyklar

87149930 Leveranser Anges ej Pakethållare till cyklar

87149950 Leveranser Anges ej Kedjeväxlare till cyklar

87149990 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till cyklar, i.a.n.

87150010 Leveranser st Barnvagnar

87150090 Leveranser Anges ej Delar till barnvagnar

87161092 Leveranser st Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller
campingändamål, med en vikt av <= 1 600 kg

87161098 Leveranser st Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller
campingändamål, med en vikt av > 1 600 kg

87162000 Leveranser st Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar avsedda för
lantbruksändamål

87163100 Leveranser st Släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran, försedda med tank (exkl. för
järnvägar eller spårvägar)

87163910 Leveranser st Släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran, speciellt konstruerade för
transport av högradioaktivt material "Euratom"

87163930 Leveranser st Påhängsvagnar för godsbefordran, nya (exkl. för järnvägar eller spårvägar,
självlastande eller självlossande släpfordon, påhängsvagnar avsedda för
lantbruksändamål, släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank samt
påhängsvagnar speciellt konstruerade för transport av radioaktiva material
"Euratom")

87163950 Leveranser st Släpvagnar för godsbefordran, nya (exkl. självlastande eller självlossande
släpfordon avsedda för lantbruksändamål, släpfordon försedda med tank samt
släpvagnar konstruerade för transport av högradioaktivt material)

87164000 Leveranser st Släpfordon och påhängsvagnar (exkl. för godsbefordran, bostads- eller
campingändamål; självlastande eller självlossande släpfordon och
påhängsvagnar för lantbruksändamål)

87168000 Leveranser st Fordon som dras med handkraft samt andra icke-självgående fordon (exkl.
släpfordon och påhängsvagnar av alla slag)

87169010 Leveranser st Underreden till släpfordon och påhängsvagnar och andra icke-självgående
fordon
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87169030 Leveranser st Karosserier till släpfordon och påhängsvagnar och andra icke-självgående
fordon

87169050 Leveranser st Axlar till släpfordon och påhängsvagnar och andra icke-självgående fordon

87169090 Leveranser Anges ej Delar till släpfordon och påhängsvagnar och andra icke-självgående fordon
(exkl. underreden, karosserier och axlar)

88010010 Leveranser st Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och hängglidare, utan motor

88010090 Leveranser st Luftfartyg, andra, utan motor (exkl. segel- och glidflygplan, flygdrakar samt
ballonger och luftskepp)

88021100 Leveranser Anges ej Helikoptrar med en tomvikt av <= 2 000 kg (exkl. obemannade enligt nr 8806)

88021100a Leveranser st Helikoptrar med en tomvikt av <= 2 000 kg, för civil användning (exkl.
obemannade enligt nr 8806)

88021100b Leveranser Anges ej Helikoptrar med en tomvikt av <= 2 000 kg (exkl. för civil användning och
obemannade enligt nr 8806)

88021200 Leveranser Anges ej Helikoptrar med en tomvikt av > 2 000 kg (exkl. obemannade enligt nr 8806)

88021200a Leveranser st Helikoptrar med en tomvikt av > 2 000 kg, för civil användning (exkl.
obemannade enligt nr 8806)

88021200b Leveranser Anges ej Helikoptrar med en tomvikt av > 2 000 kg (exkl. för civil användning och
obemannade enligt nr 8806)

88022000 Leveranser Anges ej Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av <= 2 000 kg (exkl.
helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88022000a Leveranser st Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av <= 2 000 kg, för
civil användning (exkl. helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88022000b Leveranser Anges ej Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av <= 2 000 kg (exkl.
för civil användning samt helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88023000 Leveranser Anges ej Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 2 000 kg men <=
15 000 kg (exkl. helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88023000a Leveranser st Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 2 000 kg men <=
15 000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar, luftskepp och obemannade
enligt nr 8806)

88023000b Leveranser Anges ej Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 2 000 kg men <=
15 000 kg (exkl. för civil användning samt helikoptrar, luftskepp och
obemannade enligt nr 8806)

88024000 Leveranser Anges ej Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 15 000 kg (exkl.
helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88024000a Leveranser st Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 15 000 kg, för
civil användning (exkl. helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88024000b Leveranser Anges ej Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 15 000 kg (exkl.
för civil användning samt helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88026011 Leveranser ton Telekommunikationssatelliter

88026019 Leveranser ton Rymdfarkoster (exkl. telekommunikationssatelliter)

88026090 Leveranser ton Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster

88040000 Leveranser ton Fallskärmar, inkl. styrbara fallskärmar och skärmflygare s.k. paragliders och
s.k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa varor, i.a.n.

88051010 Leveranser ton Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor (exkl. motordrivna
startanordningar till glidflygplan och delar till sådana)

88051090 Leveranser ton Inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt
liknande utrustning, även som delar till sådan utrustning

88052100 Leveranser Anges ej Luftstridssimulatorer och delar till sådana

88052900 Leveranser Anges ej Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till sådana apparater, i.a.n.
(exkl. luftstridssimulatorer och delar till sådana)

88061010 Leveranser st Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en tomvikt av <= 2 000
kg

88061090 Leveranser st Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en tomvikt av > 2 000 kg

88062110 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en högsta tillåten
startvikt på <= 250 g, multirotorer, utrustade med permanent integrerad
utrustning enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder
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88062190 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en högsta tillåten
startvikt på <= 250 g (exkl. multirotorer, utrustade med permanent integrerad
utrustning enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder)

88062210 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en högsta tillåten
startvikt på > 250 g men <= 7 kg, multirotorer, utrustade med permanent
integrerad utrustning enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning
av video- och stillbilder (exkl. för personbefordran)

88062290 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en högsta tillåten
startvikt på > 250 g men <= 7 kg (exkl. multirotorer utrustade med permanent
integrerad utrustning enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning
av video- och stillbilder samt för passagerartransport)

88062300 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en högsta tillåten
startvikt på > 7 kg men <= 25 kg (exkl. för passagerartransport)

88062400 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en högsta tillåten
startvikt på > 25 kg men <= 150 kg (exkl. för passagerartransport)

88062910 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en högsta tillåten
startvikt på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2 000 kg (exkl. för
passagerartransport)

88062920 Leveranser st Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en tomvikt av > 2000
kg (exkl. för passagerartransport)

88069100 Leveranser st Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på <= 250 g (exkl.
endast för fjärrstyrd flygning)

88069200 Leveranser st Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7
kg (exkl. för passagerartransport eller endast för fjärrstyrd flygning)

88069300 Leveranser st Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på > 7 kg men <= 25 kg
(exkl. för passagerartransport eller endast för fjärrstyrd flygning)

88069400 Leveranser st Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på > 25 kg men <= 150
kg (exkl. för passagerartransport eller endast för fjärrstyrd flygning)

88069910 Leveranser st Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på > 150 kg, med en
tomvikt av <= 2000 kg (exkl. för passagerartransport eller endast för fjärrstyrd
flygning)

88069920 Leveranser st Obemannade luftfartyg, med en tomvikt av > 2000 kg (exkl. endast för
passagerartransport eller för fjärrstyrd flygning)

88071000 Leveranser Anges ej Propellrar och rotorer samt delar till sådana, till luftfartyg

88072000 Leveranser Anges ej Landningsställ och delar till landningsställ, till luftfartyg, i.a.n.

88073000 Leveranser Anges ej Delar till flygplan, helikoptrar eller obemannade luftfartyg, i.a.n.

88079010 Leveranser Anges ej Delar till drakar

88079021 Leveranser Anges ej Delar till telekommunikationssatelliter, i.a.n.

88079029 Leveranser Anges ej Delar till rymdfarkoster, inkl. satelliter, i.a.n.

88079030 Leveranser Anges ej Delar till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster, i.a.n.

88079090 Leveranser Anges ej Delar till luftfartyg, i.a.n. (exkl. till drakar, rymdfarkoster, inkl. satelliter och till
bärraketer för satelliter och rymdfarkoster)

89031100 Leveranser st Båtar för nöjes- eller sportbruk, uppblåsbara båtar inkl. uppblåsbara båtar med
hårt skrov, utrustade med eller utformade för att utrustas med en motor, med
en tomvikt "netto" utan motor på <= 100 kg

89031200 Leveranser st Båtar för nöjes- eller sportbruk, uppblåsbara båtar inkl. uppblåsbara båtar med
hårt skrov, med en tomvikt "netto" på <= 100 kg (exkl. utrustade med eller
utformade för att utrustas med en motor)

89031900 Leveranser st Båtar för nöjes- eller sportbruk, uppblåsbara båtar inkl. uppblåsbara båtar med
hårt skrov, med en tomvikt "netto" på > 100 kg

89032100 Leveranser st Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor, med en längd av
<= 7,5 m (exkl. uppblåsbara)

89032210 Leveranser st Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor, med en längd
av > 7,5 m men <= 24 m, för öppen sjö (exkl. uppblåsbara)

89032290 Leveranser st Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor, med en längd > 7,5
m men <= 24 m (exkl. uppblåsbara och för öppen sjö)

89032310 Leveranser st Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor, med en längd
av > 24 m, för öppen sjö

89032390 Leveranser st Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor, med en längd > 24
m (exkl. för öppen sjö)
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89033100 Leveranser st Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av <= 7,5 m (exkl.
uppblåsbara och med utombordsmotor)

89033210 Leveranser st Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 7,5 m men <= 24 m,
för öppen sjö (exkl. uppblåsbara och med utombordsmotor)

89033290 Leveranser st Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 7,5 m men <= 24 m
(exkl. uppblåsbara, med utombordsmotor samt för öppen sjö)

89033310 Leveranser st Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 24 m, för öppen sjö
(exkl. med utombordsmotor)

89033390 Leveranser st Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 24 m (exkl. med
utombordsmotor samt för öppen sjö)

89039310 Leveranser st Motorbåtar med utombordsmotor, för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar och
kanoter, med en längd av <= 7,5 m, med en vikt av <= 100 kg vardera (exkl.
uppblåsbara)

89039390 Leveranser st Motorbåtar med utombordsmotor, för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar och
kanoter, med en längd av <= 7,5 m, med en vikt av > 100 kg vardera (exkl.
uppblåsbara)

89039910 Leveranser st Motorbåtar med utombordsmotor, för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar och
kanoter, med en längd av > 7,5 m, med en vikt av <= 100 kg vardera (exkl.
uppblåsbara)

89039999 Leveranser st Motorbåtar med utombordsmotor, för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar och
kanoter, med en längd av > 7,5 m, med en vikt > 100 kg vardera (exkl.
uppblåsbara)

90011010 Leveranser ton Optiska fibrer för överföring av bilder (exkl. optiska fiberkablar, i vilka varje
enskild fiber är försedd med eget hölje enligt nr 8544)

90011090 Leveranser ton Optiska fibrer, fibrerknippen och fiberkablar (exkl. optiska fiberkablar, i vilka
varje enskild fiber är försedd med eget hölje enligt nr 8544 och optiska fibrer för
överföring av bilder)

90012000 Leveranser ton Skivor och plattor av polariserande material

90013000 Leveranser st Kontaktlinser

90014020 Leveranser st Glasögonlinser av glas, icke-synkorrigerande

90014041 Leveranser st Glasögonlinser av glas, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor,
enkelfokala

90014049 Leveranser st Glasögonlinser av glas, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor,
bifokala eller multifokala

90014080 Leveranser st Glasögonlinser av glas, synkorrigerande (exkl. färdigbearbetade på båda sidor)

90015020 Leveranser st Glasögonlinser, icke-synkorrigerande (exkl. av glas)

90015041 Leveranser st Glasögonlinser, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor, enkelfokala
(exkl. av glas)

90015049 Leveranser st Glasögonlinser, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor, bifokala eller
multifokala (exkl. av glas)

90015080 Leveranser st Glasögonlinser, synkorrigerande (exkl. av glas samt färdigbearbetade på båda
sidor)

90019000 Leveranser ton Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material,
omonterade (exkl. sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade,
glasögon- och kontaktlinser)

90021100 Leveranser st Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller
förminskningsapparater

90021900 Leveranser st Objektiv (exkl. för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller
förminskningsapparater)

90022000 Leveranser ton Optiska filter utgörande delar eller tilllbehör till instrument eller apparater,
monterade

90029000 Leveranser st Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, till
instrument eller apparater, monterade (exkl. element av glas som inte är
optiskt bearbetade samt filter och objektiv för kameror, projektorer eller
fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater)

90031100 Leveranser st Bågar och infattningar för glasögon e.d., av plast

90031900 Leveranser st Bågar och infattningar för glasögon e.d. (exkl. av plast)

90039000 Leveranser Anges ej Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d.

90041010 Leveranser st Solglasögon, optiskt bearbetade
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90041091 Leveranser st Solglasögon, med linser av plast (exkl. optiskt bearbetade)

90041099 Leveranser st Solglasögon (exkl. med linser av plast samt optiskt bearbetade)

90049010 Leveranser Anges ej Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat
ändamål, med linser av plast (exkl. glasögon för utprovning av synskärpan,
solglasögon, kontaktlinser samt glasögonlinser och glasögonbågar och
infattningar för glasögon e.d.)

90049090 Leveranser Anges ej Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat
ändamål (exkl. glasögon för utprovning av synskärpan, solglasögon,
kontaktlinser samt glasögonlinser och glasögonbågar och infattningar för
glasögon e.d. och glasögon med linser av plast)

90051000 Leveranser st Kikare, binokulära

90058000 Leveranser st Kikare och instrument (exkl. binokulära kikare och radioastronomiska
instrument)

90059000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör, inkl. stativ, till kikare och teleskop samt andra astronomiska
instrument (exkl. varor till radioastronomiska instrument)

90063000 Leveranser st Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ;
stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik

90064000 Leveranser st Kameror för omedelbar bildframställning (exkl. stillbildskameror enligt nr 9006
30)

90065310 Leveranser st Stillbildskameror för engångsbruk, för rullfilm med en bredd av 35 mm

90065380 Leveranser st Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av 35 mm (exkl. kameror för
omedelbar bildframställning, stillbildskameror för engångsbruk samt
stillbildskameror enligt nr 9006 30)

90065900 Leveranser Anges ej Stillbildskameror, för rullfilm med en annan bredd än 35 mm eller till bladfilm
(exkl. stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ;
stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik samt kameror för omedelbar bildframställning)

90065900a Leveranser st Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller till bladfilm, av
sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar
(exkl. stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ;
stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik samt kameror för omedelbar bildframställning)

90065900b Leveranser st Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller till bladfilm (exkl.
stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ;
stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik; kameror för omedelbar bildframställning samt av sådana slag
som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar)

90066100 Leveranser st Blixtljusapparater med gasurladdningslampa "elektronblixt"

90066900 Leveranser st Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografisk bruk (exkl. blixtljusapparater
med gasurladdningslampa, elektronblixt)

90069100 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till stillbildskameror, i.a.n.

90069900 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till blixtljusapparater och blixtlampor för fotografikskt bruk
(exkl. delar till gasurladdningslampor)

90071000 Leveranser st Kinokameror

90072000 Leveranser st Kinoprojektorer

90079100 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till kinokameror, i.a.n.

90079200 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till kinoprojektorer

90085000 Leveranser st Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater (exkl.
kinematografiska och delar och tillbehör)

90089000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till stillbildsprojektorer och fotografiska förstorings- och
förminskningsapparater

90101000 Leveranser st Apparater och utrustning för automatisk framkallning av film, även
kinematografisk, eller papper i rullar eller för automatisk exponering av
framkallad film på rullar av fotografiskt papper

90105000 Leveranser st Apparater och utrustning för fotografiska, inkl. kinematografiska laboratorier,
i.a.n.; negatoskop

90106000 Leveranser st Projektionsdukar
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90109020 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till apparater och utrustning enligt nummer 9010 50 00 eller
9010 60 00, i.a.n.

90109080 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till apparater och utrustning för automatisk framkallning av
film, även kinematografisk eller papper i rullar eller för automatisk exponering
av framkallad film på rullar av fotografiskt papper, i.a.n.

90111000 Leveranser st Stereoskopiska mikroskop

90112010 Leveranser st Fotomikrografiska mikroskop, optiska, med utrustning som konstruerats
särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor "wafers" eller nät (exkl.
stereoskopiska mikroskop)

90112090 Leveranser st Mikroskop, optiska, för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
(exkl. med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera
halvledarplattor "wafers" eller nät och stereoskopiska mikroskop)

90118000 Leveranser st Mikroskop, optiska (exkl. för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller
mikroprojektion, stereoskopiska mikroskop)

90119000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till mikroskop, optiska, i.a.n.

90121000 Leveranser st Elektronmikroskop, protonmikroskop och diffraktionskameror

90129000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till elektronmikroskop, protonmikroskop och
diffraktionskameror, i.a.n.

90131010 Leveranser st Kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller instrument
enligt kapitel 84, 85 eller 90

90131090 Leveranser st Kikarsikten för montering på vapen; periskop

90132000 Leveranser st Lasrar (exkl. laserdioder)

90138000 Leveranser Anges ej Optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, i.a.n. i kapitel 90

90139005 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör för kikarsikten för montering på vapen eller till periskop

90139080 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till lasrar och andra optiska apparater och instrument, i.a.n. i
kap 90 (exkl. för kikarsikten för montering på vapen eller till periskop samt för
flytande kristaller "LCD")

90141000 Leveranser st Kompasser

90142020 Leveranser st Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (exkl. kompasser och
apparater för radionavigering)

90142080 Leveranser st Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (exkl. kompasser,
tröghetsnavigeringssystem och apparater för radionavigering)

90148000 Leveranser st Instrument och apparater för navigering (exkl. för flyg- eller rymdnavigering
samt kompasser)

90149000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till kompasser och andra instrument och apparater för
navigering

90151000 Leveranser st Avståndmätare

90152000 Leveranser st Teodoliter och takymetrar

90153010 Leveranser st Avvägningsinstrument, elektroniska

90153090 Leveranser st Avvägningsinstrument (exkl. elektroniska)

90154000 Leveranser st Instrument och apparater för fotogrammetri

90158020 Leveranser st Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik (exkl.
kompasser, avståndsmätare, teodoliter, takymetrar, avvägningsinstrument
samt instrument och apparater för fotogrammetri)

90158040 Leveranser st Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmätning och hydrografi
(exkl. kompasser, avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för fotogrammetri)

90158080 Leveranser st Instrument och apparater för oceanografi (exkl. kompasser, avståndsmätare,
teodoliter, takymetrar, avvägningsinstrument samt instrument och apparater
för fotogrammetri)

90159000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till instrument och apparater för geodesi, landmätning,
hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik samt till
avståndsmätare, i.a.n.

90160010 Leveranser Anges ej Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter

90160090 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till vågar känsliga för 0,05 g eller mindre

90171010 Leveranser st Plottrar som ritbord och ritapparater, även automatiska
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90171090 Leveranser st Ritbord och ritapparater, även automatiska (exkl. plottrar)

90172005 Leveranser st Plottrar som rit- eller ritsinstrument

90172010 Leveranser st Ritverktyg (exkl. ritbord, ritapparater och plottrar samt ritinstrument och
räkneinstrument)

90172039 Leveranser st Ritsinstrument (exkl. plottrar och bildgeneratorutrustning för framställning av
arbetsmasker eller modermasker ur fotoresistöverdragna substrat)

90172090 Leveranser st Räkneinstrument, inkl. räknestickor, räkneskivor o.d. (exkl. räknemaskiner)

90173000 Leveranser st Mikrometrar, skjutmått och tolkar (exkl. tolkar utan ställbar mätanordning enl.
nr. 9031)

90178010 Leveranser st Mätstockar, mätband och graderade linjaler

90178090 Leveranser Anges ej Instrument som hålls i handen för längdmätning, i.a.n. (exkl. mätstockar,
mätband och graderade linjaler)

90179000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument och
instrument som hålls i handen för längdmätning, i.a.n.

90181100 Leveranser st Elektrokardiografer

90181200 Leveranser st Ultraljudscanners

90181300 Leveranser st Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans

90181400 Leveranser st Scintigrafer

90181910 Leveranser st Apparater för elektrodiagnostik, för samtidig övervakning av två eller flera
fysiologiska parametrar

90181990 Leveranser st Apparater för elektrodiagnostik, inkl. apparater för undersökning eller kontroll av
fysiologiska parametrar (exkl. elektrokardiografer, ultraljudscanners, apparater
för bildåtergivning genom magnetresonans och scintigrafer, för samtidig
övervakning av två eller flera fysiologiska parametrar)

90182000 Leveranser st Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus, för medicinskt bruk

90183110 Leveranser st Injektionssprutor, med eller utan kanyl, för medicinskt bruk, av plast

90183190 Leveranser st Injektionssprutor, med eller utan kanyl, för medicinskt bruk (exkl. av plast)

90183210 Leveranser st Kanyler av metall, för medicinskt bruk

90183290 Leveranser st Suturnålar för medicinskt bruk

90183900 Leveranser st Nålar, katetrar, kanyler och liknande, för medicinskt bruk (exkl.
injektionssprutor, kanyler av metall samt suturnålar)

90184100 Leveranser st Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning på
gemensamt stativ

90184910 Leveranser st Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborrmaskiner

90184990 Leveranser st Instrument och apparater för dentalt bruk, i.a.n.

90185010 Leveranser st Instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, icke-optiska, i.a.n.

90185090 Leveranser st Instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, optiska, i.a.n.

90189010 Leveranser st Instrument och apparater för blodtrycksmätning

90189020 Leveranser st Endoskop för medicinskt bruk

90189030 Leveranser st Dialysapparater

90189040 Leveranser st Diatermiapparater (exkl. apparater för bestrålning med ultraviolett eller
infranrött ljus)

90189050 Leveranser st Transfusions- och infusionsapparater för medicinskt bruk

90189060 Leveranser st Narkosapparater

90189075 Leveranser st Nervstimuleringsapparater

90189084 Leveranser st Instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk, i.a.n.

90191010 Leveranser st Elektriska vibrationsmassageapparater

90191090 Leveranser st Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska
undersökningar (exkl. elektriska vibrationsmassageapparater)

90192010 Leveranser st Apparater för mekanisk ventilering, för invasiv ventilering
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90192020 Leveranser st Apparater för mekanisk ventilering, för icke-invasiv ventilering

90192090 Leveranser st Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning
samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk, inkl. delar och tillbehör
(exkl. apparater för mekanisk ventilering)

90200010 Leveranser st Gasmasker (exkl. sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska
delar eller utbytbart filter)

90200090 Leveranser st Andningsapparater, inkl. delar och tillbehör (exkl. andningsapparater för
konstgjord andning eller terapeutiskt bruk)

90211010 Leveranser Anges ej Ortopediska artiklar

90211090 Leveranser Anges ej Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer

90212110 Leveranser st Tänder, konstgjorda, av plast

90212190 Leveranser st Tänder, konstgjorda (exkl. av plast)

90212900 Leveranser Anges ej Tandprotesartiklar (exkl. konstgjorda tänder)

90213100 Leveranser st Leder, konstgjorda

90213910 Leveranser Anges ej Ögonproteser

90213990 Leveranser Anges ej Kroppsdelar, konstgjorda (exkl. konstgjorda tänder, konstgjorda leder och
ögonproteser)

90214000 Leveranser st Hörapparater för hörselskadade (exkl. delar och tillbehör till hörapparater)

90215000 Leveranser st Hjärtstimulatorer "pacemakers" (exkl. delar och tillbehör till hjärtstimulatorer)

90219010 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade

90219090 Leveranser Anges ej Apparater och artiklar som är avsedda att bäras av användaren, att hållas i
handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett
handikapp (exkl. proteser och hörapparater samt delar och tillbehör till
hörapparater och kompletta "pacemakers" för stimulering av hjärtmuskeln)

90221200 Leveranser st Apparater för datortomografi

90221300 Leveranser st Röntgenapparater för dentalt bruk

90221400 Leveranser st Röntgenapparater för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk (exkl. apparater
för dentalt bruk och för datortomografi)

90221900 Leveranser st Röntgenapparater (exkl. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

90222100 Leveranser st Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta-, gammastrålar eller andra
joniserande strålar, för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

90222900 Leveranser st Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta-, gammastrålar eller andra
joniserande strålar (exkl. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

90223000 Leveranser st Röntgenrör

90229020 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar

90229080 Leveranser Anges ej Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och
manöverpulpeter, röntgenskärmar, fluorescerande förstärkningsskärmar samt
bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling samt delar
och tillbehör för varor enligt nr 9022, i.a.n. (exkl. röntgenrör)

90230010 Leveranser ton Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål, för
fysik-, kemi- eller teknikundervisning

90230080 Leveranser ton 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 demonstrationsändamål, provdockor, skyltdockor o.d., föremål för
samlingar och antikviteter, samt sådana avsedda för fysik-, kemi- eller
teknikundervisning)

90241020 Leveranser st Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov, för provning av
metaller

90241040 Leveranser st Maskiner och apparater för hårdhetsprov av metaller

90241080 Leveranser st Maskiner och apparater för provning av metaller (exkl. universalapparater eller
apparater för draghållfasthetsprov samt apparater för hårdhetsprov av
metaller)

90248000 Leveranser st Maskiner och apparater för provning av mekaniska egenskaper hos material
(exkl. av metaller)

90249000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner och apparater för provning av mekaniska
egenskaper hos material
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90251120 Leveranser st Medicinska eller veterinära termometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte
kombinerade med andra instrument

90251180 Leveranser st Termometrar och pyrometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte
kombinerade med andra instrument (exkl. medicinska eller veterinära
termometrar)

90251900 Leveranser Anges ej Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument (exkl.
vätskefyllda termometrar för direktavläsning)

90251900a Leveranser st Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument,
elektroniska (exkl. vätskefyllda termometrar för direktavläsning)

90251900b Leveranser st Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument (exkl.
elektroniska samt vätskefyllda termometrar för direktavläsning)

90258020 Leveranser st Barometrar, inte kombinerade med andra instrument (exkl. för civila luftfartyg
enligt nr 9025.80.15)

90258040 Leveranser st Aerometrar och liknande flytinstrument samt hygrometrar och psykrometrar
även kombinerade inbördes eller med termometrar eller barometrar,
elektroniska

90258080 Leveranser st Aerometrar och liknande flytinstrument samt hygrometrar och psykrometrar
även kombinerade inbördes eller med termometrar eller barometrar (exkl.
elektroniska)

90259000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till areometrar och liknande instrument, termometrar,
pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande,
samt alla slags kombinationer av dessa instrument

90261021 Leveranser st Genomströmningsmätare för vätskor, elektroniska (exkl. förbruknings-,
produktionsmätare och regulatorer)

90261029 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors strömning eller
nivå, elektroniska (exkl. genomströmnings-, förbruknings- och
produktionsmätare samt regulatorer)

90261081 Leveranser st Genomströmningsmätare för vätskor (exkl. elektroniska samt förbruknings-,
produktionsmätare och regulatorer)

90261089 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors strömning eller
nivå (exkl. elektroniska samt genomströmnings-, förbruknings- och
produktionsmätare och regulatorer)

90262020 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers och vätskors
tryck, elektroniska (exkl. regulatorer)

90262040 Leveranser st Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp (exkl. elektroniska)

90262080 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers och vätskors
tryck (exkl. elektroniska och manometrar samt regulatorer)

90268020 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av andra variabla storheter
hos vätskor eller gaser än strömning, nivå eller tryck, elektroniska

90268080 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av andra variabla storheter
hos vätskor eller gaser än strömning, nivå eller tryck (exkl. elektroniska)

90269000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till instrument och apparater för mätning eller kontroll av
gasers och vätskors strömning, nivå, tryck eller andra variabla storheter hos
vätskor eller gaser

90271010 Leveranser st Gas- eller rökanalysapparater, elektroniska

90271090 Leveranser st Gas- eller rökanalysapparater (exkl. elektroniska)

90272000 Leveranser st Kromatografer och elektroforesinstrument

90273000 Leveranser st Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som arbetar med optisk
strålning, ultraviolett, synlig eller infranröd

90275000 Leveranser st Instrument och apparater som arbetar med optisk strålning, ultraviolett, synlig
eller infranröd (exkl. gas- eller rökanalysapparater, kromatografer,
elektroforesinstrument, spektrometrar, spektrofotometrar, spektrografer samt
exponeringsmätare)

90278100 Leveranser st Masspektrometrar

90278910 Leveranser st Exponeringsmätare

90278930 Leveranser Anges ej pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning

90278930a Leveranser st pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning,
elektroniska

90278930b Leveranser st pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning (exkl.
elektroniska)
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90278990 Leveranser Anges ej Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys eller för mätning
eller kontroll av ytspänning e.d., eller för mätning och kontroll av värmemängd,
eller ljudnivå, i.a.n.

90278990a Leveranser st Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys eller för mätning
eller kontroll av ytspänning e.d., eller för mätning och kontroll av värmemängd,
eller ljudnivå, elektroniska, i.a.n.

90278990b Leveranser st Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys eller för mätning
eller kontroll av ytspänning e.d., eller för mätning och kontroll av värmemängd,
eller ljudnivå, i.a.n. (exkl. elektroniska)

90279000 Leveranser Anges ej Mikrotomer; delar och tillbehör till instrument och apparater för fysikalisk eller
kemisk analys, instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet,
porositet, dilatation, ytspänning e.d., instrument och apparater för mätning eller
kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet samt till mikrotomer, i.a.n.

90279000a Leveranser Anges ej Mikrotomer; delar och tillbehör till instrument och apparater för fysikalisk eller
kemisk analys (exkl. optiska), instrument och apparater för mätning eller
kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d., instrument och
apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet
samt till mikrotomer, i.a.n.

90279000b Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till optiska instrument och apparater för fysikalisk eller
kemisk analys, t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar, i.a.n. (exkl.
utrustning för gas- eller rökanalys)

90281000 Leveranser st Gasmätare, inkl. kalibreringsmätare

90282000 Leveranser st Vätskemätare, inkl. kalibreringsmätare

90283011 Leveranser st Elektricitetsmätare för växelström, för enfasström, inkl. kalibreringsmätare

90283019 Leveranser st Elektricitetsmätare för växelström, för flerfasström, inkl. kalibreringsmätare

90283090 Leveranser st Elektricitetsmätare, inkl. kalibreringsmätare (exkl. elektricitetsmätare för
växelström)

90289010 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till elektricitetsmätare

90289090 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till gasmätare eller vätskemätare

90291000 Leveranser st Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.
(exkl. förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor och elektricitet)

90292031 Leveranser st Hastighetsmätare för fordon

90292038 Leveranser st Hastighetsmätare och takometrar (exkl. hastighetsmätare för fordon)

90292090 Leveranser st Stroboskop

90299000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare,
stegräknare o.d., till hastighetsmätare och takometrar samt till stroboskop

90301000 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning

90302000 Leveranser Anges ej Oscilloskop och oscillografer

90302000a Leveranser st Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer

90302000b Leveranser st Oscilloskop och oscillografer (exkl. Katodstråleoscilloskop och
katodstråleoscillografer)

90303100 Leveranser st Universalinstrument för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka,
resistans eller effekt, utan registreringsanordning

90303200 Leveranser st Universalinstrument, med registreringsanordning

90303320 Leveranser st Instrument för mätning av resistans (exkl. med registreringsanordning)

90303370 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka
eller effekt (exkl. med registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90303900 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka,
resistans eller effekt, med registreringsanordning (exkl. universalinstrument,
oscilloskop och oscillografer)

90304000 Leveranser st Instrument och apparater, speciellt konstruerade för telekommunikation, t.ex.
överhöringsmätare, förstärkningsmätare, distorsionsfaktormätare och
psofometrar

90308200 Leveranser st Instrument och apparater för mätning och kontroll av halvledarplattor "wafers"
eller halvledarkomponenter inkl. integrerade kretsar

90308400 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med
registreringsanordning (exkl. speciellt konstruerade för telekommunikation,
universalinstrument, oscilloskop och oscillografer samt för mätning och kontroll
av halvledarplattor, wafers eller halvledarkomponenter)
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90308900 Leveranser st Instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, i.a.n.
(exkl. instrument och apparater med registreringsanordning)

90309000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till instrument och apparater för mätning eller kontroll av
elektriska storheter eller för mätning eller påvisande av joniserande strålning,
i.a.n.

90311000 Leveranser ton Maskiner för balansering av mekaniska delar

90312000 Leveranser ton Provbänkar för motorer, elektriska generatorer, pumpar, hastighetsmätare o.d.

90314100 Leveranser st Instrument och apparater, optiska, för kontroll av halvledarplattor "wafers" eller
halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter

90314910 Leveranser st Profilprojektorer

90314990 Leveranser st Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, optiska, i.a.n. i
kapitel 90

90318020 Leveranser st Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll av geometriska
storheter, i.a.n. i kapitel 90

90318080 Leveranser st Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, i.a.n. i kapitel 90
(exkl. optiska och för mätning eller kontroll av geometriska storheter)

90319000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för mätning eller
kontroll, i.a.n.

90319000a Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för mätning eller
kontroll, i.a.n.

90319000b Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för mätning eller
kontroll enligt  KN 9031 41 00 och KN 9031 49 90

90321020 Leveranser st Termostater, elektroniska

90321080 Leveranser st Termostater (exkl. elektroniska)

90322000 Leveranser st Tryckregulatorer "pressostater" (exkl. kranar och ventiler och liknande
anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.)

90328100 Leveranser st Instrument och apparater för automatisk reglering, hydrauliska eller
pneumatiska (exkl. termostater och tryckregulatorer "pressostater" samt
kranar och ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor,
tankar, kar e.d.)

90328900 Leveranser st Instrument och apparater för automatisk reglering (exkl. hydrauliska eller
pneumatiska, tryckregulatorer "pressostater", termostater samt kranar och
ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.)

90329000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till instrument och apparater för automatisk reglering

90330010 Leveranser Anges ej LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor bestående av en
eller flera lysdioder och ett eller flera anslutningsdon och som är monterade på
en tryckt krets eller på ett annat liknande substrat, samt andra passiva
komponenter, även kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdioder,
vilka används som bakgrundsbelysning för LCD-bildskärmar

90330090 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90,
i.a.n.

91011100 Leveranser st Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall, elektriskt drivna, med enbart mekanisk "analog" tidvisning, även med
stoppursfunktion (exkl. ur med baksida av stål)

91011900 Leveranser st Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall, elektriskt drivna, även med kombinerad mekanisk "analog" och
elektronoptisk "digital" tidvisning, även med stoppursfunktion (exkl. ur med
baksida av stål)

91012100 Leveranser st Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall, med automatisk uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur med
baksida av stål)

91012900 Leveranser st Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall, med manuell uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur med
baksida av stål)

91019100 Leveranser st Fickur o.d. ur, även med stoppursfunktion, med boett av ädel metall eller av
metall med plätering av ädel metall, elektriskt drivna (exkl. ur med baksida av
stål)

91019900 Leveranser st Fickur och liknande ur av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall, med manuell eller automatisk uppdragning (exkl. ur med baksida av
stål)
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91021100 Leveranser st Armbandsur, elektriskt drivna, med enbart mekanisk "analog" tidvisning, även
med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel metall eller av metall med
plätering av ädel metall)

91021200 Leveranser st Armbandsur, elektriskt drivna, med enbart elektronoptisk "digital" tidvisning,
även med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel metall eller av metall med
plätering av ädel metall)

91021900 Leveranser st Armbandsur, elektriskt drivna, med kombinerad mekanisk "analog" och
elektronoptisk "digital" tidvisning, även med stoppursfunktion (exkl. med boett
av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall)

91022100 Leveranser st Armbandsur med automatisk uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur
av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall)

91022900 Leveranser st Armbandsur med manuell uppdragning, även med stoppursfunktion (exkl. ur av
ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall)

91029100 Leveranser st Fickur o.d. ur, elektriskt drivna även med stoppursfunktion (exkl. med boett av
ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall)

91029900 Leveranser st Fickur och liknande ur, även med stoppursfunktion, med manuell eller
automatisk uppdragning (exkl. av ädel metall eller av metall med plätering av
ädel metall)

91031000 Leveranser st Vägg- och bordsur med fickursverk, elektriskt drivna (exkl. armbandsur, fickur
o.d. ur enligt nr 9101 eller 9102 samt ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr
9104)

91039000 Leveranser st Vägg- och bordsur med fickursverk (exkl. elektriskt drivna samt armbandsur,
fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller 9102 och ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt
nr 9104)

91040000 Leveranser st Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller
fartyg

91051100 Leveranser st Väckarur, elektriskt drivna

91051900 Leveranser st Väckarur (exkl. elektriskt drivna)

91052100 Leveranser st Väggur, elektriskt drivna

91052900 Leveranser st Väggur (exkl. elektriskt drivna)

91059100 Leveranser st Ur, elektriskt drivna (exkl. armbandsur, fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller 9102,
ur med fickursverk enligt nr 9103, ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr 9104
samt väckarur och väggur)

91059900 Leveranser st Ur (exkl. elektriskt drivna samt armbandsur, fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller
9102, ur med fickursverk enligt nr 9103, ur till instrumentbrädor o.d. ur enligt nr
9104 samt väckarur och väggur)

91061000 Leveranser st Tidkontrollur; tidstämpelur

91069000 Leveranser st Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning,
registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller
synkronmotor (exkl. ur enligt nr 9101-9105, tidkontrollur samt tidstämpelur)

91070000 Leveranser st Tidströmställare med urverk eller synkronmotor

91081100 Leveranser st Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna,
med enbart mekanisk "analog" tidvisning, eller apterade för sådan tidvisning

91081200 Leveranser st Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna,
med enbart elektronoptisk "digital" tidvisning

91081900 Leveranser st Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna,
med kombinerad mekanisk "analog" och elektronoptisk "digital" tidvisning, även
utan urtavla och visare

91082000 Leveranser st Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, med automatisk
uppdragning

91089000 Leveranser st Urverk, kompletta och sammansatta, för endast uppdragning för hand

91091000 Leveranser st Urverk, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna (exkl. verk till fick- eller
armbandsur)

91099000 Leveranser st Urverk, kompletta och sammansatta (exkl. batteridrivna eller avsedda för
nätanslutning samt verk till fick- eller armbandsur)

91101110 Leveranser st Urverk, kompletta, inte sammansatta eller delvis sammansatta "urverkssatser"
till fick- eller armbandsur, med balans och spiralfjäder

91101190 Leveranser st Urverk, kompletta, inte sammansatta eller delvis sammansatta "urverkssatser"
till fick- eller armbandsur (exkl. med balans och spiralfjäder)

91101200 Leveranser st Ofullständiga urverk till fick- eller armbandsur, sammansatta
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91101900 Leveranser st Råurverk till fick- eller armbandsur

91109000 Leveranser st Urverk, kompletta, inte sammansatta eller delvis sammansatta
"urverkssatser"; ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk (exkl. kompletta
verk till fick- eller armbandsur samt råurverk till fick- eller armbandsur)

91111000 Leveranser Anges ej Boetter till armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102, av ädel
metall eller av metall med plätering av ädel metall

91112000 Leveranser Anges ej Boetter till armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102, av
oädel metall, även förgyllda eller försilvrade

91118000 Leveranser Anges ej Boetter till armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102 (exkl. av
ädel metall eller metall med plätering av ädel metall eller av oädel metall)

91119000 Leveranser Anges ej Delar till boetter till armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102

91122000 Leveranser Anges ej Urfoder (exkl. för fickur, armbandsur och andra ur enligt nr 9101 eller 9102)

91129000 Leveranser Anges ej Delar till urfoder och andra höljen till varor enligt detta kap. (exkl. till
armbandsur, fickur och liknande ur enligt nr 9101 eller 9102)

91131010 Leveranser Anges ej Urarmband och delar till urarmband, av ädel metall

91131090 Leveranser Anges ej Urarmband och delar till urarmband, av metall med plätering av ädel metall

91132000 Leveranser ton Urarmband och delar till urarmband, av oädel metall, även förgyllda eller
försilvrade

91139000 Leveranser st Urarmband och delar till urarmband (exkl. av metall)

91143000 Leveranser Anges ej Urtavlor

91144000 Leveranser Anges ej Verkbottnar och bryggor till ur

91149010 Leveranser Anges ej Fjädrar till ur, inkl. balansfjädrar

91149090 Leveranser Anges ej Urdelar, i.a.n.

92011010 Leveranser st Pianon, andra pianon än flyglar och tafflar, nya

92012000 Leveranser st Flyglar

92019000 Leveranser st Cembalor och andra stränginstrument med klaviatur

92021010 Leveranser st Violiner

92021090 Leveranser st Stråkinstrument (exkl. violiner)

92029030 Leveranser st Gitarrer (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas
på elektrisk väg)

92029080 Leveranser st Mandoliner, citror och andra stränginstrument (exkl. med klaviatur och
stråkinstrument och gitarrer samt musikinstrument hos vilka ljudet framställs
eller måste förstärkas på elektrisk väg)

92051000 Leveranser st Bleckblåsinstrument

92059010 Leveranser st Dragspel och liknande instrument (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet
framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg)

92059030 Leveranser st Munspel

92059050 Leveranser st Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument med
metalltungor (exkl. stränginstrument)

92059090 Leveranser st Blåsinstrument (exkl. piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande
klaviaturinstrument med metalltungor, dragspel och liknande instrument,
munspel samt bleckblåsinstrument)

92060000 Leveranser st Slaginstrument, t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjetter och maracas

92071010 Leveranser st Orglar med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på
elektrisk väg

92071030 Leveranser st Digitalpianon med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på
elektrisk väg

92071050 Leveranser st Syntar med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på
elektrisk väg

92071080 Leveranser st Musikinstrument med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste
förstärkas på elektrisk väg (exkl. orglar, digitalpianon, syntar och dragspel)

92079010 Leveranser st Gitarrer hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg
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92079090 Leveranser st Dragspel och musikinstrument utan klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller
måste förstärkas på elektrisk väg (exkl. gitarrer)

92081000 Leveranser Anges ej Speldosor

92089000 Leveranser Anges ej Orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musiksågar och andra
musikinstrument, i.a.n. i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag för härmning av
djurläten; visselpipor, signalhorn och andra ljudsignalredskap som blåses med
munnen

92093000 Leveranser Anges ej Strängar till musikinstrument

92099100 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till pianon (exkl. strängar och delar till instrument hos vilka
ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg)

92099200 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till stränginstrument, t.ex. gitarrer, violiner och harpor (exkl.
strängar och delar till instrument hos vilka ljudet framställs eller måste
förstärkas på elektrisk väg)

92099400 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste
förstärkas på elektrisk väg, t.ex. orglar, gitarrer och dragspel

92099920 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande
klaviaturinstrument med metalltungor samt delar och tillbehör till klarinetter,
trumpeter säckpipor e.d.

92099940 Leveranser Anges ej Metronomer, stämgafflar och stämpipor

92099950 Leveranser Anges ej Mekanismer till speldosor

92099970 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör "kort, rondeller och rullar till mekaniska instrument" till
dragspel och liknande instrument, munspel, slaginstrument, speldosor,
orkestrion, positiv och liknande musikinstrument (exkl. metronomer,
stämgafflar, stämpipor, mekanismer till speldosor, strängar samt delar och
tillbehör till pianon, till stränginstrument, till piporglar med klaviatur; till
orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument med metalltungor, till
musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk
väg samt till blåsinstrument)

92099970x Leveranser Anges ej Delar och tillbehör "kort, rondeller och rullar till mekaniska instrument" till
dragspel och liknande instrument, munspel, slaginstrument, speldosor,
orkestrion, positiv och liknande musikinstrument (exkl. nämnda varor i 9209)

93011000 Leveranser Anges ej Artillerivapen t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare

93012000 Leveranser Anges ej Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; torpedtuber och
liknande avfyrningsanordningar

93019000 Leveranser Anges ej Vapen för militärt bruk, inbegripet kulsprutepistoler (exkl. artillerivapen,
utskjutningsramper för raketer, eldkastare, granatkastare, torpedtuber och
liknande avfyrningsanordningar, revolvrar och pistoler enligt nr 9302 samt
hugg- och stickvapen enligt nr 9307)

93020000 Leveranser st Revolvrar och pistoler (exkl. vapen enligt nr 9303 eller 9304)

93031000 Leveranser st Mynningsladdare

93032010 Leveranser st Hagelgevär för sportskytte, jakt och målskjutning, enpipiga, med slätt lopp
(exkl. mynningsladdare och fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär)

93032095 Leveranser st Hagelgevär för sportskytte, jakt och målskjutning, med ett eller två släta lopp
kombinerade med räfflat lopp, samt dubbelpipiga gevär med slätt lopp

93033000 Leveranser st Kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, med ett eller flera räfflade lopp
(exkl. luft- och fjäderdrivna gevär)

93039000 Leveranser st Eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv
laddning (exkl. mynningsladdare, hagelgevär för sportskytte, jakt eller
målskjutning, revolvrar och pistoler enligt nr 9302 samt vapen för militärt bruk)

93040000 Leveranser st Fjäder- luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger (exkl. vapen enligt
nr 9307)

93051000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till revolvrar och pistoler

93052000 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303, i.a.n

93059100 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till vapen för militärt bruk enligt nr 9301, i.a.n.

93059900 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till vapen och liknande enligt nr 9303 och 9304, i.a.n. (exkl.
till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303)

93062100 Leveranser ton Hagelpatroner till gevär med slätt lopp

93062900 Leveranser ton Delar till patroner till gevär med slätt lopp, projektiler till luftpistoler och luftgevär

93063010 Leveranser ton Patroner samt delar till sådana patroner, för revolvrar och pistoler enligt nr
9302 och för maskinpistoler enligt nr 9301
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93063030 Leveranser Anges ej Patroner samt delar till sådana patroner, för vapen för militärt bruk (exkl. för
maskinpistoler enligt nr 9301)

93063090 Leveranser ton Patroner samt delar till sådana patroner, i.a.n.

93069010 Leveranser Anges ej Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande
krigsammunition, för militärt bruk, samt delar till sådana (exkl. patroner och
delar till sådana)

93069090 Leveranser ton Ammunition och projektiler samt delar till sådana, inkl. hagel och förladdningar,
inte för militärt bruk (exkl. patroner och delar till sådana samt hagel till luftgevär)

93070000 Leveranser ton Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana
vapen, även slidor och baljor till sådana vapen (exkl. vapen av ädel metall eller
med plätering av ädel metall, vapen för fäktning, jaktknivar och jaktdolkar, knivar
enligt nr 8211, bälten och liknande utrustning av läder eller textil samt
sabeltofsar)

94011000 Leveranser st Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

94012000 Leveranser st Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon

94013100 Leveranser Anges ej Snurrstolar, höj- och sänkbara, av trä (exkl. snurrstolar för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013100a Leveranser st Snurrstolar, höj- och sänkbara, av trä, för kontor, butiker och annan offentlig
miljö (exkl. snurrstolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
samt frisörstolar)

94013100b Leveranser st Snurrstolar, höj- och sänkbara, av trä, för kök

94013100c Leveranser st Snurrstolar, höj- och sänkbara, av trä, för sovrum, vardagsrum eller trädgårdar

94013900 Leveranser Anges ej Snurrstolar, höj- och sänkbara (exkl. av trä, snurrstolar för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013900a Leveranser st Snurrstolar, höj- och sänkbara, för kontor, butiker och annan offentlig miljö
(exkl. av trä, snurrstolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
samt frisörstolar)

94013900b Leveranser st Snurrstolar, höj- och sänkbara, för kök

94013900c Leveranser st Snurrstolar, höj- och sänkbara, för sovrum, vardagsrum eller trädgårdar

94014100 Leveranser st Sittmöbler, bäddbara, av trä (exkl. trädgårdsmöbler och campingmöbler samt
möbler för medicinskt, kirurgiskt eller dentalt bruk)

94014900 Leveranser st Sittmöbler, bäddbara (exkl. av trä, trädgårdsmöbler och campingmöbler samt
möbler för medicinskt, kirurgiskt eller dentalt bruk)

94015200 Leveranser Anges ej Sittmöbler av bambu

94015200a Leveranser st Sittmöbler av bambu för kontor, butiker eller annan offentlig miljö

94015200b Leveranser st Sittmöbler av bambu för kök

94015200c Leveranser st Sittmöbler av bambu för sovrum, vardagsrum eller trädgårdar

94015300 Leveranser Anges ej Sittmöbler av rotting

94015300a Leveranser st Sittmöbler av rotting för kontor, butiker eller annan offentlig miljö

94015300b Leveranser st Sittmöbler av rotting för kök

94015300c Leveranser st Sittmöbler av rotting för sovrum, vardagsrum eller trädgårdar

94015900 Leveranser Anges ej Sittmöbler av sockerrör, vide eller liknande material (exkl. av bambu eller
rotting)

94015900a Leveranser st Sittmöbler av sockerrör, vide eller liknande material för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö (exkl. av bambu eller rotting)

94015900b Leveranser st Sittmöbler av sockerrör, vide eller liknande material för kök (exkl. av bambu
eller rotting)

94015900c Leveranser st Sittmöbler av sockerrör, vide eller liknande material för sovrum, vardagsrum
eller trädgårdar (exkl. av bambu eller rotting)

94016100 Leveranser Anges ej Sittmöbler med trästomme och stoppning (exkl. trädgårds- och
campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94016100a Leveranser st Sittmöbler med trästomme och stoppning för kontor, butiker eller annan
offentlig miljö (exkl. trädgårds- och campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94016100b Leveranser st Sittmöbler med trästomme och stoppning för kök (exkl. trädgårds- och
campingmöbler samt bäddbara utemöbler)
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94016100c Leveranser st Sittmöbler med trästomme och stoppning för sovrum eller vardagsrum (exkl.
trädgårds- och campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94016900 Leveranser Anges ej Sittmöbler med trästomme, utan stoppning (exkl. trädgårds- och
campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94016900c Leveranser st Stolar med trästomme, utan stoppning för kontor, butiker eller annan offentlig
miljö (exkl. trädgårds- och campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94016900d Leveranser st Köksstolar med trästomme, utan stoppning

94016900e Leveranser st Stolar med trästomme, utan stoppning för sovrum eller vardagsrum (exkl.
trädgårds- och campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94016900f Leveranser st Sittmöbler (ej stolar) med trästomme, utan stoppning, för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö (exkl. trädgårds- och campingmöbler samt bäddbara
utemöbler)

94016900g Leveranser st Sittmöbler (ej stolar) med trästomme, utan stoppning, för kök (exkl. trädgårds-
och campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94016900h Leveranser st Sittmöbler (ej stolar) med trästomme, utan stoppning, för sovrum eller
vardagsrum (exkl. trädgårds- och campingmöbler samt bäddbara utemöbler)

94017100 Leveranser Anges ej Sittmöbler med metallstomme och stoppning (exkl. sittmöbler, av sådana slag
som används till luftfartyg eller motorfordon, höj- och sänkbara snurrstolar
samt möbler för medicinskt, kirurgiskt och dentalt bruk)

94017100c Leveranser st Stolar med metallstomme och stoppning för kontor, butiker eller annan offentlig
miljö (exkl. sittmöbler, av sådana slag som används till luftfartyg eller
motorfordon, höj- och sänkbara snurrstolar samt möbler för medicinskt,
kirurgiskt och dentalt bruk)

94017100d Leveranser st Köksstolar med metallstomme och stoppning (exkl. höj- och sänkbara
snurrstolar)

94017100e Leveranser st Stolar med metallstomme och stoppning för sovrum, vardagsrum eller
trädgård (exkl. höj- och sänkbara snurrstolar)

94017100f Leveranser st Sittmöbler (ej stolar) med metallstomme och stoppning för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö (exkl. sittmöbler, av sådana slag som används till luftfartyg
eller motorfordon, höj- och sänkbara snurrstolar samt möbler för medicinskt,
kirurgiskt och dentalt bruk)

94017100g Leveranser st Sittmöbler (ej stolar) med metallstomme och stoppning för kök (exkl. höj- och
sänkbara snurrstolar)

94017100h Leveranser st Sittmöbler (ej stolar) med metallstomme och stoppning för sovrum,
vardagsrum eller trädgård (exkl. höj- och sänkbara snurrstolar)

94017900 Leveranser Anges ej Sittmöbler med metallstomme, utan stoppning (exkl. höj- och sänkbara
snurrstolar samt möbler för medicinskt, kirurgiskt och dentalt bruk)

94017900a Leveranser st Sittmöbler med metallstomme, utan stoppning, för kontor, butiker eller annan
offentlig miljö (exkl. höj- och sänkbara snurrstolar samt möbler för medicinskt,
kirurgiskt och dentalt bruk)

94017900b Leveranser st Sittmöbler med metallstomme, utan stoppning, för kök (exkl. höj- och sänkbara
snurrstolar)

94017900c Leveranser st Sittmöbler med metallstomme, utan stoppning, för sovrum, vardagsrum eller
trädgård (exkl. höj- och sänkbara snurrstolar)

94018000 Leveranser Anges ej Sittmöbler (exkl. sittmöbler för luftfartyg, motorfordon, höj- och sänkbara
snurrstolar, bäddbara sittmöbler, sittmöbler av rotting, vide, bambu e.d.,
sittmöbler med metall- eller trästomme)

94018000a Leveranser st Sittmöbler för kontor, butiker eller annan offentlig miljö (exkl. sittmöbler för
luftfartyg, motorfordon, höj- och sänkbara snurrstolar, bäddbara sittmöbler,
sittmöbler av rotting, vide, bambu e.d., sittmöbler med metall- eller trästomme)

94018000b Leveranser st Sittmöbler för kök (exkl. höj- och sänkbara snurrstolar, bäddbara sittmöbler,
sittmöbler av rotting, vide, bambu e.d., sittmöbler med metall- eller trästomme)

94018000c Leveranser st Sittmöbler för sovrum, vardagsrum eller trädgård (exkl. höj- och sänkbara
snurrstolar, bäddbara sittmöbler, sittmöbler av rotting, vide, bambu e.d.,
sittmöbler med metall- eller trästomme)

94019110 Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg, av trä, i.a.n.

94019190 Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av trä i.a.n.

94019190a Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av trä i.a.n., för kontor, butiker eller annan offentlig miljö

94019190b Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av trä i.a.n., för kök

94019190c Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av trä i.a.n., för sovrum, vardagsrum eller trädgård

94019910 Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg, i.a.n.
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94019990 Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av andra material än trä, i.a.n.

94019990a Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av andra material än trä, i.a.n., för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö

94019990b Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av andra material än trä, i.a.n., för kök

94019990c Leveranser Anges ej Delar till sittmöbler, av andra material än trä, i.a.n., för sovrum,  vardagsrum
eller trädgård

94021000 Leveranser Anges ej Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar som kan både vridas, lutas
bakåt och höjas; delar till sådana stolar

94029000 Leveranser Anges ej Operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska
anordningar och liknande möbler för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk
(exkl. tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar och sittmöbler samt
specialbord för bruk vid röntgenundersökning)

94031051 Leveranser st Skrivbord för kontorsbruk, av metall, med en höjd av <= 80 cm

94031058 Leveranser st Kontorsmöbler av metall, med en höjd av <= 80 cm (exkl. skrivbord och ritbord
med speciella ritanordningar enligt nr 9017)

94031091 Leveranser st Skåp med dörrar eller jalusier o.d., för kontorsbruk, av metall, med en höjd
av > 80 cm

94031093 Leveranser st Skåp för kortregister och dokument, för kontorsbruk, av metall, med en höjd
av > 80 cm

94031098 Leveranser st Kontorsmöbler av metall, med en höjd av > 80 cm (exkl. sittmöbler, skrivbord,
ritbord med speciella ritanordningar enligt nr 9017, skåp med dörrar eller
jalusier samt skåp för kortregister och dokument)

94032020 Leveranser ton Sängar av metall (exkl. sjukhussängar med mekaniska anordningar)

94032080 Leveranser Anges ej Möbler av metall (exkl. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
samt sängar och sittmöbler)

94032080a Leveranser ton Butiksinredningar av metall

94032080b Leveranser ton Möbler av metall (exkl. möbler för civila luftfartyg och för medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk, butiksinredningar samt sängar och sittmöbler)

94033011 Leveranser st Skrivbord för kontorsbruk, av trä, med en höjd av <= 80 cm

94033019 Leveranser st Kontorsmöbler av trä, med en höjd av <= 80 cm (exkl. skrivbord och
sittmöbler)

94033091 Leveranser st Skåp med dörrar eller jalusier; skåp för kortregister och dokument, för
kontorsbruk, av trä, med en höjd av > 80 cm

94033099 Leveranser st Kontorsmöbler av trä, med en höjd av > 80 cm (exkl. skåp och sittmöbler)

94034010 Leveranser Anges ej Köksinredningar av trä

94034010a Leveranser st Köksskåp av trä

94034010b Leveranser st Köksbord av trä

94034010c Leveranser st Köksinredningar av trä (exkl. köksskåp och köksbord)

94034090 Leveranser st Köksmöbler av trä (exkl. kökinredningar och sittmöbler)

94035000 Leveranser Anges ej Sovrumsmöbler av trä (exkl. sittmöbler)

94035000a Leveranser st Liggmöbler till sovrum av trä

94035000b Leveranser st Sovrumsmöbler av trä (exkl. sittmöbler och liggmöbler)

94036010 Leveranser Anges ej Möbler av trä för matrum eller vardagsrum (exkl. sittmöbler)

94036010a Leveranser st Bord av trä för matrum eller vardagsrum

94036010b Leveranser st Möbler av trä för matrum eller vardagsrum (exkl. sittmöbler och bord)

94036030 Leveranser Anges ej Möbler av trä för butiker (exkl. sittmöbler)

94036030a Leveranser st Möbler av trä för butiker (exkl. sittmöbler och butiksinredningar)

94036030b Leveranser st Butiksinredningar av trä (exkl. möbler av trä för butiker och sittmöbler)

94036090 Leveranser Anges ej Möbler av trä (exkl. kontors-, butiks-, köks-, matrums-, vardagsrums- eller
sovrumsmöbler samt sittmöbler)

94036090a Leveranser st Garderober och linneskåp av trä

94036090b Leveranser st Badrumsskåp av trä
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94036090c Leveranser st Förvaringsmöbler av trä (exkl. garderober, linneskåp och badrumsskåp)

94036090d Leveranser st Specialinredningar av trä

94036090e Leveranser st Möbler av trä (exkl. kontors-, butiks-, köks-, matrums-, vardagsrums- eller
sovrumsmöbler och sittmöbler samt specialinredningar)

94037000 Leveranser st Möbler av plast (exkl. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
samt sittmöbler)

94038200 Leveranser st Möbler av bambu (exkl. sittmöbler och möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt
eller veterinärt bruk)

94038300 Leveranser st Möbler av rotting (exkl. sittmöbler och möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt
eller veterinärt bruk)

94038900 Leveranser st Möbler av sockerrör, vide eller liknande material (exkl. av bambu, rotting,
metall, trä och plast samt sittmöbler och möbler för medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk)

94039100 Leveranser Anges ej Delar till möbler, av trä, i.a.n. (exkl. delar till sittmöbler samt till möbler för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94039100a Leveranser Anges ej Delar till möbler, av trä, i.a.n., för kontor, butiker eller annan offentlig miljö (exkl.
delar till sittmöbler samt till möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk)

94039100b Leveranser Anges ej Delar till köksmöbler, av trä, i.a.n. (exkl. delar till sittmöbler)

94039100c Leveranser Anges ej Delar till möbler, av trä, i.a.n., för sovrum, vardagsrum eller trädgård (exkl.
delar till sittmöbler)

94039910 Leveranser Anges ej Delar till möbler, av metall, i.a.n. (exkl. delar till sittmöbler samt till möbler för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94039910a Leveranser Anges ej Delar till möbler, av metall, i.a.n., för kontor, butiker eller annan offentlig miljö
(exkl. delar till sittmöbler samt till möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk)

94039910b Leveranser Anges ej Delar till köksmöbler, av metall, i.a.n. (exkl. delar till sittmöbler)

94039910c Leveranser Anges ej Delar till möbler, av metall, i.a.n., för sovrum, vardagsrum eller trädgård (exkl.
delar till sittmöbler)

94039990 Leveranser Anges ej Delar till möbler, av annat material än metall eller trä, i.a.n. (exkl. delar till
sittmöbler samt till möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt
bruk)

94039990a Leveranser Anges ej Delar till möbler, av annat material än metall eller trä, i.a.n., för kontor, butiker
eller annan offentlig miljö (exkl. delar till sittmöbler samt till möbler för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94039990b Leveranser Anges ej Delar till köksmöbler, av annat material än metall eller trä, i.a.n. (exkl. delar till
sittmöbler)

94039990c Leveranser Anges ej Delar till möbler, av annat material än metall eller trä, i.a.n., för sovrum,
vardagsrum eller trädgård (exkl. delar till sittmöbler)

94041000 Leveranser st Resårbottnar till sängar (exkl. spiralfjädrar för sittmöbler)

94042110 Leveranser st Madrasser av poröst gummi, med eller utan överdrag

94042190 Leveranser st Madrasser av porös plast, med eller utan överdrag

94042910 Leveranser st Madrasser med resårer

94042990 Leveranser st Madrasser med stoppning eller inlägg av vilket material som helst (exkl. av
poröst gummi eller porös plast eller fyllda med dun eller fjäder och madrasser
för påfyllning av vatten, luftmadrasser och -kuddar)

94043000 Leveranser st Sovsäckar

94044010 Leveranser st Kviltade täcken, sängöverkast, duntäcken och andra sängtäcken, fyllda med
dun eller fjäder

94044090 Leveranser st Kviltade täcken, sängöverkast, duntäcken och andra sängtäcken (exkl. fyllda
med dun eller fjäder)

94049010 Leveranser st Sängutrustning och liknande, fyllda med dun eller fjäder (exkl. madrasser,
sovsäckar, kviltade täcken, sängöverkast, duntäcken och andra sängtäcken)

94049090 Leveranser st Sängkläder och liknande inredningsartiklar, försedda med resårer, stoppning
eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller
porös plast (exkl. fyllda med dun eller fjäder, resårbottnar, madrasser,
sovsäckar, madrasser för påfyllning av vatten, luftmadrasser och -kuddar samt
mattor och överdrag, kviltade täcken, sängöverkast, duntäcken och andra
sängtäcken)
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94051140 Leveranser st Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED", av plast eller keramiskt
material (exkl. för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder)

94051150 Leveranser st Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED", av glas (exkl. för belysning
utomhus av öppna platser eller trafikleder)

94051190 Leveranser st Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED" (exkl. av plast, keramiskt
material eller glas, för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder)

94051940 Leveranser st Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av plast eller av
keramiskt material (exkl. för belysning utomhus av öppna platser eller
trafikleder och sådana som är utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED")

94051950 Leveranser st Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av glas (exkl. för
belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder och sådana som är
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor "LED")

94051990 Leveranser st Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor (exkl. av plast, keramiskt
material eller glas, för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder och
sådana som är utformade för användning endast med lysdiodljuskällor "LED")

94052140 Leveranser st Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvbelysningsarmaturer, utformade
för användning endast med lysdiodljuskällor "LED", av plast eller keramiska
material

94052150 Leveranser st Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvbelysningsarmaturer, utformade
för användning endast med lysdiodljuskällor "LED", av glas

94052190 Leveranser st Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvbelysningsarmaturer, utformade
för användning endast med lysdiodljuskällor "LED" (exkl. av plast, keramiskt
material eller glas)

94052940 Leveranser st Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvbelysningsarmaturer, av plast
eller keramiskt material (exkl. utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED")

94052950 Leveranser st Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvbelysningsarmaturer, av glas
(exkl. utformade för användning endast med lysdiodljuskällor "LED")

94052990 Leveranser st Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvbelysningsarmaturer (exkl. av
plast, keramiskt material och glas samt utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED")

94053100 Leveranser st Ljusslingor för julgranar, utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED"

94053900 Leveranser st Ljusslingor för julgranar (exkl. utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED")

94054110 Leveranser st Strålkastare, fotoelektromotoriska, utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED"

94054131 Leveranser st Belysningsarmatur och belysningsartiklar, fotoelektromotoriska, utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED", av plast, i.a.n.

94054139 Leveranser st Belysningsarmatur och belysningsartiklar, fotoelektromotoriska, utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED", i.a.n. (exkl. av plast)

94054210 Leveranser st Strålkastare, utformade för användning endast med lysdiodljuskällor "LED",
i.a.n.

94054231 Leveranser st Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar, utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED", av plast, i.a.n.

94054239 Leveranser st Belysningsarmatur och belysningsartiklar, utformade för användning endast
med lysdiodljuskällor "LED", i.a.n. (exkl. av plast)

94054910 Leveranser st Strålkastare, elektriska, i.a.n.

94054940 Leveranser st Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar, av plast, i.a.n.

94054990 Leveranser st Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar, i.a.n. (exkl. av plast)

94055000 Leveranser st Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska, i.a.n.

94056120 Leveranser st Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast varaktigt monterad
ljuskälla, utformade för användning endast med lysdiodljuskällor "LED", av
plast

94056180 Leveranser st Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast varaktigt monterad
ljuskälla, utformade för användning endast med lysdiodljuskällor "LED" (exkl. av
plast)
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94056920 Leveranser st Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast varaktigt monterad
ljuskälla, av plast (exkl. utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED")

94056980 Leveranser st Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast varaktigt monterad
ljuskälla (exkl. utformade för användning endast med lysdiodljuskällor "LED"
samt av plast)

94059110 Leveranser Anges ej Delar till elektriska belysningsartiklar, av glas (exkl. strålkastare och spotlights)

94059190 Leveranser Anges ej Delar till ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., av glas (exkl. delar till
belysningsartiklar av glas)

94059200 Leveranser Anges ej Delar till belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., av plast

94059900 Leveranser Anges ej Delar till ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d., i.a.n.

94061000 Leveranser Anges ej Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av trä

94062000 Leveranser Anges ej Byggmodulenheter, av stål

94069010 Leveranser Anges ej Mobile homes

94069031 Leveranser Anges ej Växthus, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller stål

94069038 Leveranser Anges ej Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller stål (exkl. mobile
homes, växthus samt byggmodulenheter)

94069090 Leveranser &
Produktion

Anges ej Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga (exkl. mobile homes samt
byggnader av trä, järn eller stål)

94069090a Leveranser ton Byggnader av plast, monterade eller monteringsfärdiga

94069090b Leveranser ton Byggnader, monteringsfärdiga, av cement, betong eller konstgjord sten

94069090c Leveranser ton Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga (exkl. av trä, järn, stål, plast,
cement, betong eller konstgjord sten)

95030010 Leveranser st Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfordon
med hjul; dockvagnar (exkl.cyklar med kullager)

95030021 Leveranser st Dockor föreställande människor, även med kläder

95030029 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till dockor föreställande människor

95030030 Leveranser Anges ej Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och andra tillbehör till
sådana järnvägar; skalenliga modeller; mekaniska eller icke mekaniska, i
satser för sammansättning

95030035 Leveranser Anges ej Byggsatser och byggleksaker, av plast (exkl. skalenliga modeller i satser för
sammansättning)

95030039 Leveranser Anges ej Byggsatser och byggleksaker (exkl. av plast samt skalenliga modeller i satser
för sammansättning)

95030041 Leveranser st Leksaker som föreställer djur eller andra icke-mänskliga varelser, stoppade

95030049 Leveranser st Leksaker som föreställer djur eller andra icke-mänskliga varelser (exkl.
stoppade)

95030055 Leveranser Anges ej Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär

95030061 Leveranser st Pussel, av trä

95030069 Leveranser st Pussel (exkl. av trä)

95030070 Leveranser Anges ej Leksaker i form av satser eller hela utrustningar (exkl. elektriska tåg med
tillbehör, skalenliga modeller i satser för sammansättning, byggsatser och
byggleksaker samt pussel)

95030075 Leveranser Anges ej Leksaker och modeller, försedda med motor, av plast (exkl. elektriska tåg,
skalenliga modeller i satser för sammansättning samt leksaker, föreställande
djur eller andra icke-mänskliga varelser)

95030079 Leveranser Anges ej Leksaker och modeller, försedda med motor (exkl. av plast samt elektriska tåg,
skalenliga modeller i satser för sammansättning och leksaker, föreställande
djur eller andra icke-mänskliga varelser)

95030081 Leveranser Anges ej Leksaksvapen

95030085 Leveranser Anges ej Formgjutna miniatyrmodeller av metall

95030087 Leveranser Anges ej Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk leksaker utrustning främst utformad
för barn

95030095 Leveranser Anges ej Leksaker av plast, i.a.n.
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95030099 Leveranser Anges ej Leksaker, i.a.n.

95042000 Leveranser Anges ej Biljardbord samt artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag

95043010 Leveranser st Spelapparater med bildskärm, för mynt, sedlar, polletter eller liknande artiklar

95043020 Leveranser st Spelapparater utan bildskärm, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller
andra betalningsmedel (exkl. kägelresare för bowlinghallar)

95043090 Leveranser st Delar till spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra
betalningsmedel (exkl. till kägelresare för bowlinghallar)

95044000 Leveranser ton Spelkort

95045000 Leveranser st Videospelskonsoler och videospelmaskiner (exkl. sådana drivna med
betalningsmedel)

95049010 Leveranser st Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel

95049080 Leveranser ton Bord för kasinon samt automatiska kägelresare för bowlinghallar samt artiklar
för andra sällskapsspel, spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl.
spelapparater drivna med betalningsmedel, biljardbord och tillbehör till biljard,
videospelskonsoler och videospelmaskiner och spelkort samt satser av
elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel)

95051010 Leveranser Anges ej Julprydnader av glas (exkl. elektrisk julgransbelysning)

95051090 Leveranser Anges ej Julprydnader (exkl. av glas samt julgransljus och elektrisk julgransbelysning,
naturliga julgranar samt julgransfötter)

95059000 Leveranser Anges ej Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inkl. trolleri-
och skämtartiklar (exkl. julprydnader)

95061110 Leveranser 1 000 par Längdskidor för skidåkning på snö

95061121 Leveranser 1 000 par Monoskidor och snowboards

95061129 Leveranser 1 000 par Utförsåkningsskidor (exkl. monoskidor och snowboards)

95061180 Leveranser 1 000 par Snöskidor (exkl. längdskidor och utförsåkningsskidor

95061200 Leveranser Anges ej Skidbindningar

95061900 Leveranser Anges ej Utrustning för skidåkning på snö (exkl. skidor och skidbindningar)

95062100 Leveranser Anges ej Segelbrädor för vattensport

95062900 Leveranser Anges ej Vattenskidor, surfbrädor och annan utrustning för vattensport (exkl.
segelbrädor)

95063100 Leveranser Anges ej Golfklubbor, kompletta

95063200 Leveranser Anges ej Golfbollar

95063910 Leveranser Anges ej Golfklubbor, delar till

95063990 Leveranser Anges ej Golfutrustning (exkl. golfbollar samt golfklubbor och delar till sådana)

95064000 Leveranser Anges ej Bordtennisutrustning

95065100 Leveranser st Tennisracketar, även osträngade

95065900 Leveranser st Badmintonracketar och liknande racketar, även osträngade (exkl.
tennisracketar)

95066100 Leveranser st Tennisbollar (exkl. bordtennisbollar)

95066200 Leveranser st Bollar, uppblåsbara

95066910 Leveranser st Cricket- och polobollar

95066990 Leveranser st Bollar (exkl. uppblåsbara bollar, tennisbollar, cricket- och polobollar samt golf-
och bordtennisbollar)

95067010 Leveranser Anges ej Skridskor

95067030 Leveranser Anges ej Rullskridskor

95067090 Leveranser Anges ej Delar och tillbehör till skridskor och rullskridskor

95069110 Leveranser Anges ej Träningsredskap med inställningsbara system för belastning

95069190 Leveranser Anges ej Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott (exkl.
träningsredskap med inställningsbara system för belastning)

95069910 Leveranser Anges ej Cricket- och poloutrustning (exkl. bollar)
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95069990 Leveranser Anges ej Redskap och annan utrustning för annan sport än idrott; utomhusspel eller
utomhuslek; simbassänger och plaskdammar (exkl. cricket- och
poloutrustning)

95071000 Leveranser Anges ej Spön

95072010 Leveranser Anges ej Fiskkrokar utan tafs

95072090 Leveranser Anges ej Fiskkrokar med tafs

95073000 Leveranser Anges ej Spinn- och flugrullar

95079000 Leveranser Anges ej Redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar;
lockfåglar, andra än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705, och liknande
artiklar för jakt

95081000 Leveranser Anges ej Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier

95082100 Leveranser Anges ej Berg- och dalbanor

95082200 Leveranser Anges ej Karuseller och gungor

95082300 Leveranser Anges ej Radiobilar

95082400 Leveranser Anges ej Rörelsesimulatorer och upplevelsebiografer

95082500 Leveranser Anges ej Vattenåkattraktioner

95082600 Leveranser Anges ej Attraktioner för vattenparker

95082900 Leveranser Anges ej Åkattraktioner för nöjesparker (exkl. berg-och dalbanor, karuseller, gungor,
radiobilar, rörelsesimulatorer, upplevelsebiografer samt vattenåkattraktioner)

95083000 Leveranser Anges ej Attraktioner för nöjesfält

95084000 Leveranser Anges ej Ambulerande teatrar

96011000 Leveranser ton Bearbetat elfenben och varor av elfenben

96019000 Leveranser ton Ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial,
bearbetade samt varor av dessa material, i.a.n. (exkl. bearbetat elfenben och
varor av elfenben)

96020000 Leveranser ton Vegetabilska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av
dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade
av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av
modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt
formade varor, i.a.n.; bearbetat icke-härdat gelatin samt varor av icke-härdat
gelatin (exkl. gelatin)

96031000 Leveranser st Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat
vegetabiliskt material, med eller utan skaft

96032100 Leveranser st Tandborstar inkl. borstar för lösgommar

96032930 Leveranser st Hårborstar

96032980 Leveranser st Rakborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för
personligt bruk (exkl. tandborstar, borstar för lösgommar och hårborstar)

96033010 Leveranser st Konstnärspenslar och skrivpenslar

96033090 Leveranser st Penslar för kosmetiskt ändamål

96034010 Leveranser st Målarborstar och målarpenslar (exkl. konstnärspenslar och skrivpenslar samt
liknande penslar för kosmetiskt ändamål)

96034090 Leveranser st Målningsdynor och målningsrullar

96035000 Leveranser st Borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller fordon

96039010 Leveranser st Mekaniska mattsopare utan motor

96039091 Leveranser st Borstar för gatsopning, borstar för hushållsbruk, inkl. skoborstar och
klädborstar; borstar för ryktning och trimming av djur (exkl. borstar, utgörande
delar till maskiner, apparater eller fordon samt kvastar, borstar och viskor av
endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material, med eller utan
skaft)

96039099 Leveranser st Moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; avtorkare o.d. av gummi
eller annat mjukt material, i.a.n.

96040000 Leveranser ton Handsiktar och handsåll

96050000 Leveranser st Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av
skor eller kläder (exkl. manikyrset)
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96061000 Leveranser Anges ej Tryckknappar och delar till tryckknappar

96062100 Leveranser Anges ej Knappar av plast, inte överdragna med textilmaterial (exkl. tryckknappar och
manchettknappar)

96062200 Leveranser Anges ej Knappar av oädel metall, inte överdragna med textilmaterial (exkl. tryckknappar
och manchettknappar)

96062900 Leveranser Anges ej Knappar (exkl. av plast eller oädel metall, inte överdragna med textilmaterial
samt tryckknappar och manchettknappar)

96063000 Leveranser ton Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

96071100 Leveranser Anges ej Blixtlås med krampor av oädel metall

96071900 Leveranser Anges ej Blixtlås (exkl. med krampor av oädel metall)

96072010 Leveranser Anges ej Delar till blixtlås, av oädel metall, inkl. smala band med metallkrampor

96072090 Leveranser Anges ej Delar till blixtlås (exkl. av oädel metall)

96081010 Leveranser st Kulpennor med flytande bläck

96081092 Leveranser st Kulpennor med utbytbar patron (exkl. med flytande bläck)

96081099 Leveranser st Kulpennor (exkl. med hölje eller huv av ädel metall eller doublé av ädel metall
samt kulpennor med flytande bläck samt med utbytbar patron)

96082000 Leveranser st Pennor med filtspets eller annan porös spets

96083000 Leveranser st Reservoarpennor och liknande pennor

96084000 Leveranser st Stiftpennor

96085000 Leveranser ton Satser av artiklar av två eller flera av följande varor; kulpennor, pennor med
filtspets eller annan porös spets, reservoarpennor och liknande pennor samt
stiftpennor

96086000 Leveranser st Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhållare

96089100 Leveranser Anges ej Skrivpennor, stålpennor o.d. och spetsar till sådana pennor

96089900 Leveranser Anges ej Delar till kulpennor, pennor med filtspets eller annan porös spets och liknande,
reservoarpennor och liknande pennor, i.a.n; pennor för duplicering, stiftpennor
samt pennskaft o.d.

96091010 Leveranser st Pennor, med stiftet inneslutet i ett hölje, med grafitstift

96091090 Leveranser st Pennor med stiftet inneslutande i ett hölje (exkl. med grafitstift)

96092000 Leveranser st Blyerts- anilin- och färgstift

96099010 Leveranser ton Pastellkritor och andra färgkritor, ritkol

96099090 Leveranser ton Skriv- och andra färgkritor, ritkrita samt skräddarkrita

96100000 Leveranser st Skrivtavlor, även försedda med ram

96110000 Leveranser st Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande
handstämplar, inkl. handverktyg för tryckning eller prägling av etiketter; s.k.
typtryckerier

96121010 Leveranser st Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, även på spolar eller i
patroner, av plast

96121020 Leveranser st Färgband av konstfibrer, med en bredd av < 30 mm, permanent inlagda i plast-
eller metallkassetter av en sort som används i automatiska skrivmaskiner,
datorutrustning och andra maskiner

96121080 Leveranser st Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, även på spolar eller i
patroner, av vävt material eller av papper (exkl. av plast samt av konstfibrer,
enligt nr 9612.10.20)

96122000 Leveranser st Färgdynor, även sådana som inte är indränkta med färg, med eller utan ask

96131000 Leveranser st Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara

96132000 Leveranser st Ficktändare för gas, påfyllningsbara

96138000 Leveranser st Tändare (exkl. bords- och ficktändare för gas samt stubin och tändsatser till
krut och sprängämnen)

96139000 Leveranser Anges ej Delar till cigarettändare och andra tändare

96140010 Leveranser ton Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av pipor
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96140090 Leveranser ton Rökpipor inbegripet piphuvuden, cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till
sådana artiklar, i.a.n. (exkl. grovt tillformade ämnen av trä eller rot för
tillverkning av pipor)

96151100 Leveranser ton Kammar, hårspännen o.d., av hårdgummi eller plast

96151900 Leveranser ton Kammar, hårspännen o.d. (exkl. av hårdgummi eller plast)

96159000 Leveranser Anges ej Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., andra än sådana som omfattas av nr
8516, samt delar till sådana artiklar

96159000a Leveranser ton Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av plast (exkl. elektriska värmeapparater
för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar

96159000b Leveranser ton Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av metall (exkl. elektriska
värmeapparater för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar

96161010 Leveranser ton Rafräschissörer

96161090 Leveranser ton Beslag till rafräschissörer

96162000 Leveranser st Pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller
toalettmedel

96170000 Leveranser ton Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje samt delar till
sådana kärl (exkl. lösa glas)

96180000 Leveranser ton Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av sådana slag som
används i skyltfönster (exkl. apparater och modeller för demonstrationsbruk
samt dockor och leksaker)

96190030 Leveranser ton Sanitetsbindor och tamponger, blöjor och liknande artiklar, av vadd av
textilmaterial

96190040 Leveranser ton Sanitetsbindor, tamponger och liknande artiklar, av textilmaterial (exkl. av vadd)

96190050 Leveranser ton Blöjor till spädbarn och liknande artiklar, av textilmaterial (exkl. av vadd)

96190071 Leveranser ton Sanitetsbindor (exkl. av textilmaterial)

96190075 Leveranser ton Tamponger (exkl. av textilmaterial)

96190079 Leveranser ton Sanitetsartiklar för kvinnor (exkl. av textilmaterial, sanitetsbindor och
tamponger)

96190081 Leveranser ton Blöjor till spädbarn (exkl. av textilmaterial)

96190089 Leveranser ton Sanitetsartiklar, t ex inkontinensartiklar (exkl. av textilmaterial, sanitetsbindor,
tamponger samt blöjor till spädbarn)

96200010 Leveranser Anges ej Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av sådant slag som
används för digitala kameror, stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra apparater enligt kapitel
90

96200091 Leveranser Anges ej Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar (exkl. av sådant slag
som används för digitala kameror, stillbilds- eller videokameror, kinokameror
och kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra apparater enligt
kapitel 90)

96200099 Leveranser Anges ej Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar (exkl. av sådant slag
som används för digitala kameror, stillbilds- eller videokameror, kinokameror
och kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra apparater enligt
kapitel 90 samt av plast eller av aluminium)

97012100 Leveranser Anges ej Målningar och teckningar utförda helt för hand, med en ålder av > 100 år (exkl.
teckningar enligt nr 4906 och handdekorerade föremål)

97012200 Leveranser Anges ej Mosaiker, med en ålder av > 100 år

97012900 Leveranser Anges ej Collage och liknande prydnadstavlor, med en ålder av > 100 år (exkl. mosaik)

97019100 Leveranser Anges ej Målningar och teckningar utförda helt för hand (exkl. med en ålder av > 100 år
samt teckningar enligt nr 4906 och handdekorerade föremål)

97019200 Leveranser Anges ej Mosaiker (exkl. med en ålder av > 100 år)

97019900 Leveranser Anges ej Collage och liknande prydnadstavlor (exkl. med en ålder av > 100 år och
mosaiker)

97021000 Leveranser Anges ej Konstgrafiska originalblad, med en ålder av > 100 år

97029000 Leveranser Anges ej Konstgrafiska originalblad (exkl. med en ålder av > 100 år)

97031000 Leveranser Anges ej Originalskulpturer, oavsett material, med en ålder av > 100 år

97039000 Leveranser Anges ej Originalskulpturer, oavsett material (exkl. med en ålder av > 100 år)
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97040000 Leveranser Anges ej Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev
samt portokort o.d. med påtryckt valörstämpel, makulerade eller omakulerade,
inte gångbara och inte avsedda som nyutgåva i det land till vilket de är
destinerade

97051000 Leveranser Anges ej Samlingar och samlarobjekt av arkeologiskt, etnografiskt eller historiskt
intresse

97052100 Leveranser Anges ej Kvarlevor av människor och delar därav, som samlingar och samlarobjekt av
anatomiskt intresse

97052200 Leveranser Anges ej Utdöda och utrotningshotade arter och delar därav, som samlingar och
samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, anatomiskt eller paleontologiskt intresse

97052900 Leveranser Anges ej Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt,
anatomiskt, paleontologiskt intresse (exkl. kvarlevor av människor och delar
därav, utdöda och utrotningshotade arter och delar därav)

97053100 Leveranser Anges ej Samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse, med en ålder
av > 100 år

97053900 Leveranser Anges ej Samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse (exkl. med en ålder
av > 100 år)

97061000 Leveranser Anges ej Antikviteter med en ålder av > 250 år

97069000 Leveranser Anges ej Antikviteter med en ålder av > 100 år men som mest =< 250 år

98177777 Leveranser Anges ej Korrigeringspost för varor och industriella tjänster (negativt värde)

98188888 Leveranser Anges ej Korrigeringspost för varor och industriella tjänster (positivt värde)

98199999 Leveranser Anges ej Ofördelade egenproducerade varor

99216239 Leveranser Anges ej Reparationer av övriga byggnads- och inredningssnickerier

99222230 Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av konstruktioner i plast

99223200 Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av eldfasta keramiska produkter

99223630 Leveranser Anges ej Reparation och service av sten, gips och betongprodukter

99223701 Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av sten och stenvaror

99224200 Leveranser Anges ej Reparationer och underhåll av gasledningar

99226510 Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av egentillverkade instrument och apparater som
mäter, kontrollerar, provar navigerar o.d

99227400 Leveranser Anges ej Reparationer och service av ljusreklamskyltar och belysningsartiklar (ej neon)

99229101 Leveranser Anges ej Reparation/renovering av specialfordon eller motorer avseende personbilar och
andra lätta motorfordon

99229101a Leveranser Anges ej Reparation av specialfordon, avseende personbilar och andra lätta
motorfordon

99229101b Leveranser Anges ej Renovering av motorer för personbilar och andra lätta motorfordon

99229101c Leveranser Anges ej Renovering av personbilar och andra lätta motorfordon

99229102 Leveranser Anges ej Reparation/renovering av specialfordon eller motorer avseende lastbilar och
andra tunga motorfordon

99229102a Leveranser Anges ej Reparation av specialfordon, avseende lastbilar och andra tunga motorfordon

99229102b Leveranser Anges ej Renovering av motorer för lastbilar och andra tunga motorfordon

99229102c Leveranser Anges ej Renovering av lastbilar och andra tunga motorfordon

99229321 Leveranser Anges ej Reparationer och underhåll av delar och tillbehör till motorfordon och motorer

99230110 Leveranser Anges ej Ombyggnad av fartyg och flytande plattformar

99230200 Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av rälsfordon och annan rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel

99230300 Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

99230300d Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av motorer till luftfartyg för civil användning

99230300e Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av motorer till luftfartyg (exkl. för civil användning)

99230300f Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av helikoptrar för civil användning

99230300g Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av helikoptrar (exkl. för civil användning)
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99230300h Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av flygplan och andra luftfartyg för civil användning

99230300i Leveranser Anges ej Renovering/ombyggnad av flygplan och andra luftfartyg (exkl. för civil
användning)

99230400 Leveranser Anges ej Reparationer av militära stridsfordon

99231090 Leveranser Anges ej Reparation, underhåll och renovering av möbler

99233110 Leveranser Anges ej Reparation av metallvaror

99233110a Leveranser Anges ej Reparationer och underhåll av metallstommar

99233110b Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av byggnadselement av metall

99233110c Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av cisterner, tankar och behållare av metall

99233110d Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning

99233110e Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av ångpannor med undantag av värmepannor för
centraluppvärmning

99233110f Leveranser Anges ej Reparation av formverktyg

99233110g Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av skärverktyg

99233110h Leveranser Anges ej Reparation av övriga verktyg och redskap

99233110i Leveranser Anges ej Reparation av diverse övriga metallvaror (t.ex. egentillverkade förstärkta
kassaskåp)

99233110j Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av vapen och vapensystem

99233110k Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av containrar

99233120 Leveranser Anges ej Reparation av maskiner

99233120a Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av maskiner, av allmänt mekaniskt slag

99233120b Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av motorer och turbiner, ej motorer till luftfartyg, bilar,
motorcyklar och mopeder

99233120c Leveranser Anges ej Reparation av pumpar och kompressorer

99233120d Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av kranar och ventiler med mera för rörledningar,
tankar, kar eller dylikt

99233120e Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring

99233120f Leveranser Anges ej Reparation av ugnar och brännare

99233120g Leveranser Anges ej Reparation av maskiner och apparater, för lyftning, lastning, lossning och
flyttning

99233120h Leveranser Anges ej Reparation av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för hushållsbruk

99233120i Leveranser Anges ej Reparationer och underhåll av maskiner för allmänt ändamål

99233120j Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av traktorer

99233120k Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av jordbruks- och skogsmaskiner

99233120l Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för metallbearbetning

99233120m Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork,
sten, hårdgummi och liknande hårda material

99233120n Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri

99233120o Leveranser Anges ej Reparation/underhåll samt renovering/ombyggnad av maskiner/motorer för
gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

99233120p Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av maskiner för livsmedels-, dryckes- och
tobaksbearbetning

99233120q Leveranser Anges ej Reparationer och underhåll av maskiner och apparater i textil- och
läderindustrin

99233120r Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning och efterbehandling av
papper och papp

99233120s Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av plast- och gummibearbetningsmaskiner

99233120t Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av gjutformar för gummi eller plast, för sprutgjutning
eller pressgjutning.
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99233120u Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av specialmaskiner (exkl. gjutformarför gummi, plast,
sprutgjutning eller pressgjutning)

99233120w Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av annan informationsbehandlingsutrustning (ej
datorer)

99233130 Leveranser Anges ej Reparation av elektronisk och optisk utrustning

99233130a Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av elektronisk utrustning och komponenter för
yrkesmässigt bruk (annan än mätinstrument, ur, medicinsk utrustning optiska
instrument samt kameror).

99233130b Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning

99233130c Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av instrument och apparater som mäter, kontrollerar,
provar navigerar o.d.

99233130d Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av optiska instrument och foto- och kinoapparater

99233130e Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av instrument och apparater för att mäta tid

99233140 Leveranser Anges ej Reparation av elapparatur

99233140a Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av elektriska motorer, generatorer och
transformatorer

99233140b Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av elektriska styrsystem och kontrollpaneler

99233140c Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning, (exkl.
signalapparater för motorvägar)

99233150 Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av fartyg och båtar

99233150a Leveranser Anges ej Reparation av fartyg

99233150b Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av båtar avsedda för nöjes- eller sportbruk

99233160 Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av luftfartyg och luftfartygsmotorer

99233170 Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av andra transportmedel

99233170a Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av rälsfordon, annan rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel samt mekaniska (och elektromagnetiska) signal-, säkerhets-
och trafikövervakningsanordningar

99233170b Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av invalidfordon, med eller utan motor eller annan
framdrivningsanordning

99233170c Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av övriga transportmedel

99233190 Leveranser Anges ej Reparation av annan utrustning

99233190a Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av presenningar, campingutrustning, segel och
markiser o.d.

99233190b Leveranser Anges ej Reparationstjänster av nät och reparbeten

99233190c Leveranser Anges ej Reparationer av lastpallar, lasthållare, kabeltrummor och förpackningar av trä

99233190d Leveranser Anges ej Reparationer av andra trävaror (inkl varor med träinlägg)

99233190e Leveranser Anges ej Gummireparationer och service, ej hel- och toppregummering av däck

99233190f Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av rör, slangar och rördelar av plast

99233190g Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av plastvaror

99233190h Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av glasrör

99233190i Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt
material

99233190j Leveranser Anges ej Installation, reparation och underhåll av kvarnstenar, slipstenar, polerskivor o.d.

99233190k Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av musikinstrument

99233190l Leveranser Anges ej Reparation och underhåll av sportutrustning

99233190m Leveranser Anges ej Reparationer och service av leksaker, spel och sportartiklar

99413921 Leveranser Anges ej Montering, installation, upphängning av egentillverkade gardiner/gardinskenor

99413922 Leveranser Anges ej Montering och uppsättning av egentillverkade markiser

99413960 Leveranser Anges ej Montering av egentillverkade industritextilier
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99416231 Leveranser Anges ej Montering och installation av hus tillverkade vid det egna arbetsstället

99416232 Leveranser Anges ej Montering och installation av dörrar av trä tillverkade vid det egna arbetsstället

99416233 Leveranser Anges ej Montering och installation av fönster av trä tillverkade vid det egna arbetsstället

99416239 Leveranser Anges ej Montering och installation av övriga byggnads- och inredningssnickerier
tillverkade vid det egna arbetsstället

99422190 Leveranser Anges ej Montering och installation av andra gummivaror tillverkade vid det egna
arbetsstället

99422210 Leveranser Anges ej Montering och installation av rör, slangar och rördelar av plast tillverkade vid det
egna arbetsstället

99422230 Leveranser Anges ej Montering och installation av byggplastvaror tillverkade vid det egna
arbetsstället

99422290 Leveranser Anges ej Montering och installation av andra plastvaror tillverkade vid det egna
arbetsstället

99423200 Leveranser Anges ej Montering och installation av eldfasta keramiska produkter tillverkade vid det
egna arbetsstället

99423610 Leveranser Anges ej Montering och installation av betongvaror tillverkade vid det egna arbetsstället

99423620 Leveranser Anges ej Montering och installation av gipsvaror för byggändamål tillverkade vid det egna
arbetsstället

99423701 Leveranser Anges ej Montering och installation av stenvaror tillverkade vid det egna arbetsstället

99425110 Leveranser Anges ej Montering och installation på plats av metallkonstruktioner tillverkade vid det
egna arbetsstället

99425120 Leveranser Anges ej Montering och installation av byggnadselement av metall (t.ex. dörrar, fönster,
dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och grindar)
tillverkade vid det egna arbetsstället

99425211 Leveranser Anges ej Montering och installation av pannor för centraluppvärmning tillverkade vid det
egna arbetsstället

99425290 Leveranser Anges ej Montering och installation av cisterner, tankar, kar och andra behållare av
metall tillverkade vid det egna arbetsstället

99425300 Leveranser Anges ej Montering och installation av ånggeneratorer med undantag av värmepannor
för centraluppvärmning, tillverkade vid det egna arbetsstället

99425930 Leveranser Anges ej Montering och installation av metalltrådvaror tillverkade vid det egna
arbetsstället

99425999 Leveranser Anges ej Montering och installation av fartygspropellrar m.fl. metallvaror (ej maskiner
och apparater)

99425999a Leveranser Anges ej Montering och installation av fartygspropellrar tillverkade vid det egna
arbetsstället

99425999b Leveranser Anges ej Montering och installation av egentillverkade persienner av metall

99426200 Leveranser Anges ej Installation av datorer och kringutrustning tillverkade vid det egna arbetsstället

99426300 Leveranser Anges ej Montering och installation av TV- och radiosändare, apparater för telefoni, samt
annan kommunikationsutrustning för professionellt bruk, tillverkade vid det
egna arbetsstället

99426401 Leveranser Anges ej Montering och installation av radio-, TV- och videoutrustning, för professionellt
bruk, tillverkade vid det egna arbetsstället

99426510 Leveranser Anges ej Montering och installation av instrument och apparater som mäter, kontrollerar,
provar, navigerar o.d. tillverkade vid det egna arbetsstället

99426520 Leveranser Anges ej Montering och installation av ur tillverkade vid det egna arbetsstället

99426700 Leveranser Anges ej Montering och installation av  optiska instrument och fotoutrustning tillverkade
vid det egna arbetsstället

99427110 Leveranser Anges ej Montering och installation av elektriska motorer, generatorer och
transformatorer tillverkade vid det egna arbetsstället

99427120 Leveranser Anges ej Montering och installation av elektriska styrsystem och kontrollpaneler
tillverkade vid det egna arbetsstället

99427320 Leveranser Anges ej Montering och installation av elektrisk tråd och kabel tillverkade vid det egna
arbetsstället

99428111 Leveranser Anges ej Montering och installation av motorer och turbiner, ej motorer till luftfartyg, bilar,
motorcyklar och mopeder, tillverkade vid det egna arbetsstället
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99428121 Leveranser Anges ej Montering och installation av fluidteknisk utrustning tillverkade vid det egna
arbetsstället

99428121a Leveranser Anges ej Montering och installation av fluidteknisk utrustning (ej pumpar, kompressorer
och ventiler) tillverkade vid det egna arbetsstället

99428121b Leveranser Anges ej Montering och installation av hydrauliska eller pneumatiska ventiler tillverkade
vid det egna arbetsstället

99428130 Leveranser Anges ej Montering och installation av pumpar och kompressorer tillverkade vid det egna
arbetsstället

99428140 Leveranser Anges ej Montering och installation av kranar och ventiler (ej hydrauliska eller
pneumatiska) tillverkade vid det egna arbetsstället

99428211 Leveranser Anges ej Montering och installation av ugnar och brännare tillverkade vid det egna
arbetsstället

99428221 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner och apparater för lyftning, lastning,
lossning och flyttning tillverkade vid det egna arbetsstället

99428230 Leveranser Anges ej Installation av kontorsmaskiner tillverkade vid det egna arbetsstället

99428250 Leveranser Anges ej Montering och installation av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för
hushållsbruk, tillverkade vid det egna arbetsstället

99428290 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner inom SNI 28290, maskiner för allmänt
ändamål, tillverkade vid det egna arbetsstället

99428301 Leveranser Anges ej Montering och installation av Jordbruks- och skogsmaskiner tillverkade vid det
egna arbetsstället

99428410 Leveranser Anges ej Montering och installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning,
tillverkade vid det egna arbetsstället

99428490 Leveranser Anges ej Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi
och liknande hårda material, tillverkade vid det egna arbetsstället

99428910 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri
tillverkade vid det egna arbetsstället

99428920 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner för cementindustrin, entreprenadarbeten
med mera

99428920a Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner för cementindustrin, entreprenadarbeten
med mera tillverkade vid det egna arbetsstället

99428920b Leveranser Anges ej Montering och installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
tillverkade vid det egna arbetsstället

99428930 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner för livsmedels-, dryckes- och
tobaksvarubearbetning tillverkade vid det egna arbetsstället

99428940 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin
tillverkade vid det egna arbetsstället

99428950 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner för tillverkning och efterbehandling av
papper eller papp tillverkade vid det egna arbetsstället

99428960 Leveranser Anges ej Montering och installation av industrismaskiner och apparater för tillverkning av
gummi och plast tillverkade vid det egna arbetsstället

99428990 Leveranser Anges ej Montering och installation av övriga specialmaskiner inom SNI 28990,
tillverkade vid det egna arbetsstället

99429101 Leveranser Anges ej Montering av kompletta materialsatser för personbilar och andra lätta
motorfordon tillverkade vid det egna arbetsstället

99429321 Leveranser Anges ej Montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon tillverkade vid det
egna arbetsstället

99430120 Leveranser Anges ej Montering och installationsarbeten på båtar avsedda för nöjes- eller sportbruk
tillverkade vid det egna arbetsstället

99430200 Leveranser Anges ej Montering och installation av utrustning till rälsfordon tillverkade vid det egna
arbetsstället

99430300 Leveranser Anges ej Montering och installation av utrustning till flygplan, tillverkade vid det egna
arbetsstället

99431011 Leveranser Anges ej Montering och installation av kontors- och butiksmöbler tillverkade vid det egna
arbetsstället

99431012 Leveranser Anges ej Montering och installation av kontors-och butiksinredningar tillverkade vid det
egna arbetsstället

99431090 Leveranser Anges ej Montering och installation av specialinredningar av trä tillverkade vid det egna
arbetsstället
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99432301 Leveranser Anges ej Montering och installation av sportutrustning tillverkade vid det egna
arbetsstället

99432400 Leveranser Anges ej Montering och installation av artiklar för inomhusspel tillverkade vid det egna
arbetsstället

99432501 Leveranser Anges ej Montering och installation av medicinsk och dentala instrument och tillbehör

99432501a Leveranser Anges ej Montering och installation av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
tillverkade vid det egna arbetsstället

99432501b Leveranser Anges ej Montering och installation av  glasögonlinser och bågar tillverkade vid det egna
arbetsstället

99433201 Leveranser Anges ej Montering och installation av pannor för centraluppvärmning, tillverkade vid
annat arbetsställe än det egna

99433202 Leveranser Anges ej Montering och installation av ånggeneratorer (ej av värmepannor för
centraluppvärmning), inkl installation av rörledningssystem av metall i
industrianläggningar, tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433203 Leveranser Anges ej Montering och installation av motorer och turbiner, ej motorer till luftfartyg, bilar,
motorcyklar och mopeder, tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433204 Leveranser Anges ej Montering och installation av pumpar och kompressorer tillverkade vid annat
arbetsställe än det egna

99433205 Leveranser Anges ej Montering och installation av ugnar och brännare tillverkade vid annat
arbetsställe än det egna

99433206 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner och apparater för lyftning, lastning,
lossning och flyttning tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433207 Leveranser Anges ej Montering och installation av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för
hushållsbruk, tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433208 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner inom SNI 28290, maskiner för allmännt
ändamål tillverkade vid annat arbetsställe än det egna.

99433209 Leveranser Anges ej Montering och installation av Jordbruks- och skogsmaskiner tillverkade vid
annat arbetsställe än det egna

99433210 Leveranser Anges ej Montering och installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning,
tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433211 Leveranser Anges ej Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi
och liknande hårda material, tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433212 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri
tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433213 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner för cementindustrin, entreprenadarbeten
med mera tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433214 Leveranser Anges ej Montering och installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433215 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner för livsmedels-, dryckes- och
tobaksvarubearbetning tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433216 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin
tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433217 Leveranser Anges ej Montering och installation av maskiner för tillverkning och efterbehandling av
papper eller papp tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433218 Leveranser Anges ej Montering och installation av industrismaskiner och apparater för tillverkning av
gummi och plast tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433219 Leveranser Anges ej Montering och installation av övriga specialmaskiner inom SNI 28990,
tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433220 Leveranser Anges ej Installation av kontorsmaskiner tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433221 Leveranser Anges ej Montering och installation av elektriska motorer, generatorer och
transformatorer tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433222 Leveranser Anges ej Montering och installation av elektriska styrsystem och kontrollpaneler
tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433223 Leveranser Anges ej Montering och installation av elektronisk utrustning (exkl. signalapparater för
motorvägar, motorer, generatorer, transformatorer, styrsystem och
kontrollpaneler) tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433224 Leveranser Anges ej Montering och installation av TV- och radiosändare, apparater för telefoni,
radio-, TV- och videoutrustning, för professionellt bruk, tillverkade vid annat
arbetsställe än det egna
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99433225 Leveranser Anges ej Montering och installation av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433226 Leveranser Anges ej Montering av instrument för styrning av industriella processer, tillverkade vid
annat arbetsställe än det egna

99433227 Leveranser Anges ej Montering och installation av ur tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99433228 Leveranser Anges ej Montering och installation av artiklar för inomhusspel tillverkade vid annat
arbetsställe än det egna

99433229 Leveranser Anges ej Montering och installation av hydrauliska eller pneumatiska ventiler tillverkade
vid annat arbetsställe än det egna

99433230 Leveranser Anges ej Montering och installation av instrument och apparater som mäter, kontrollerar,
provar, navigerar o.d. tillverkade vid annat arbetsställe än det egna

99507290 Leveranser Anges ej Torkning och liknande tjänster av inköpt krommalm

99508910 Leveranser Anges ej Torkning och liknande tjänster av inköpt flusspat

99509100 Leveranser Anges ej Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

99509900 Leveranser Anges ej Stödtjänster till annan utvinning

99510111 Leveranser Anges ej Hantering av slaktavfall

99510112 Leveranser Anges ej Bearbetning av kött

99510112a Leveranser Anges ej Styckning och paketering av kött

99510112b Leveranser Anges ej Frysning och lagring av kött

99510120 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av fjäderfäkött

99510130 Leveranser Anges ej Tillagning o a beredningstjänster vid produktion av köttprodukter

99510200 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av fisk och fiskprodukter

99510310 Leveranser Anges ej Bearbetning av potatis

99510310a Leveranser Anges ej Skalning av potatis

99510310c Leveranser Anges ej Lagring och frysning av potatisrätter, t.ex. pommes frites.

99510320 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av juice

99510390 Leveranser Anges ej Bearbetning av frukt, bär och grönsaker

99510390a Leveranser Anges ej Frysning och lagring av frukt, bär och grönsaker

99510390b Leveranser Anges ej Tillagning o a beredningstjänster vid konservering av grönsaker

99510390c Leveranser Anges ej Skalning, hyvling eller strimling av nötter, mandel o l frukter

99510390d Leveranser Anges ej Putsning, skalning, skärning och sköljning av frukt och grönsaker

99510519 Leveranser Anges ej Infrysning och lagring av mejeriprodukter

99510520 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av glass

99510710 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av bröd

99510822 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av choklad och chokladkonfektyrer

99510830 Leveranser Anges ej Malning och annan beredning av kaffe

99510840 Leveranser Anges ej Malning och annan beredning av kryddor

99510850 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av färdigrätter

99510890 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av bagerijäst (exkl. torrjäst)

99513100 Leveranser Anges ej Förberedning av garner

99513100a Leveranser Anges ej Spinning av garner

99513100b Leveranser Anges ej Tvinning och rullning av garner

99513300 Leveranser Anges ej Blekning, färgning och annan textilberedning

99513301 Leveranser Anges ej Bearbetning av fibrer

99513301a Leveranser Anges ej Färgning av fibrer
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99513301b Leveranser Anges ej Färgning av garn av natursilke

99513301c Leveranser Anges ej Färgning av ullgarn

99513301d Leveranser Anges ej Färgning av bomullsgarn

99513301e Leveranser Anges ej Färgning av lingarn och garn av vegetabiliska textilfibrer eller bastfibrer

99513301f Leveranser Anges ej Färgning av garn av syntetfilament

99513301g Leveranser Anges ej Färgning av garn av regenatfilament

99513301h Leveranser Anges ej Färgning av garn av syntetstapelfibrer

99513301i Leveranser Anges ej Färgning av garn av regenatstapelfibrer

99513302 Leveranser Anges ej Blekning av vävnader

99513302a Leveranser Anges ej Blekning av vävnader av natursilke

99513302b Leveranser Anges ej Blekning av vävnader av ull

99513302c Leveranser Anges ej Blekning av vävnader av bomull

99513302d Leveranser Anges ej Blekning av vävnader av lin, bastfibrer eller andra vegetabiliska textilfibrer

99513302e Leveranser Anges ej Blekning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetstapelfibrer

99513302f Leveranser Anges ej Blekning av vävnader av garn av regenatfilament

99513302g Leveranser Anges ej Blekning av luggvävnader inkl. sniljvävnader

99513302h Leveranser Anges ej Blekning av handduksfrotté och liknande frottévävnader

99513302i Leveranser Anges ej Blekning av trikåvaror

99513303 Leveranser Anges ej Färgning av vävnader

99513303a Leveranser Anges ej Färgning av vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

99513303b Leveranser Anges ej Färgning av vävnader av ull

99513303c Leveranser Anges ej Färgning av vävnader av bomull

99513303d Leveranser Anges ej Färgning av vävnader av lin, bastfibrer eller andra vegetabiliska textilfibrer

99513303e Leveranser Anges ej Färgning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetstapelfibrer

99513303f Leveranser Anges ej Färgning av vävnader av garn av regenatfilament

99513303g Leveranser Anges ej Färgning av luggvävnader inkl. sniljvävnader

99513303h Leveranser Anges ej Färgning av handduksfrotté och liknande frottévävnader

99513303i Leveranser Anges ej Färgning av dukvaror av trikå inkl. bondad duk

99513305 Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av vävnader

99513305a Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av vävnader av natursilke

99513305b Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av vävnader av ull

99513305c Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av vävnader av bomull

99513305d Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av vävnader av lin, bastfibrer eller andra vegetabiliska
textilfibrer

99513305e Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av vävnader av garn av syntetfilament eller av
syntetstapelfibrer

99513305f Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av vävnader av garn av regenatfilament

99513305g Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av luggvävnader inkl. sniljvävnader

99513305h Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av handduksfrotté och liknande frottévävnader

99513305i Leveranser Anges ej Annan färdigbehandling av dukvaror av trikå inkl. bondad duk

99513306 Leveranser Anges ej Färdigbehandling av kläder

99514140 Leveranser Anges ej Tillskärning av plaggdelar på beställning

99516101 Leveranser Anges ej Bearbetning av virke

99516101a Leveranser Anges ej Torkning av virke
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99516101b Leveranser Anges ej Justering av virke

99516102 Leveranser Anges ej Målning av trälister

99516103 Leveranser Anges ej Impregnering av virke

99516210 Leveranser Anges ej Lackering, fernissning, förgyllning och målning av fanér och träbaserade skivor

99517129 Leveranser Anges ej Beläggning, bestrykning, överdragning och impregnering av papper och papp

99518110 Leveranser Anges ej Tryckning av dagstidningar

99518110b Leveranser Anges ej Tryckning av dagstidningar, i lito-offset

99518110e Leveranser Anges ej Tryckning av dagstidningar, i annan tryckmetod

99518121 Leveranser Anges ej Tryckning av tidningar och tidskrifter utgivna mindre än 4 gånger i veckan

99518121b Leveranser Anges ej Tryckning av tidningar och tidskrifter utgivna mindre än 4 gånger i veckan, i
lito-offset

99518121e Leveranser Anges ej Tryckning av tidningar och tidskrifter utgivna mindre än 4 gånger i veckan, i
annan tryckmetod

99518122 Leveranser Anges ej Tryckning av böcker och övriga trycksaker

99518122b Leveranser Anges ej Tryckning av broschyrer, häften och liknande tryckalster i form av enstaka blad,
i lito-offset

99518122c Leveranser Anges ej Tryckning på textilier

99518122f Leveranser Anges ej Tryckning av böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i lito-offset

99518122i Leveranser Anges ej Tryckning av bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn

99518122j Leveranser Anges ej Tryckning av musiknoter

99518122k Leveranser Anges ej Tryckning av kartor av alla slag i bokform

99518122l Leveranser Anges ej Tryckning av brevkort och vykort med bildtryck eller annat tryck samt tryck på
kuvert

99518122m Leveranser Anges ej Tryckning av dekalkomanier

99518122n Leveranser Anges ej Tryckning av almanackor av alla slag, inbegripet almanacksblock

99518122o Leveranser Anges ej Tryckning av bilder, planscher och fotografier

99518122p Leveranser Anges ej Annan tryckning, såsom tryckning på plast, glas, metall, trä och keramik (inkl.
screen-tryckning), exkl. tryckning på textilier

99518122q Leveranser Anges ej Tryckning av broschyrer, häften och liknande tryckalster i form av enstaka blad,
i annan tryckmetod

99518122r Leveranser Anges ej Tryckning av böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i annan
tryckmetod

99518122s Leveranser Anges ej Tryckning av lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften
till sådana

99518122t Leveranser Anges ej Tryckning av kartor av alla slag (utom i bokform)

99518122u Leveranser Anges ej Tryckning av kort med personliga hälsningar eller meddelanden, även med
bildtryck, med eller utan kuvert eller utsmyckning

99518122w Leveranser Anges ej Framställning av plastkort med inlagd information

99518122y Leveranser Anges ej Printning av blanketter, fakturor, etiketter o d

99518122z Leveranser Anges ej Kopieringsarbeten

99518123 Leveranser Anges ej Tryckning av blanketter o.d.

99518123b Leveranser Anges ej Tryckning av blanketter, fakturor o.d. i lito-offset

99518123f Leveranser Anges ej Tryckning av reklamtryckalster, i lito-offset

99518123j Leveranser Anges ej Tryckning av affärskataloger, i lito-offset

99518123n Leveranser Anges ej Tryckning av sedlar, checkblanketter, aktier, lotter o l värdehandlingar, i
lito-offset

99518123q Leveranser Anges ej Tryckning av blanketter, i annan tryckmetod

99518123r Leveranser Anges ej Tryckning av reklamtryckalster, i annan tryckmetod
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99518123s Leveranser Anges ej Tryckning av affärskataloger, i annan tryckmetod

99518123t Leveranser Anges ej Tryckning av sedlar, checkblanketter, aktier, lotter o l värdehandlingar, i annan
tryckmetod

99518130 Leveranser Anges ej Grafiska tjänster före tryckning

99518130a Leveranser Anges ej Utarbetande och framställning av tryckplåtar

99518130b Leveranser Anges ej Framställning av klichéer, tryckcylindrar och andra tryckformar, plåtar, cylindrar
och litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål

99518130c Leveranser Anges ej Reprotjänster (fotografering, scanning, montering etc.)

99518130d Leveranser Anges ej Produktion av digitala media

99518130f Leveranser Anges ej Utskärning av text i folier

99518140 Leveranser Anges ej Bindning, häftning etc

99518140a Leveranser Anges ej Bindning, häftning, blockning, skärning, bigning, laminering och annat
slutarbete av böcker

99518140b Leveranser Anges ej Bindning, häftning, blockning, skärning, bigning, laminering och annat
slutarbete av tidningar och tidskrifter

99518140c Leveranser Anges ej Bindning, häftning, blockning, skärning, bigning, laminering och annat
slutarbete av broschyrer, häften o d

99518140d Leveranser Anges ej Bindning, häftning, blockning, skärning, bigning, laminering och annat
slutarbete av affärskataloger o d

99518140e Leveranser Anges ej Bindning, häftning, blockning, skärning, bigning, laminering och annat
slutarbete av reklamalster och andra tryckalster av papper och papp

99518200 Leveranser Anges ej Reproduktion av inspelningar

99518200a Leveranser Anges ej Reproduktion av grammofonskivor

99518200b Leveranser Anges ej Reproduktion av magnetband, med en bredd <= 4 mm

99518200c Leveranser Anges ej Reproduktion av magnetband, med en bredd > 4 mm men <= 6,5 mm

99518200d Leveranser Anges ej Reproduktion av CD-skivor

99518200e Leveranser Anges ej Reproduktion av magnetband med video med en bredd > 6,5 mm

99518200f Leveranser Anges ej Reproduktion av videoskivor

99518200g Leveranser Anges ej Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana
slag som används i datorer, med en bredd <= 4 mm

99518200h Leveranser Anges ej Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana
slag som används i datorer, med en bredd > 4 mm

99518200i Leveranser Anges ej Reproduktion av medier innehållande data eller instruktioner av sådana slag
som används i datorer

99520590 Leveranser Anges ej Torkning och liknande tjänster av inköpta övriga kemiska produkter; preparat
och biprodukter från kemisk eller närstående industri.

99521100 Leveranser Anges ej Frysning och lagring av blodplasma

99522111 Leveranser Anges ej Tillverkning av däck och slangar; regummering

99522111a Leveranser Anges ej Hel- och toppregummering av däck

99522111b Leveranser Anges ej Dubbning av däck

99522211 Leveranser Anges ej Sågning, svarvning o d av plastvaror

99522290 Leveranser Anges ej Plastdelar

99522290a Leveranser Anges ej Plastdelar till mekaniska motorer avsedda för maskiner, apparater och
mekaniska redskap i HS 84

99522290b Leveranser Anges ej Plastdelar till apparater i HS 8509 och 8516

99522290c Leveranser Anges ej Plastdelar till apparater i HS 8519, 8520 och 8521

99522290d Leveranser Anges ej Plastdelar till apparater i HS 8525, 8526, 8527 och 8528

99522290e Leveranser Anges ej Plastdelar till apparater i HS 8535, 8536, 8537 och 8542

99522290f Leveranser Anges ej Plastprodukter vilka ingår som delar i tåg- och spårvagnslokomotiv eller
spårtillbehör
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99522290g Leveranser Anges ej Plastdelar och plasttillbehör till fordon i HS 87

99522290h Leveranser Anges ej Plastdelar till luftfartyg i HS 88

99522290i Leveranser Anges ej Plastdelar för andra elektriska anordningar och apparater i HS 85

99522290j Leveranser Anges ej Plastdelar till instrument och apparater i HS 90

99522290l Leveranser Anges ej Lackering av plastdetaljer

99523120 Leveranser Anges ej Färdigbehandling av planglas

99523120a Leveranser Anges ej Färdigbehandling av speglar av glas

99523120b Leveranser Anges ej Bestrykning, hopsmältning och etsning av planglas

99523200 Leveranser Anges ej Torkning och liknande tjänster av inköpt cement

99523520 Leveranser Anges ej Bearbetning av kalk, egen råvara

99523630 Leveranser Anges ej Blandning av bentonit

99523701 Leveranser Anges ej Bearbetning av stenvaror

99523709 Leveranser Anges ej Bearbetning av sten till gravvårdar, ornament o l

99523999 Leveranser Anges ej Bearbetning av bentonit

99524330 Leveranser Anges ej Målning, lackering, annan ytbeläggning, klippning, delning o.d. av plåt framställt
av stål

99524330a Leveranser Anges ej Klippning, delning o.d. av plåt framställt av stål.

99524330b Leveranser Anges ej Målning, lackering eller annan ytbeläggning av plåt framställt av stål

99524330c Leveranser Anges ej Klippning, delning o.d. av plåt framställt av rostfritt stål

99524330d Leveranser Anges ej Målning, lackering eller annan ytbeläggning av plåt framställt av rostfritt stål

99524420 Leveranser Anges ej Målning, lackering, annan ytbeläggning, klippning, delning o.d. av plåt framställt
av aluminium

99524420a Leveranser Anges ej Klippning, delning o.d. av plåt framställt av aluminium

99524420b Leveranser Anges ej Målning, lackering eller annan ytbeläggning av plåt framställt av aluminium

99524420c Leveranser Anges ej Målning, lackering, anodisering eller annan ytbeläggning av produkter framställa
av aluminium (exkl plåt framställt av aluminium)

99524510 Leveranser Anges ej Gjutning av järn

99524510a Leveranser ton Gjutning av järn: delar till fordon (aducerjärn), delar till förbränningskolvmotorer
och andra maskiner, apparater och mekaniska redskap

99524510e Leveranser ton Gjutning av järn: delar för annan användning (aducerjärn) än fordon, motorer,
maskiner, apparater och mekaniska redskap.

99524510f Leveranser ton Gjutning av järn: delar till fordon (segjärn)

99524510g Leveranser ton Gjutning av järn: transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar), vevar,
lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager (segjärn)

99524510i Leveranser ton Gjutning av järn: andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement
(segjärn)

99524510j Leveranser ton Gjutning av järn: delar till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap
(segjärn)

99524510k Leveranser ton Gjutning av järn: delar för annan användning (segjärn)

99524510l Leveranser ton Gjutning av järn: delar till fordon (gråjärn)

99524510m Leveranser ton Gjutning av järn: transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar), vevar,
lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager (gråjärn)

99524510o Leveranser ton Gjutning av järn: andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement
(gråjärn)

99524510p Leveranser ton Gjutning av järn: delar till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap
(gråjärn)

99524510q Leveranser ton Gjutning av järn: delar för annan användning (gråjärn)

99524520 Leveranser Anges ej Gjutning av stål

99524520a Leveranser ton Gjutning av stål: delar till fordon
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99524520b Leveranser ton Gjutning av stål: lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager

99524520c Leveranser ton Gjutning av stål: andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement

99524520d Leveranser ton Gjutning av stål: andra delar och andra tillbehör

99524520e Leveranser ton Gjutning av stål: delar för annan användning

99524530 Leveranser Anges ej Gjutning av lättmetall

99524530a Leveranser ton Gjutning av lättmetall: delar till fordon

99524530b Leveranser ton Gjutning av lättmetallprodukter: transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och
vevaxlar), vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager

99524530d Leveranser ton Gjutning av lättmetall: andra delar till förbränningskolvmotorer och
maskinelement

99524530e Leveranser ton Gjutning av lättmetall: delar till andra maskiner

99524530f Leveranser ton Gjutning av lättmetall: delar för annan användning

99524540 Leveranser Anges ej Gjutning av andra metaller

99524540a Leveranser ton Gjutning av andra metaller: delar till fordon

99524540b Leveranser ton Gjutning av andra metaller: transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och
vevaxlar), vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager

99524540d Leveranser ton Gjutning av andra metaller: andra delar till förbränningskolvmotorer och
maskinelement

99524540e Leveranser ton Gjutning av andra metaller: delar till andra maskiner

99524540f Leveranser ton Gjutning av andra metaller: delar för annan användning

99525501 Leveranser Anges ej Friformssmidning och kallsmidning

99525501a Leveranser Anges ej Frismidning av stål: transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och
vevar; varor av frismidet stål enligt HS 7326; delar av frismidet stål till maskiner
och apparater enligt HS 84, 85 och 90; delar av frismidet stål till fordon enligt
HS 86, 87 och 88

99525501c Leveranser Anges ej Frismidning av icke-järn metall: delar till andra maskinelement i HS 84

99525501d Leveranser Anges ej Kallsmidning av stål: delar till fordon i HS 87

99525501e Leveranser Anges ej Kallsmidning av stål: transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar)
och vevar

99525501f Leveranser Anges ej Kallsmidning av stål: delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement i HS
8483

99525501g Leveranser Anges ej Kallsmidning av stål: delar till andra maskinelement i HS 84

99525501h Leveranser Anges ej Kallsmidning av stål: andra delar och tillbehör till elektroniska produkter i HS 85

99525501i Leveranser Anges ej Kallsmidning av stål: varor i HS 732690; delar till lokomotiv och annan
spårvägsmateriel enligt HS 8607 och 8608; delar till luftfartyg enligt HS 8803;
delar till maskiner och apparater enligt HS 90

99525501j Leveranser Anges ej Kallsmidning av icke-järn metall: maskiner och apparater enligt HS 84, 85 och
90; fordon enligt 86, 87 och 88

99525502 Leveranser Anges ej Sänksmidning

99525502a Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: delar till fordon

99525502b Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar),
vevar, lagerhus utan kullager eller rullager och glidlager

99525502d Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement i
HS 8483

99525502e Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: delar till jordbruks-, trädgårds- och skogsmaskiner och
tillbehör

99525502f Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: delar till maskinelement och apparater i HS 8425, 8427
och 8428

99525502g Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: delar till maskinelement och apparater i HS 8426, 8429
och 8430

99525502h Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: delar till andra maskinelement och apparater i HS 84

99525502i Leveranser Anges ej Sänksmidning av stål: varor i HS 7326; delar till lokomotiv enligt HS 8607; delar
till luftfartyg enligt HS 8803; delar till maskiner och apparater i HS 85 och 90
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99525502j Leveranser Anges ej Sänksmidning av icke-järn metall: delar till maskiner och apparater enligt HS
84, 85 och 90; delar till fordon enligt HS 86, 87 och 88

99525503 Leveranser Anges ej Formning av plåt

99525503a Leveranser Anges ej Formning av plåt av stål: delar till fordon

99525503b Leveranser Anges ej Formning av plåt av stål: delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement i
HS 8483

99525503c Leveranser Anges ej Formning av plåt av stål: delar till andra maskinelement i HS 84

99525503d Leveranser Anges ej Formning av plåt av stål: delar till andra maskinelement i HS 85

99525503e Leveranser Anges ej Formning av plåt av stål: hushållsartiklar enligt HS 7323; andra varor enligt HS
7326; delar till lokomotiv och annan spårvägsmateriel enligt HS 8607 och 8608;
delar till luftfartyg enligt HS 8803; delar till apparater enligt HS 90; möbler och
delar till möbler i HS 9403

99525503f Leveranser Anges ej Formning av plattor av icke-järn metall: hushållsartiklar enligt HS 7417, 7418,
7615; delar till maskiner och apparater enligt HS 84, 85 och 90; delar till
lokomotiv och annan spårvägsmateriel enligt HS 8607 och 8608; delar till
luftfartyg enligt HS 8803: möbler och delar till möbler enligt HS 9403

99525504 Leveranser Anges ej Pulvermetallurgiarbeten

99525504a Leveranser Anges ej Pulvermetallurgiarbeten: produkter av stål

99525504g Leveranser Anges ej Pulvermetallurgiarbeten av icke-järn metall: delar till maskiner och apparater
enligt HS 84, 85 och 90; delar till fordon enlig HS, 86, 87 och 88

99525610 Leveranser Anges ej Beläggning och överdragning av metall

99525610a Leveranser Anges ej Beläggning med metall genom nedsänkning i metallbad

99525610b Leveranser Anges ej Beläggning med metall vid varmsprutning

99525610c Leveranser Anges ej Beläggning med zink, genom elektrolys eller kemisk behandling

99525610d Leveranser Anges ej Beläggning med andra metaller (nickel, koppar, krom etc.), genom elektrolys
eller kemisk behandling

99525610e Leveranser Anges ej Beläggning med plast

99525610f Leveranser Anges ej Andra beläggningar

99525610g Leveranser Anges ej Värmebehandling av kunders material exkl. beläggning med metall

99525610h Leveranser Anges ej Målning, lackering

99525610i Leveranser Anges ej Anodisering

99525610j Leveranser Anges ej Avdunstning i vakuum (CVD/PVD)

99525610k Leveranser Anges ej Andra ytbehandlingar av metall

99525610l Leveranser Anges ej Värmebehandling av eget material exkl. beläggning med metall

99525620 Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar samt andra tjänster avseende metallego

99525620i Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar till kranar, ventiler och liknande artiklar

99525620j Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar till maskiner och mekaniska apparater

99525620k Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar till landfordon (andra än lok och annan rullande
materiel, tillverkade genom gjutning, smidning, pressning, prägling, valsning
eller pulvermetallurgi)

99525620l Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar till luftfartyg, rymdfarkoster och satelliter

99525620m Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar till elektriska apparater för inspelning eller återgivning
av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder eller ljud för television

99525620n Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar till optiska instrument och apparater, foto- och
kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll

99525620o Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar till artiklar enligt HS 7326, 7419, 7616; svarvning av
metalldelar till fordon och apparater för fixning av järnvägsspår enligt HS 86

99525620p Leveranser Anges ej Svarvning av metalldelar , övrigt

99525620q Leveranser Anges ej Allmänna metallegoarbeten såsom slipning, fräsning, borrning, svetsning,
kapning, bockning etc.

99525620r Leveranser Anges ej Skärning av arbetsstycken av metall med laser

99525620s Leveranser Anges ej Ingravering med laser på arbetsstycken av metall
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99525999 Leveranser Anges ej Gravyr av metallvaror

99526121 Leveranser Anges ej Tjänster i samband med tillverkning av kretskort

99526121b Leveranser Anges ej Montering av komponentblock på kretskort

99527110 Leveranser Anges ej Annan bearbetning av elmotorer, generatorer och transformatorer

99529200 Leveranser Anges ej Ombyggnad, montering, utrustnings- och karosseriarbeten avseende
motorfordon

99530110 Leveranser Anges ej Fartyg och flytande materiel

99530110a Leveranser BRT J Kryssningsfartyg

99530110b Leveranser BRT J Färjor

99530110c Leveranser BRT J Tankfartyg för oljetransporter

99530110d Leveranser BRT J Tankfartyg för transport av oljeprodukter

99530110e Leveranser BRT J Tankfartyg för transport av kemikalier

99530110f Leveranser BRT J Tankfartyg för gastransport

99530110g Leveranser BRT J Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg

99530110h Leveranser BRT J Bulkfartyg

99530110i Leveranser BRT J Fraktfartyg för styckegods

99530110j Leveranser BRT J Containerfartyg

99530110k Leveranser BRT J Roll-on/roll-off-fartyg

99530110l Leveranser BRT J Andra lastfartyg för torrlast

99530110m Leveranser BRT J Fiskefartyg

99530110n Leveranser BRT J Fabriksfartyg för fiskeriprodukter

99530110o Leveranser BRT J Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

99530110p Leveranser BRT J Mudderverk

99530110q Leveranser BRT J Andra icke lastbärande fartyg

99530110r Leveranser BRT J Offshorefartyg

99530110s Leveranser st Offshore-infrastruktur

99530110t Leveranser st Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och
sjömärken)

99530110u Leveranser Anges ej Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material

99530110w Leveranser Anges ej Krigsfartyg av alla slag

99530120 Leveranser Anges ej Utrustningsarbeten på fritidsbåtar

99531090 Leveranser Anges ej Lackering, fernissning, förgyllning och målning av möbler vid nytillverkning

99532501 Leveranser Anges ej Specialbehandling av glasögonglas

99532501a Leveranser Anges ej Ytbehandling av glasögonglas

99532501b Leveranser Anges ej Inslipning av glasögonglas

99533200 Leveranser Anges ej Utformning och montering av styrsystem för kontinuerliga industriella
processer och produktionsanläggningar

99533200a Leveranser Anges ej Utformning och montering av styrsystem för kontinuerliga industriella
processer

99533200b Leveranser Anges ej Utformning och montering av automatiska produktionsanläggningar

99538320 Leveranser Anges ej Bearbetning av avfall och skrot av metall och icke-metall till returråvara

99538320b Leveranser ton Bearbetning av avfall och skrot av icke-metall till returråvara

99538320c Leveranser &
Produktion

kg Bearbetning av avfall och skrot av platinametall till returråvara

99538320d Leveranser &
Produktion

kg Bearbetning av avfall och skrot av silver till returråvara
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99538320e Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av järnbaserad metall, järn till returråvara

99538320f Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av koppar till returråvara

99538320g Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av nickel till returråvara

99538320h Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av aluminium till returråvara

99538320i Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av kobolt till returråvara

99538320j Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av litium till returråvara

99538320k Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av sällsynta jordartsmetaller till returråvara

99538320l Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av avfall och skrot av annan metall till returråvara

99538320m Leveranser &
Produktion

ton Bearbetning av slaggsand till returråvara


