
En jämförelse mellan HS 2017 och HS 2022 med förklaringar till det som ändras 

Skillnader mellan texterna för HS 2017 och HS 2022 har markerats med understrykning. 

Nedanstående ändringar i HS 2022 har genomförts i den ändring till bilaga I till den Kombinerade nomenklaturen, KN, som publicerats i EUT L 385, den 

29.10.2021 (Förordning (EU) nr 2021/1832 av den 12 oktober 2021). Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. 

Observera att denna sammanfattning enbart är avsedd som information och inte ska användas som underlag vid klassificering. För klassificering hänvisas i 

stället till den kombinerade nomenklaturen (se ovan) och till söksystemet Tulltaxan (http://tulltaxan.tullverket.se). 

Förkortningar: 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) 

IRENA – International Renewable Energy Agency (Internationella byrån för förnybar energi) 

 

HS 2017 HS 2022 Anmärkningar 

KAPITEL 2   

 

 

Anmärkning 1 b 

b) ätbara, ej levande insekter (nr 0410); 

 

En ny anmärkning, en följdändring med 

anledning av att det skapats ett nytt HS-

nummer 0410 för ätbara insekter.  

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

KAPITEL 3   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832&from=SV
http://tulltaxan.tullverket.se/


 Anmärkning 3 

Nr 0305 till nr 0308 omfattar inte mjöl och 

pelletar, lämpliga som livsmedel (enligt nr 

0309). 

En ny anmärkning med anledning av att ett nytt 

HS-nummer 0309 har skapats för mjöl och 

pelletar lämpliga som skaldjur. 

 

0302 3  

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med 

undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk 

enligt nr 0302 91-0302 99 

0302 3  

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit 

(Katsuwonus pelamis), med undantag av ätbara 

slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91–

0302 99 

Uppdatering av det latinska namnet till den 

uppgift som finns i FAO:s ASFIS-lista.  

 

0302 33  

- - Bonit   

 

0302 33 

– – Bonit (Katsuwonus pelamis) 

Ett förtydligande att detta nummer endast 

omfattar bonit av arten Katsuwonus pelamis. På 

svenska benämns även vissa arter av släktet 

Sarda spp. som bonit, dessa klassificeras 

tillsammans med övriga arter inom sitt släkte.  

Uppdatering av det latinska namnet till den 

uppgift som finns i FAO:s ASFIS-lista.  

0303 4 

- Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med 

undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk 

enligt nr 0303 91-0303 99 

0303 4 

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit 

(Katsuwonus pelamis), med undantag av ätbara 

slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91–

0303 99 

Uppdatering av det latinska namnet till den 

uppgift som finns i FAO:s ASFIS-lista.  

0303 43 0303 43 Ett förtydligande att detta nummer endast 

omfattar bonit av arten Katsuwonus pelamis. På 



- - Bonit – – Bonit (Katsuwonus pelamis) svenska benämns även vissa arter av släktet 

Sarda spp. som bonit, dessa klassificeras 

tillsammans med övriga arter inom sitt släkte.  

Uppdatering av det latinska namnet till den 

uppgift som finns i FAO:s ASFIS-lista.  

0304 87  

– – Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 

 

0304 87 

– – Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit 

(Katsuwonus pelamis) 

Uppdatering av det latinska namnet till den 

uppgift som finns i FAO:s ASFIS-lista.  

0305 

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även 

varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, 

lämpliga som livsmedel 

0305 10 – Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga 

som livsmedel 

0305 20 – Lever, rom och mjölke av fisk, 

torkade, rökta, saltade eller i saltlake 

0305 

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk, även 

kokt eller på annat sätt värmebehandlad före 

eller under rökningen  

0305 20 – Lever, rom och mjölke av fisk, 

torkade, rökta, saltade eller i saltlake 

Den understrukna delen av texten och nummer 

0305 10 har tagits bort med anledning av 

skapandet av ett nytt HS-nummer 0309 för 

dessa varor. 

Vi passar samtidigt på att göra ändringar i den 

svenska översättningen för att göra rubriken 

tydligare.  

0306 

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, 

frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta 

kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på 

annat sätt värmebehandlade före eller under 

0306 

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, 

frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta 

kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på 

annat sätt värmebehandlade före eller under 

Den understrukna delen av texten har tagits 

bort med anledning av skapandet av ett nytt 

HS-nummer 0309 för dessa varor. 

 



rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller 

kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, 

saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av 

kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller 

kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, 

saltade eller i saltlake 

0306 19 

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av 

kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0306 19 

– – Andra 

Den understrukna delen av texten har tagits 

bort med anledning av skapandet av ett nytt 

HS-nummer 0309 för dessa varor. 

0306 39 

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av 

kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0306 39 

– – Andra 

Den understrukna delen av texten har tagits 

bort med anledning av skapandet av ett nytt 

HS-nummer 0309 för dessa varor. 

0306 99 

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av 

kräftdjur, lämpliga som livsmedel 

0306 99 

– – Andra 

Den understrukna delen av texten har tagits 

bort med anledning av skapandet av ett nytt 

HS-nummer 0309 för dessa varor. 

0307 

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, 

frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta 

blötdjur, även utan skal, även kokta eller på 

annat sätt värmebehandlade före eller under 

rökningen; mjöl och pelletar av blötdjur, 

lämpliga som livsmedel 

0307 

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, 

frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta 

blötdjur, även utan skal, även kokta eller på 

annat sätt värmebehandlade före eller under 

rökningen  

Den understrukna delen av texten har tagits 

bort med anledning av skapandet av ett nytt 

HS-nummer 0309 för dessa varor. 

 



– Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och 

Placopecten 

0307 21 – – Levande, färska eller kylda 

0307 22– – Frysta 

0307 29 – – Andra 

– Kammusslor och andra blötdjur av släktet 

Pectinidae 

0303 21 – – Levande, färska eller kylda  

0303 22 – – Frysta 

0303 29 – – Andra  

Den understrukna texten har ändrats för att 

klargöra att nummer 0307 2 omfattar alla 

blötdjur av släktet Pectinidae 

 

0307 9 

– Andra, inbegripet mjöl och pelletar, lämpliga 

som livsmedel 

0307 9 

– Andra 

Den understrukna delen av texten har tagits 

bort med anledning av skapandet av ett nytt 

HS-nummer 0309 för dessa varor. 

0308 

Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och 

blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, 

saltade eller i saltlake; rökta (även kokta eller på 

annat sätt värmebehandlade före eller under 

rökningen) ryggradslösa vattendjur, andra än 

kräftdjur och blötdjur; mjöl och pelletar av 

andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och 

blötdjur, lämpliga som livsmedel  

0308 

Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och 

blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, 

saltade eller i saltlake; rökta ryggradslösa 

vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, 

även kokta eller på annat sätt 

värmebehandlade före eller under rökningen 

Den understrukna delen av texten har tagits 

bort med anledning av skapandet av ett nytt 

HS-nummer 0309 för dessa varor. 

 

 

 

Nytt HS-nummer 0309 

Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur och 

andra ryggradslösa vattendjur, lämpliga som 

livsmedel  

Ett nytt HS-nummer har skapats för 

klassificering av mjöl och pelletar av fisk, 

kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa 

vattendjur, lämpliga som livsmedel. Samtidigt 

har två HS-undernummer skapats för produkter 

av fisk respektive andra.  



0309 10 – Av fisk 

0309 20 – Andra  

KAPITEL 4    

 Ny anmärkning 2 

Med yoghurt i nr 0403 förstås även 

koncentrerad eller smaksatt yoghurt, försatt 

med socker eller annat sötningsmedel, eller 

innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad, 

kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, 

växtdelar, spannmål eller bakverk, under 

förutsättning att tillsatserna inte används för att 

helt eller delvis ersätta mjölkbeståndsdelar och 

att produkten bibehåller sin huvudsakliga 

karaktär av yoghurt. 

En ny anmärkning 2 till kapitel 4 har infogats 

med avsikt att utvidga nummer 0403 till att 

även omfatta yoghurt innehållande växter, 

växtdelar, spannmål eller bakverk. 

Ändringen medför även omnumrering av de 

tidigare anmärkningarna.  

Anmärkning 4  

Detta kapitel omfattar inte 

a) produkter framställda av vassle, innehållande 

mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som 

vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702), 

b) produkter som framställs av mjölk genom att 

en eller flera av dess naturliga beståndsdelar 

(t.ex. mjölkfett) ersätts med ett annat ämne 

(t.ex. enkelomättat fett) (nr 1901 eller 2106), 

Anmärkning 5 

Detta kapitel omfattar inte 

a) ej levande insekter, olämpliga som livsmedel 

(nr 0511); 

b) produkter framställda av vassle, innehållande 

mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som 

vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702), 

c) produkter som framställs av mjölk genom att 

en eller flera av dess naturliga beståndsdelar 

Anmärkningen har numrerats om och ett tillägg 

har gjorts av en ny punkt a) för förtydligande av 

klassificeringen av ej levande insekter som är 

olämpliga som livsmedel.  

 



c) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller 

flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 

viktprocent vassleproteiner beräknat på 

torrsubstansen) (nr 3502) och globuliner (nr 

3504). 

(t.ex. mjölkfett) ersätts med ett annat ämne 

(t.ex. enkelomättat fett) (nr 1901 eller 2106), 

d) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller 

flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 

viktprocent vassleproteiner beräknat på 

torrsubstansen) (nr 3502) och globuliner (nr 

3504). 

 Ny anmärkning 6 

Med ”insekter” enligt nr 0410 förstås ätbara, ej 

levande insekter, hela eller i delar, färska, kylda, 

frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake, 

samt mjöl av insekter, lämpliga som livsmedel. 

Numret omfattar emellertid inte ätbara, ej 

levande insekter, på annat sätt beredda eller 

konserverade (i allmänhet avdelning IV).  

En ny anmärkning 6 till kapitel 4 har infogats 

med förtydligande av klassificeringen av ätbara, 

ej levande insekter, lämpliga som livsmedel 

under HS-nummer 0410.  

 

0403 

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och 

annan fermenterad eller syrad mjölk och 

grädde, även koncentrerade, försatta med 

socker eller annat sötningsmedel, smaksatta 

eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

0403 10 – Yoghurt 

0403 90 – Andra slag 

0403 

Yoghurt; kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och 

annan fermenterad eller syrad mjölk och 

grädde, även koncentrerade, försatta med 

socker eller annat sötningsmedel, smaksatta 

eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 

0403 20 – Yoghurt 

0403 90 – Andra slag  

Rubriktexten har ändrats som en följd av 

ändringen i omfattning för yoghurt som 

förklaras i anmärkning 2 till kapitel 4. Eftersom 

tillsatserna är olika för yoghurt jämfört med 

övriga produkter måste yoghurt avskiljas med 

semikolon. Denna ändring medför också en 

ändring i HS-undernumret för yoghurt.  



0410 

0410 00 Ätbara produkter av animaliskt 

ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon 

annanstans 

 

0410 

Insekter och andra ätbara produkter av 

animaliskt ursprung, inte nämnda eller 

inbegripna någon annanstans 

0410 10 – Insekter 

0410 90 – Andra  

HS-nummer 0410 har delats upp för att skapa 

ett nytt HS-undernummer för insekter.  

 

KAPITEL 7   

 Ny anmärkning 5 

Nr 0711 omfattar grönsaker som behandlats 

enbart i syfte att bevaras tillfälligt under 

transport och lagring före användning (t.ex. 

med svaveldioxidgas, i saltlake, 

svavelsyrlighetsvatten eller andra 

konserverande lösningar) under förutsättning 

att de är olämpliga för direkt konsumtion i detta 

tillstånd. 

Den nya anmärkning 5 till kapitel 7 ska förklara 

omfattningen av nummer 0711, ett 

förtydligande för grönsaker som är tillfälligt 

konserverade men olämpliga för direkt 

konsumtion i detta tillstånd. Ändringen innebär 

att viss text från de Förklarande 

anmärkningarna till HS nu har fått status som 

legal text.  

0704.10 – Blomkål (inbegripet broccolo) 0704.10 – Blomkål och broccoli En utökning av omfattningen av nummer 0704 

10 som innebär att alla slag av broccoli 

klassificeras under numret, inte bara 

huvudbroccoli. Avsikten med ändringen är att 

undanröja problem med översättning till 

medlemsstaternas olika språk. Det har visat sig 

svårt att entydigt förklara vilka arter som 

omfattats, t.ex. har vi i Sverige använt broccolo, 



dvs. broccoli romanesco medan andra använt 

broccoli.  

– Svampar och tryffel 

0709 51 – – Svampar av släktet Agaricus 

0709 59 – – Andra slag 

– Svampar och tryffel 

0709 51 – – Svampar av släktet Agaricus 

0709 52 – – Svampar av släktet Boletus 

0709 53 – – Svampar av släktet Cantharellus 

0709 54 – – Shiitake (Lentinus edodes) 

0709 55 – – Matsutake (Tricholoma matsutake, 

Tricholoma magnivelare, Tricholoma 

anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma 

caligatum) 

0709 56 – – Tryffel (Tuber spp.) 

0709 59 – – Andra slag 

 

Nya undernummer har skapats för vissa 

svampar och tryffel.  

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

0711 

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med 

svaveldioxidgas eller i saltlake, 

svavelsyrlighetsvatten eller andra 

konserverande lösningar) men olämpliga för 

direkt konsumtion i detta tillstånd 

0711 

Grönsaker, tillfälligt konserverade men 

olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd 

Den understrukna texten har tagits bort med 

anledning av att omfattningen av nummer 0711 

för dessa grönsaker nu definieras i anmärkning 

5 till kapitel 7. 



 Nytt HS-undernummer  

0712 34 – – Shiitake (Lentinus edodes) 

Ett nytt HS-undernummer skapas för torkad 

shiitake.  

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

KAPITEL 8   

 Ny anmärkning 4  

Nr 0812 omfattar frukt, bär och nötter tillfälligt 

konserverade i syfte att bevara dem under 

transport och lagring före användning (t.ex. 

med svaveldioxidgas, i saltlake, 

svavelsyrlighetsvatten eller andra 

konserverande lösningar), under förutsättning 

att de är olämpliga för direkt konsumtion i detta 

tillstånd. 

En ny anmärkning 4 till kapitel 8 som förklaring 

av omfattningen av nummer 0812, ett 

förtydligande för frukt och nötter som är 

tillfälligt konserverade men olämpliga för direkt 

konsumtion i detta tillstånd. Ändringen innebär 

att viss text från de Förklarande 

anmärkningarna till HS nu har fått status som 

legal text.  

0802 90 – Andra slag – Andra slag: 

0802 91 – – Pinjenötter, oskalade 

0802 92 – – Pinjenötter, skalade 

0802 99 – – Andra  

HS-undernummer 0802 90 har delats upp för 

att skapa nya undernummer för oskalade 

respektive skalade pinjenötter.  

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

0805 40 – Grapefrukter (inbegripet pomelos) 0805 40 – Grapefrukter och pomelos En ändring föreslagen av International Fruit and 

Vegetable Juice Association.  

0812 0812 Den understrukna texten har tagits bort med 

anledning av att omfattningen av nummer 0812 



Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade 

(t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, 

svavelsyrlighetsvatten eller andra 

konserverande lösningar) men olämpliga för 

direkt konsumtion i detta tillstånd 

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade 

men olämpliga för direkt konsumtion i detta 

tillstånd 

för dessa frukter, bär och nötter nu definieras i 

anmärkning 4 till kapitel 8. 

KAPITEL 10   

Anmärkning 1 B) 

Kapitlet omfattar inte spannmål som skalats 

eller bearbetats på annat sätt. Skalat, slipat, 

polerat, glaserat, förvällt, ångbehandlat eller 

brutet ris klassificeras dock enligt nr 1006. 

Anmärkning 1 B)  

Kapitlet omfattar inte spannmål som skalats 

eller bearbetats på annat sätt. Skalat, slipat, 

polerat, glaserat, förvällt, ångbehandlat eller 

brutet ris klassificeras dock enligt nr 1006. På 

samma sätt klassificeras quinoa, från vilken 

fruktväggen helt eller delvis tagits bort för att 

avlägsna saponinet, men som inte genomgått 

någon annan behandling, enligt nr 1008. 

Den understrukna texten har lagts till i 

anmärkning 1 B) till kapitel 10 för att underlätta 

klassificeringen av quinoa från vilken 

fruktväggen helt eller delvis tagits bort för att 

avlägsna saponinet, men som inte genomgått 

någon annan behandling, enligt nr 1008.  

 

KAPITEL 12   

 Nytt HS-undernummer  

1211 60 – Bark från afrikansk lagerhägg (Prunus 

africana) 

Ett nytt HS-undernummer skapas för Bark från 

afrikansk lagerhägg. 

 Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

KAPITEL 13   

Anmärkning 1 g) Anmärkning 1 g) En följdändring med anledning av en utökning 

av omfattningen av HS-nummer 3822 till att 



medikamenter enligt nr 3003 och 3004 samt 

blodgrupperingsreagens (nr 3006), 

medikamenter enligt nr 3003 och 3004 samt 

blodgrupperingsreagens (nr 3822), 

omfatta alla typer av diagnostiska reagens, 

inbegripet blodgrupperingsreagens.  

AVDELNING III    

Avdelning III  

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH 

OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV 

SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA 

FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA 

VAXER 

Avdelning III 

ANIMALISKA, VEGETABILISKA ELLER 

MIKROBIELLA FETTER OCH OLJOR SAMT 

SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER 

OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; 

ANIMALISKA ELLER VEGETABILISKA VAXER 

Rubriktexten ändras som en konsekvens av ett 

klarläggande att oljor och fetter av mikrobiellt 

ursprung ska klassificeras under HS-numren 

1515, 1516, 1517 och 1518.  

KAPITEL 15   

Kapitel 15 

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH 

OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV 

SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA 

FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA 

VAXER 

Kapitel 15 

ANIMALISKA, VEGETABILISKA ELLER 

MIKROBIELLA FETTER OCH OLJOR SAMT 

SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER 

OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; 

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER 

Rubriktexten ändras som en konsekvens av ett 

klarläggande att oljor och fetter av mikrobiellt 

ursprung ska klassificeras under HS-numren 

1515, 1516, 1517 och 1518. 

 Ny anmärkning 1 till undernummer  

Med jungfruolja enligt nr 1509 30 förstås 

jungfruolja med ett innehåll av fria fettsyror, 

uttryckt som oleinsyra, på högst 2,0 g per 100 g 

och som kan skiljas från övriga kategorier av 

jungfruoljor i enlighet med de egenskaper som 

anges i Codex Alimentarius-standard 33-1981. 

En ny anmärkning till undernummer har skapats 

för att definiera omfattningen av ”jungfruolja” 

enligt undernummer 1509 30.  

Nuvarande anmärkning 1 till undernummer får 

nu nummer 2.  



1509 

Olivolja och fraktioner av denna olja, även 

raffinerade men inte kemiskt modifierade 

1509 10 – Jungfruolja 

1509 90 – Andra slag 

 

 

1509 

Olivolja och fraktioner av denna olja, även 

raffinerade men inte kemiskt modifierade 

1509 20 – Extra jungfruolja 

1509 30 – Jungfruolja 

1509 30 – Andra jungfruoljor 

1509 90 – Andra slag 

HS-undernummer 1509 10 har strukits och har 

ersatts med nya undernummer för olika 

kategorier av jungfruolja.  

Omfattningen av nummer 1509 30 förklaras i 

anmärkning 1 till undernummer.  

Ändringen är genomförd efter ett förslag från 

International Olive Oil Council (IOC).  

1510 

1510 00 Andra oljor erhållna uteslutande ur 

oliver samt fraktioner av sådana oljor, även 

raffinerade men inte kemiskt modifierade, 

inbegripet blandningar av dessa oljor eller 

fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 

1509 

1510  

Andra oljor erhållna uteslutande ur oliver samt 

fraktioner av sådana oljor, även raffinerade 

men inte kemiskt modifierade, inbegripet 

blandningar av dessa oljor eller fraktioner med 

oljor eller fraktioner enligt nr 1509 

1510 20 – Oraffinerad olivolja av pressrester  

1510 90 – Andra slag 

 

HS-nummer 1510 har delats upp i 

undernummer för oraffinerad olivolja av 

pressrester och andra slag.  

Ändringen är genomförd efter ett förslag från 

International Olive Oil Council (IOC). 

 

1515 

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor 

(inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av 

sådana fetter och oljor, även raffinerade men 

1515 

Andra icke flyktiga vegetabiliska eller 

mikrobiella fetter och oljor (inbegripet 

jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter och 

Mikrobiella fetter och oljor har identifierats som 

en separat klass av fetter och oljor, vid sidan av 

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor. Ett 

nytt undernummer har skapats för dem under 

HS-nummer 1515.  



inte kemiskt modifierade 

 

– Linolja och fraktioner av denna olja  

1515 11 – – Oraffinerad olja  

1515 19 – – Andra slag 

– Majsolja och fraktioner av denna olja 

1515 21 – – Oraffinerad olja  

1515 29 – – Andra slag 

1515 30 – Ricinolja och fraktioner av denna olja 

1515 50 – Sesamolja och fraktioner av denna 

olja 

1515 90 – Andra 

 

oljor, även raffinerade men inte kemiskt 

modifierade 

– Linolja och fraktioner av denna olja  

1515 11 – – Oraffinerad olja  

1515 19 – – Andra slag 

– Majsolja och fraktioner av denna olja 

1515 21 – – Oraffinerad olja  

1515 29 – – Andra slag 

1515 30 – Ricinolja och fraktioner av denna olja 

1515 50 – Sesamolja och fraktioner av denna 

olja 

1515 60 – Mikrobiella fetter och oljor samt 

fraktioner av sådana fetter och oljor  

1515 90 – Andra 

 

1516 

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor 

samt fraktioner av sådana fetter och oljor, som 

helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även 

1516 

Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter 

och oljor samt fraktioner av sådana fetter och 

oljor, som helt eller delvis hydrerats, 

Mikrobiella fetter och oljor har identifierats som 

en separat klass av fetter och oljor, vid sidan av 

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor. Ett 

nytt undernummer har skapats för dem under 

HS-nummer 1516. 



internt) eller elaidiniserats, även raffinerade 

men inte vidare bearbetade 

1516 10 – Animaliska fetter och oljor samt 

fraktioner av sådana fetter och oljor 

1516 20 – Vegetabiliska fetter och oljor samt 

fraktioner av sådana fetter och oljor 

omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, 

även raffinerade men inte vidare bearbetade 

1516 10 – Animaliska fetter och oljor samt 

fraktioner av sådana fetter och oljor 

1516 20 – Vegetabiliska fetter och oljor samt 

fraktioner av sådana fetter och oljor  

1516 30 – Mikrobiella fetter och oljor samt 

fraktioner av sådana fetter och oljor  

1517 

Margarin; ätbara blandningar eller beredningar 

av animaliska eller vegetabiliska fetter eller 

oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor 

enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller 

oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor 

enligt nr 1516 

1517 

Margarin; ätbara blandningar eller beredningar 

av animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella 

fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 

fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än 

ätbara fetter eller oljor eller fraktioner av 

sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 

Mikrobiella fetter och oljor har identifierats som 

en separat klass av fetter och oljor, vid sidan av 

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor. 

1518 

1518 00 Animaliska eller vegetabiliska fetter 

och oljor samt fraktioner av sådana fetter och 

oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, 

faktiserade, blåsta, polymeriserade genom 

upphettning i vakuum eller i inert gas eller på 

annat sätt kemiskt modifierade, med undantag 

av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar 

eller beredningar av animaliska eller 

1518 

1518 00 Animaliska, vegetabiliska eller 

mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av 

sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, 

dehydratiserade, faktiserade, blåsta, 

polymeriserade genom upphettning i vakuum 

eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt 

modifierade, med undantag av produkter enligt 

nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar 

Mikrobiella fetter och oljor har identifierats som 

en separat klass av fetter och oljor, vid sidan av 

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor. 



vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner 

av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, 

inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

av animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella 

fetter eller oljor eller av fraktioner av olika 

fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte 

nämnda eller inbegripna någon annanstans 

AVDELNING IV   

Avdelning IV 

BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH 

ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 

TOBAKSERSÄTTNING 

Avdelning IV 

BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH 

ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 

TOBAKSERSÄTTNING; PRODUKTER AVSEDDA 

FÖR INHALERING UTAN FÖRBRÄNNING, ÄVEN 

INNEHÅLLANDE NIKOTIN; ANDRA 

NIKOTINPRODUKTER AVSEDDA FÖR INTAG AV 

NIKOTIN IN I MÄNNISKOKROPPEN 

En följdändring med anledning av att ett nytt 

HS-nummer 2404 skapats för produkter 

avsedda för inhalering utan förbränning, även 

innehållande nikotin, samt för andra 

nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin in 

i människokroppen.  

KAPITEL 16   

Kapitel 16 

BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, 

BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA 

VATTENDJUR 

Kapitel 16 

BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, 

BLÖTDJUR, ANDRA RYGGRADSLÖSA 

VATTENDJUR ELLER INSEKTER 

En följdändring med anledning av ändringar i 

HS-numren 1601 och 1602 för beredningar av 

insekter.  

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

Anmärkning 1 och 2 

1. Detta kapitel omfattar inte kött, 

slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur, blötdjur och 

andra ryggradslösa vattendjur som är beredda 

Anmärkning 1 och 2 

1. Detta kapitel omfattar inte kött, 

slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur, blötdjur och 

andra ryggradslösa vattendjur, inte heller 

Den understrukna texten har lagts till för att 

förklara klassificeringen av beredningar som 

innehåller insekter.  



eller konserverade på de sätt som sägs i kapitel 

2 eller 3 eller nr 0504. 

 

2. Livsmedelsberedningar klassificeras enligt 

detta kapitel under förutsättning att de 

innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, 

slaktbiprodukter, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur 

eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 

20 viktprocent av någon kombination av dessa 

produkter. Då en beredning innehåller två eller 

flera av ovannämnda produkter, klassificeras 

den enligt det nummer i kapitel 16 som 

motsvarar den beståndsdel eller de 

beståndsdelar som dominerar viktmässigt. 

Dessa bestämmelser gäller dock inte för fyllda 

produkter enligt nr 1902 eller för beredningar 

enligt nr 2103 och 2104.  

insekter, som är beredda eller konserverade på 

de sätt som sägs i kapitel 2 eller 3, anmärkning 

6 till kapitel 4 eller i nr 0504. 

2. Livsmedelsberedningar klassificeras enligt 

detta kapitel under förutsättning att de 

innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, 

slaktbiprodukter, blod, insekter, fisk, kräftdjur, 

blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 

eller mer än 20 viktprocent av någon 

kombination av dessa produkter. Då en 

beredning innehåller två eller flera av 

ovannämnda produkter, klassificeras den enligt 

det nummer i kapitel 16 som motsvarar den 

beståndsdel eller de beståndsdelar som 

dominerar viktmässigt. Dessa bestämmelser 

gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 

1902 eller för beredningar enligt nr 2103 och 

2104. 

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

Anmärkning 1 till undernummer 

Med ”homogeniserade beredningar” enligt nr 

1602 10 förstås beredningar av kött, 

slaktbiprodukter eller blod, som är fint 

homogeniserade och som föreligger i 

detaljhandelsförpackningar med ett 

nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning 

som livsmedel lämpligt för spädbarn eller 

småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid 

Anmärkning 1 till undernummer  

Med ”homogeniserade beredningar” enligt nr 

1602 10 förstås beredningar av kött, 

slaktbiprodukter, blod eller insekter, som är fint 

homogeniserade och som föreligger i 

detaljhandelsförpackningar med ett 

nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning 

som livsmedel lämpligt för spädbarn eller 

småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid 

Anmärkning 1 till undernummer har ändrats för 

att säkerställa att undernummer 1602 10 

omfattar homogeniserade beredningar av 

insekter som uppfyller kriterierna i 

anmärkningen.  



tillämpning av denna definition ska ingen 

hänsyn tas till små mängder av sådana 

beståndsdelar som kan ha tillsatts 

beredningarna för smaksättning, konservering 

eller andra ändamål. Beredningarna får 

innehålla en liten mängd synliga bitar av kött 

eller slaktbiprodukter. Detta nummer har 

företräde framför alla andra nummer under nr 

1602. 

tillämpning av denna definition ska ingen 

hänsyn tas till små mängder av sådana 

beståndsdelar som kan ha tillsatts 

beredningarna för smaksättning, konservering 

eller andra ändamål. Beredningarna får 

innehålla en liten mängd synliga bitar av kött, 

slaktbiprodukter eller insekter. Detta nummer 

har företräde framför alla andra nummer under 

nr 1602. 

1601 

Korv och liknande produkter av kött, 

slaktbiprodukter eller blod; beredningar av 

dessa produkter 

1601 

Korv och liknande produkter av kött, 

slaktbiprodukter, blod eller insekter; 

beredningar av dessa produkter 

Den understrukna texten har ändrats för att 

förklara att HS-nummer 1601 omfattar korv och 

liknande produkter av insekter.   

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

1602 

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller 

konserverade på annat sätt 

1602 

Kött, slaktbiprodukter, blod eller insekter, 

beredda eller konserverade på annat sätt 

Den understrukna texten har ändrats för att 

förklara att HS-nummer 1602 omfattar beredda 

och konserverade insekter.  

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

1604 14 – – Tonfisk (av släktet Thunnus) och 

bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus 

pelamis samt Sarda spp.) 

1604 14 – – Tonfisk och bonit (Katsuwonus 

pelamis samt Sarda spp.) 

Uppdatering av det latinska namnet till den 

uppgift som finns i FAO:s ASFIS-lista 

KAPITEL 18   



Anmärkning 1 

Detta kapitel omfattar inte beredningar enligt 

nr 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 

3003 eller 3004. 

Anmärkning 1 

Detta kapitel omfattar inte 

a) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 

20 viktprocent av korv, kött, slaktbiprodukter, 

blod, insekter, fisk, kräftdjur, blötdjur eller 

andra ryggradslösa vattendjur eller av någon 

kombination av dessa produkter (kapitel 16),  

b) beredningar enligt nr 0403, 1901, 1902, 

1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eller 3004. 

Anmärkningen har delats upp i punkterna a) 

och b).  

Den nya punkten a) hänvisar 

livsmedelsberedningar som innehåller mer än 

20 viktprocent av korv, kött, slaktbiprodukter, 

blod, insekter, fisk, kräftdjur, blötdjur eller 

andra ryggradslösa vattendjur eller av någon 

kombination av dessa produkter, såväl som 

kakao eller kakaoberedningar till kapitel 16.  

De uteslutningar som finns i nuvarande 

anmärkning 1 har flyttats till punkt b) med ett 

tillägg av beredningar enligt nummer 1902.  

KAPITEL 19   

Anmärkning 1 a) 

livsmedelsberedningar som innehåller mer än 

20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, 

fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa 

vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon 

kombination av dessa produkter (kap. 16); 

denna bestämmelse gäller dock inte för fyllda 

produkter enligt nr 1902, 

Anmärkning 1 a) 

livsmedelsberedningar som innehåller mer än 

20 viktprocent av korv, kött, slaktbiprodukter, 

blod, insekter, fisk, kräftdjur, blötdjur eller 

andra ryggradslösa vattendjur eller av någon 

kombination av dessa produkter (kapitel 16); 

denna bestämmelse gäller dock inte för fyllda 

produkter enligt nr 1902, 

En följdändring med anledning av att HS-

numren 1601 och 1602 för att förklara att dessa 

även omfattar produkter av insekter.   

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

KAPITEL 20   

Anmärkning 1 Anmärkning 1 En ny punkt b) har skapats för att förtydliga att 

vissa oljor, till exempel från mandel eller 



Detta kapitel omfattar inte 

a) grönsaker, frukt, bär och nötter, beredda 

eller konserverade på sätt som sägs i kapitlen 7, 

8 och 11, 

b) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 

20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, 

fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa 

vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon 

kombination av dessa produkter (kapitel 16), 

c) bakverk och andra produkter enligt nr 1905, 

d) homogeniserade sammansatta 

livsmedelsberedningar enligt nr 2104. 

Detta kapitel omfattar inte 

a) grönsaker, frukt, bär och nötter, beredda 

eller konserverade på sätt som sägs i kapitlen 7, 

8 och 11, 

b) vegetabiliska fetter och oljor (kapitel 15); 

c) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 

20 viktprocent av korv, kött, slaktbiprodukter, 

blod, insekter, fisk, kräftdjur, blötdjur eller 

andra ryggradslösa vattendjur eller av någon 

kombination av dessa produkter (kapitel 16); 

d) bakverk och andra produkter enligt nr 1905, 

e) homogeniserade sammansatta 

livsmedelsberedningar enligt nr 2104. 

cashewnötter, som kan utvinnas med samma 

metoder som för juicer, enligt Förklarande 

anmärkning till HS-nummer 2009, klassificeras 

under kapitel 15.  

Nuvarande punkter b) – d) numreras om till c) – 

e).  

Under c) görs en följdändring med anledning av 

att HS-numren 1601 och 1602 för att förklara 

att dessa även omfattar produkter av insekter.   

Ett förslag från FAO för övervakning av den 

globala livsmedelssäkerheten. 

2008 93 – – Tranbär och lingon (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 

vitis-idaea) 

2008 93 – – Tranbär (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos); lingon (Vaccinium vitis-

idaea) 

Ett förtydligande av skillnaden mellan tranbär 

och lingon.  

2009 

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt 

grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, 

även med tillsats av socker eller annat 

sötningsmedel 

2009 

Saft av frukt, bär eller nötter (inbegripet 

druvmust och kokosnötsvatten) och saft av 

grönsaker, ojäst och utan tillsats av alkohol, 

även med tillsats av socker eller annat 

sötningsmedel 

Ett förtydligande av klassificeringen av saft av 

nötter och kokosnötsvatten.  



2009 2 

– Saft av grapefrukter (inbegripet pomelos) 

2009 2 

– Saft av grapefrukter; saft av pomelos 

En ändring efter önskemål från International 

Fruit and Vegetable Juice Association om 

förtydligande av skillnaden mellan grapefrukt 

och pomelo.  

2009 8 

– Saft av annan frukt, bär eller av andra 

grönsaker, i oblandad form 

2009 8 

– Saft av annan frukt, andra bär, andra nötter 

eller andra grönsaker, i oblandad form 

Ett förtydligande av klassificeringen av saft av 

nötter. 

2009 81 

– – Saft av tranbär eller lingon (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 

vitis-idaea) 

2009 81 

– – Saft av tranbär (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos); saft av lingon (Vaccinium 

vitis-idaea) 

Ett förtydligande av skillnaden mellan tranbär 

och lingon. 

KAPITEL 21   

Anmärkning 1 

Detta kapitel omfattar inte 

a) blandningar av grönsaker enligt nr 0712, 

b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, 

oavsett mängden (nr 0901), 

c) aromatiserat te (nr 0902), 

d) kryddor och andra produkter enligt nr 0904-

0910, 

Anmärkning 1  

Detta kapitel omfattar inte 

a) blandningar av grönsaker enligt nr 0712, 

b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, 

oavsett mängden (nr 0901), 

c) aromatiserat te (nr 0902), 

d) kryddor och andra produkter enligt nr 0904–

0910, 

Punkten e) har ändrats som en följd av att HS-

numren 1601 och 1602 ändrats för att förklara 

att dessa nummer även omfattar produkter av 

insekter.   

En ny punkt f) har skapats som en följd av att 

ett nytt HS-nummer, 2404 skapats för 

produkter innehållande tobak, rekonstituerad 

tobak, nikotin eller tobaks- eller 

nikotinersättning, avsedda för inandning utan 

förbränning; andra nikotinprodukter avsedda 

för intag av nikotin in i människokroppen. Det 

förklarar flytten från kapitel 21 för vissa 



e) livsmedelsberedningar (andra än sådana 

produkter som är nämnda i nr 2103 och 2104) 

som innehåller mer än 20 viktprocent korv, 

kött, slaktbiprodukter av kött, blod, fisk, 

kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa 

vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon 

kombination av dessa produkter (kapitel 16), 

f) jäst som föreligger som medikament samt 

andra produkter enligt nr 3003 och 3004, 

g) enzympreparat enligt nr 3507. 

e) livsmedelsberedningar (andra än sådana 

produkter som är nämnda i nr 2103 och 2104) 

som innehåller mer än 20 viktprocent korv, 

kött, slaktbiprodukter av kött, blod, insekter, 

fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa 

vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon 

kombination av dessa produkter (kapitel 16), 

f) produkter enligt nr 2404, 

g) jäst som föreligger som medikament samt 

andra produkter enligt nr 3003 och 3004, 

h) enzympreparat enligt nr 3507. 

produkter för oralt bruk som innehåller nikotin 

och är avsedda för tobaksavvänjning (till 

exempel nikotintuggummi) till kapitel 24.  

Punkterna f) och g) har numrerats om till g) och 

h).  

KAPITEL 22   

2202  

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat 

vatten, med tillsats av socker eller annat 

sötningsmedel eller av aromämne, samt andra 

alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och 

bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 

2202 

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat 

vatten, med tillsats av socker eller annat 

sötningsmedel eller av aromämne, samt andra 

alkoholfria drycker, med undantag av saft av 

frukt, bär eller nötter och saft av grönsaker 

enligt nr 2009 

En följdändring med anledning av förtydligandet 

av klassificeringen av saft av nötter och 

kokosnötsvatten under HS-nummer 2009.  

KAPITEL 23   

2306 

Oljekakor och andra fasta återstoder från 

utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, 

2306 

Oljekakor och andra fasta återstoder från 

utvinning av vegetabiliska eller mikrobiella 

Den understrukna texten har lagts till som en 

följd av att mikrobiella fetter och oljor har 



andra än de som omfattas av nr 2304 eller 

2305, även malda eller i form av pelletar 

fetter eller oljor, andra än de som omfattas av 

nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av 

pelletar 

identifierats som en separat klass av fetter och 

oljor. 

KAPITEL 24   

Kapitel 24 

TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 

TOBAKSERSÄTTNING 

Kapitel 24 

TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 

TOBAKSERSÄTTNING; PRODUKTER AVSEDDA 

FÖR INHALERING UTAN FÖRBRÄNNING, ÄVEN 

INNEHÅLLANDE NIKOTIN; ANDRA 

NIKOTINPRODUKTER AVSEDDA FÖR INTAG AV 

NIKOTIN IN I MÄNNISKOKROPPEN 

En ändring i rubriktexten till kapitlet föranledd 

av att ett nytt HS-nummer 2404 skapas för 

produkter innehållande tobak, rekonstituerad 

tobak, nikotin eller tobaks- eller 

nikotinersättning, avsedda för inhalering utan 

förbränning; andra nikotinprodukter avsedda 

för intag av nikotin in i människokroppen 

 Nya anmärkning 2  

En produkt som kan klassificeras såväl enligt 

nr 2404 som enligt något annat nummer i 

kapitlet ska klassificeras enligt nr 2404. 

Anmärkningen skapas för att förtydliga att varor 

som kan klassificeras under nummer 2404 och 

något annat nummer i kapitlet ska klassificeras 

under nummer 2404. Avsikten är dock inte att 

tobaksvaror ska omfattas under begreppet 

”nikotinprodukter. 

 Nya anmärkning 3  

Med uttrycket ”inhalering utan förbränning” 

enligt nr 2404 förstås inhalering genom 

uppvärmning eller på annat sätt, utan 

förbränning. 

En ny anmärkning skapas för definition av 

begreppet ”inhalering utan förbränning”.  

 Nytt HS-nummer 2404 Ett nytt HS-nummer har skapats speciellt för 

produkter innehållande tobak, rekonstituerad 



Produkter innehållande tobak, rekonstituerad 

tobak, nikotin eller tobaks- eller 

nikotinersättning, avsedda för inhalering utan 

förbränning; andra nikotinprodukter avsedda 

för intag av nikotin in i människokroppen 

– Produkter avsedda för inhalering utan 

förbränning 

2404 11 – – Innehållande tobak eller 

rekonstituerad tobak 

2404 12 – – Andra, innehållande nikotin 

2404 19 – – Andra 

– Andra 

2404 91 – – För oral användning 

2404 92 – – För användning på huden 

2404 99 – – Andra  

tobak, nikotin eller tobaks- eller 

nikotinersättning, avsedda för inhalering utan 

förbränning; andra nikotinprodukter avsedda 

för intag av nikotin in i människokroppen.  

Omfattningen av numret förtydligas i 

anmärkningarna 2 och 3 till kapitlet.  

Flera undernummer har skapats för de olika 

produkterna. För den första kategorin görs 

uppdelning beroende på innehållet och för den 

senare, som bland annat omfattar produkter för 

tobaksavvänjning, beroende på hur produkten 

används.  

KAPITEL 25   

 Ny anmärkning 2 e) 

e) stampmassa av dolomit (nr 3816), 

En ny anmärkning som förklarar klassificering av 

stampmassa av dolomit som har flyttats från 

HS-nummer 2518 till HS-nummer 3816.  

Punkterna e) – ij) har numrerats om till f) – k).  



2518 

Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet 

dolomit som är grovhuggen eller enkelt 

sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, 

till block eller plattor av kvadratisk eller 

rektangulär form; stampmassa av dolomit 

2518 10 – Obränd eller icke sintrad dolomit 

2518 20 – Bränd eller sintrad dolomit 

2518 30 – Stampmassa av dolomit 

2518 

Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet 

dolomit som är grovhuggen eller enkelt 

sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, 

till block eller plattor av kvadratisk eller 

rektangulär form 

2518 10 – Obränd eller icke sintrad dolomit 

2518 20 – Bränd eller sintrad dolomit 

 

Den understrukna texten tas bort från rubriken 

och undernummer 2518 30 stryks. Stampmassa 

av dolomit kommer framöver att klassificeras 

enligt HS-nummer 3816. 

KAPITEL 26   

Anmärkning 1 f) 

avfall och skrot av ädel metall eller av metall 

pläterad med ädel metall; annat avfall och skrot 

innehållande ädel metall eller ädla 

metallföreningar, sådant som huvudsakligen 

används för återvinning av ädel metall (nr 

7112),  

Anmärkning 1 f)  

avfall och skrot av ädel metall eller av metall 

pläterad med ädel metall; annat avfall och skrot 

innehållande ädel metall eller ädla 

metallföreningar, sådant som huvudsakligen 

används för återvinning av ädel metall (nr 7112 

eller 8549), 

Anmärkningen har ändrats som en följd av en 

ändring i rubriktexten till HS-nummer 7112, ett 

tillägg av texten ”andra än varor enligt nr 8549”.  

KAPITEL 27   

Anmärkning 5 till undernummer 

Med biodiesel i undernumren till nr 2710 

förstås monoalkylestrar av fettsyror av ett slag 

som används som bränsle, utvunna ur 

Anmärkning 5 till undernummer  

Med ”biodiesel” i undernumren till nr 2710 

förstås monoalkylestrar av fettsyror av ett slag 

som används som bränsle, utvunna ur 

Följdändring till att mikrobiella fetter och oljor 

har identifierats som en separat klass av fetter 

och oljor, vid sidan av animaliska och 

vegetabiliska fetter och oljor under kapitel 15.  



animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor, 

även använda.  

animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter 

och oljor, även använda. 

AVDELNING VI   

 Ny anmärkning 4 

Om en produkt motsvarar beskrivningen i ett 

eller flera nummer i avdelning VI, antingen 

genom sitt namn eller genom sin funktion, och 

även kan hänföras till nr 3827, ska produkten 

klassificeras enligt det nummer där produktens 

namn eller funktion anges och inte enligt nr 

3827. 

En anmärkning med avsikten att visa att HS-

nummer 3827 inte har företräde före andra 

nummer under avdelning VI. Dock har nummer 

3827 företräde före HS-nummer 3824.  

Ändringen genomfördes efter ett förslag från 

Ozone Secretariat.   

KAPITEL 28   

2844 40 – Radioaktiva grundämnen, isotoper 

och föreningar som inte omfattas av nr 2844 10, 

2844 20 eller 2844 30; legeringar, dispersioner 

(inbegripet kermeter), keramiska produkter 

samt blandningar, innehållande dessa 

grundämnen, isotoper eller föreningar; 

radioaktiva återstoder 

– Radioaktiva grundämnen, isotoper och 

föreningar som inte omfattas av nr 2844 10, 

2844 20 eller 2844 30; legeringar, dispersioner 

(inbegripet kermeter), keramiska produkter 

samt blandningar, innehållande dessa 

grundämnen, isotoper eller föreningar; 

radioaktiva återstoder 

2844 41 – – Tritium och tritiumföreningar; 

legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), 

keramiska produkter samt blandningar, 

innehållande tritium eller tritiumföreningar 

HS-undernummer 2844 40 har delats upp i flera 

undernummer för att underlätta övervakningen 

av handel med produkter med dubbel 

användning innehållande radioaktiva 

grundämnen eller isotoper.  



2844 42 – – 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 

(inbegripet kermeter), keramiska produkter 

samt blandningar, innehållande dessa 

grundämnen eller föreningar av dessa 

2844 43 – – Andra radioaktiva grundämnen, 

isotoper och föreningar; andra legeringar, 

dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska 

produkter samt blandningar, innehållande 

dessa grundämnen, isotoper eller föreningar 

2844 44 – – Radioaktiva återstoder 

2845 10 – Tungt vatten (deuteriumoxid) 

2845 90 – Andra slag 

2845 10 – Tungt vatten (deuteriumoxid) 

2845 20 – Bor anrikad på bor-10 och föreningar 

av sådan bor 

2845 30 – Litium anrikat på litium-6 och 

föreningar av sådant litium 

2845 40 – Helium-3 

2845 90 – Andra slag 

HS-undernumren 2845 20, 2845 30 och 2845 40 

har skapats för att underlätta övervakningen av 

handel med produkter med dubbel användning 

innehållande vissa radioaktiva isotoper. 



KAPITEL 29   

Anmärkning 1 g) 

produkter nämnda i a, b, c, d, e eller f ovan, 

försatta med ett damningshindrande medel 

eller med ett färgämne eller ett luktämne för 

att underlätta deras identifiering eller av 

säkerhetsskäl, under förutsättning att 

tillsatserna inte gör produkten mera lämpad för 

speciell användning än för allmänt bruk, 

Anmärkning 1 g)  

produkter nämnda i a, b, c, d, e eller f ovan, 

försatta med ett damningshindrande medel 

eller med ett färgämne, ett luktämne eller ett 

kräkmedel för att underlätta deras identifiering 

eller av säkerhetsskäl, under förutsättning att 

tillsatserna inte gör produkten mera lämpad för 

speciell användning än för allmänt bruk, 

Ett förtydligande att ett kräkmedel kan ha 

tillsatts till ämnen enligt kapitel 29 utan att det 

påverkar klassificeringen, dock under 

förutsättning att tillsatsen inte gör produkten 

mer lämpad för speciell användning än för 

allmänt bruk.  

Anmärkning 4  

I nr 2904 - 2906, 2908 - 2911 och 2913 - 2920 

ska alla omnämnanden av halogen-, sulfo-, 

nitro- eller nitrosoderivat också gälla alla 

kombinationer av dessa derivat, t.ex. 

sulfohalogen-, nitrohalogen-, nitrosulfo- och 

nitrosulfohalogenderivat.  

Nitro- och nitrosogrupper anses inte som 

"kvävefunktioner" enligt nr 2929. 

Med "syrefunktion" i nr 2911, 2912, 2914, 2918 

och 2922 avses endast de syrefunktioner som 

karakteriserar de föreningar som är omnämnda 

i nr 2905 - 2920. 

Anmärkning 4 

I nr 2904–2906, 2908–2911 och 2913–2920 ska 

alla omnämnanden av halogen-, sulfo-, nitro- 

eller nitrosoderivat också gälla alla 

kombinationer av dessa derivat, t.ex. 

sulfohalogen-, nitrohalogen-, nitrosulfo- och 

nitrosulfohalogenderivat. 

Nitro- och nitrosogrupper anses inte som 

”kvävefunktioner” enligt nr 2929. 

Med ”syrefunktion” (dvs. den karakteristiska 

syreinnehållande gruppen) i nr 2911, 2912, 

2914, 2918 och 2922, avses endast de 

syrefunktioner som är omnämnda i nr 2905–

2920. 

En ändring i avsikt att förtydliga begreppet 

”syrefunktion”.  



– Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska 

kolväten 

2903 31 – – Etylendibromid (ISO) (1,2-

dibrometan) 

2903 39 – – Andra 

 

 

– Mättade fluorderivat av acykliska kolväten 

2903 41 – – Trifluormetan (HFC-23) 

2903 42 – – Difluormetan (HFC-32) 

2903 43 – – Fluormetan (HFC-41), 1,2-

difluoretan (HFC-152) och 1,1-difluoretan (HFC-

152a) 

2903 44 – – Pentafluoretan (HFC-125), 1,1,1-

trifluoretan (HFC-143a) och 1,1,2-trifluoretan 

(HFC-143) 

2903 45 – – 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a) 

och 1,1,2,2-tetrafluoretan (HFC-134) 

2903 46 – – 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) 

2903 47 – – 1,1,1,3,3-pentafluorpropan (HFC-

245fa) och 1,1,2,2,3-pentafluorpropan (HFC-

245ca) 

2903 48 – – 1,1,1,3,3-pentafluorbutan (HFC-

365mfc) och 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-

dekafluorpentan (HFC-43-10mee)  

HS-undernumret 2903 3 till 2903 39 har strukits 

och har ersatts med en ny underuppdelning 

2903 4 till 2903 69 för att underlätta 

övervakningen av handel med produkter som 

kontrolleras under Kigalitillägget till 

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned 

ozonskiktet. 

Ändringen genomförs efter ett förslag från 

Ozone Secretariat.  



2903 49 – – Andra 

– Omättade fluorderivat av acykliska kolväten 

2903 51 – – 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) 

2903 59 – – Andra 

– Brom- eller jodderivat av acykliska kolväten 

2903 61 – – Metylbromid (brommetan) 

2903 62 – – Etylendibromid (ISO) (1,2-

dibrometan)  

2903 69 – – Andra 

– Halogenderivat av acykliska kolväten 

innehållande två eller flera olika halogener  

2903 71 – – Klordifluormetan 

2903 72 – – Diklortrifluoretaner  

2903 73 – – Diklorfluoretaner 

2903 74 – – Klordifluoretaner 

2903 75 – – Diklorpentafluorpropaner 

– Halogenderivat av acykliska kolväten 

innehållande två eller flera olika halogener 

2903 71 – – Klordifluormetan (HCFC-22) 

2903 72 – – Diklortrifluoretaner (HCFC-123) 

2903 73 – – Diklorfluoretaner (HCFC-141, 141b) 

2903 74 – – Klordifluoretaner (HCFC-142, 142b) 

2903 75 – – Diklorpentafluorpropaner (HCFC-

225, 225ca, 225cb) 

Ett tillägg av de internationellt accepterade 

koder som används inom handeln och i 

Montrealprotokollet för att underlätta 

klassificeringen av ämnena. Det kemiska 

namnet är även i fortsättningen avgörande för 

klassificeringen.  



2903 76 – – Bromklordifluormetan, 

bromtrifluormetan och dibromtetrafluoretaner  

 

2903 76 – – Bromklordifluormetan (Halon-

1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) och 

dibromtetrafluoretaner (Halon-2402) 

IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, 

ETERPEROXIDER, KETONPEROXIDER, EPOXIDER 

MED TRE ATOMER I RINGEN, ACETALER OCH 

HEMIACETALER SAMT HALOGEN-, SULFO-, 

NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA 

FÖRENINGAR  

IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, 

ETERPEROXIDER, ACETALPEROXIDER OCH 

HEMIACETALPEROXIDER, KETONPEROXIDER, 

EPOXIDER MED TRE ATOMER I RINGEN, 

ACETALER OCH HEMIACETALER SAMT 

HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH 

NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR 

En följdändring med anledning av att HS-

nummer 2909 utökats till att även omfatta 

acetalperoxider och hemiacetalperoxider.  

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, 

eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, 

eterperoxider, ketonperoxider (även inte 

kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, 

nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, 

eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, 

eterperoxider, acetalperoxider och 

hemiacetalperoxider, ketonperoxider (även inte 

kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, 

nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 

Den understrukna texten har lagts till för att 

visa att omfattningen av HS-nummer 2909 

utökats till att även omfatta acetalperoxider 

och hemiacetalperoxider. 

2909 60 – Alkoholperoxider, eterperoxider, 

ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och 

nitrosoderivat av sådana föreningar 

2909 60 – Alkoholperoxider, eterperoxider, 

acetalperoxider och hemiacetalperoxider, 

ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och 

nitrosoderivat av sådana föreningar 

En följd av ändringen i HS-nummer 2909. Den 

understrukna texten har lagts till för att visa att 

omfattningen av HS-undernummer 2909 60 

utökats till att även omfatta acetalperoxider 

och hemiacetalperoxider. 

 Nytt HS-undernummer  

2930 10 – 2-(N,N-dietylamino)etantiol 

Ett nytt HS-undernummer har skapats för 2-

(N,N-dietylamino)etantiol för att underlätta 

övervakning av ämnet som kontrolleras under 

Konventionen mot kemiska vapen.   



2931 

Andra organiska-oorganiska föreningar  

2931 10 – Tetrametylbly och tetraetylbly 

2931 20 – Tributyltennföreningar 

– Andra organiska fosforderivat 

2931 31 – – Dimetylmetylfosfonat 

2931 32 – – Dimetylpropylfosfonat 

2931 33 – – Dietyletylfosfonat 

2931 34 – – Natrium-3-

(trihydroxisilyl)propylmetylfosfonat 

2931 35 – – 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-

trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid 

2931 36 – – (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-

dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat 

2931 37 – – Bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-

dioxafosfinan-5-yl)metyl]-metylfosfonat  

2931 38 – – Salt av metylfosfonsyra och 

(aminoiminometyl)urea (1 : 1) 

2931 39 – – Andra 

2931  

Andra organiska-oorganiska föreningar 

2931 10 – Tetrametylbly och tetraetylbly 

2931 20 – Tributyltennföreningar 

– Icke-halogenerade organiska fosforderivat 

2931 41 – – Dimetylmetylfosfonat 

2931 42 – – Dimetylpropylfosfonat 

2931 43 – – Dietyletylfosfonat 

2931 44 – – Metylfosfonsyra 

2931 45 – – Salt av metylfosfonsyra och 

(aminoiminometyl)urea (1 : 1) 

2931 46 – – 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-

trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid 

2931 47 – – (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-

dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat 

2931 48 – – 3,9-dimetyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-

difosfaspiro[5.5]undekan-3,9-dioxid 

2931 49 – – Andra 

– Halogenerade organiska fosforderivat 

HS-undernumret 2931 3 till 2931 39 har strukits 

och har ersatts med en ny underuppdelning 

2931 4 till 2931 53 för att underlätta 

övervakning av ämnen som kontrolleras under 

Konventionen mot kemiska vapen. 

Samtidigt så skapas HS-undernummer 2931 54 

för triklorfon (ISO), ett ämne som kontrolleras 

under Rotterdamkonventionen.  



2931 90 – Andra 2931 51 – – Metylfosfonsyradiklorid 

2931 52 – – Propylfosfonsyradiklorid 

2931 53 – – O-(3-kloropropyl) O-[4-nitro-3-

(trifluorometyl)fenyl] metylfosfonotionat 

2931 54 – – Triklorfon (ISO) 

2931 59 – – Andra 

2931 90 – Andra 

 

 Nytt HS-undernummer 

2932 96 – Karbofuran (ISO) 

Ett nytt HS-undernummer 2932 96 skapas för 

karbofuran (ISO), ett ämne som kontrolleras 

under Rotterdamkonventionen. 

– Föreningar med en icke kondenserad 

pyridinring (även hydrogenerad) i sin struktur 

2933 31 – – Pyridin och salter av pyridin 

2933 32 – – Piperidin och salter av piperidin 

2933 33 – – Alfentanil (INN), anileridin (INN), 

besitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin 

(INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), 

fentanyl (INN), ketobemidon (INN), 

metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin 

(INN), petidin (INN) intermediärt A, fencyclidin 

– Föreningar med en icke kondenserad 

pyridinring (även hydrogenerad) i sin struktur 

2933 31 – – Pyridin och salter av pyridin 

2933 32 – – Piperidin och salter av piperidin 

2933 33 – – 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) 

HS-undernummer 2933 33 har ändrats och nya 

HS-nummer 2933 34, 2933 35, 2933 36 och 

2933 37 har skapats för att underlätta 

övervakningen av handel med vissa 

fentanylrelaterade ämnen inbegripet 

fentanylprekursorer.  

Ändringen genomförs efter ett förslag från 

International Narcotics Control Board (INCB).  

Samtidigt skapas ett nytt HS-undernummer 

2933 35 för 3-kinuklidinol för att underlätta 



(INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), 

piritramid (INN), propiram (INN) och 

trimeperidin (INN); salter av sådana föreningar 

2933 39 – – Andra 

intermediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), 

fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid 

(INN), propiram (INN), remifentanil (INN) och 

trimeperidin (INN); salter av sådana föreningar 

2933 34 – – Andra fentanyler och derivat av 

dessa 

2933 35 – – 3-Kinuklidinol 

2933 36 – – 4-anilino-N-fenetylpiperidin (ANPP) 

2933 37 – – N-fenetyl-4-piperidon (NPP) 

2933 39 – – Andra 

övervakning av ämnet som kontrolleras under 

Konventionen mot kemiska vapen.   

 Nytt HS-undernummer 

2934 92 – – Andra fentanyler och derivat av 

dessa 

HS-undernummer 2934 92 har skapats för att 

underlätta övervakningen av handel med vissa 

fentanylrelaterade ämnen. 

Ändringen genomförs efter ett förslag från 

International Narcotics Control Board (INCB).  

2936 24 – – D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 

och vitamin B5) samt derivat av dessa vitaminer 

2936 24 – – D- och DL-pantotensyra (vitamin B5) 

samt derivat av detta vitamin 

Den understrukna texten ändras eftersom 

beskrivningen av D- och DL-pantotensyra som 

Vitamin B3 är felaktig. Detta innebär ingen 

ändring i numrets omfattning.  

– Efedriner och salter av efedriner 

2939 41 – – Efedrin och salter av efedrin 

– Efedraalkaloider och derivat av sådana 

alkaloider; salter av sådana ämnen 

HS-undernummer 2939 4 har utökats till att 

även omfatta derivat av efedriner.  



2939 42 – – Pseudoefedrin (INN) och salter av 

pseudoefedrin 

2939 43 – – Katin (INN) och salter av katin 

2939 44 – – Norefedrin och salter av norefedrin 

2939 49 – – Andra 

2939 41 – – Efedrin och salter av efedrin 

2939 42 – – Pseudoefedrin (INN) och salter av 

pseudoefedrin 

2939 43 – – Katin (INN) och salter av katin 

 

2939 44 – – Norefedrin och salter av norefedrin 

2939 45 – – Levometamfetamin, metamfetamin 

(INN), metamfetaminracemat och salter av 

sådana ämnen 

2939 49 – – Andra 

Samtidigt har ett nytt undernummer skapats för 

vissa efedrinderivat som tidigare klassificerats 

enligt nummer 2939 71 (levometamfetamin, 

metamfetamin (INN), metamfetaminracemat 

och salter av sådana ämnen). 

– Andra, av växtursprung 

2939 71 – – Kokain, ekgonin, 

levometamfetamin, metamfetamin (INN), 

metamfetaminracemat; salter, estrar och andra 

derivat av sådana ämnen 

2939 79 – – Andra 

– Andra, av växtursprung 

2939 72 – – Kokain, ekgonin; salter, estrar och 

andra derivat av dessa ämnen 

2939 79 – – Andra 

 

Den understrukna texten har tagits bort som en 

följd av utökningen av undernummer 2939 4 

med efedrinderivat.  

KAPITEL 30   

Anmärkning 1 

Detta kapitel omfattar inte 

Anmärkning 1 

Detta kapitel omfattar inte 

Punkten b) har ändrats för att klargöra att 

produkter, som innehåller nikotin, avsedda för 

tobaksavvänjning nu ska klassificeras under HS-

nummer 2404.  



a) födoämnen och drycker (t.ex. dietiska, 

berikade eller för diabetiker avsedda 

födoämnen, näringstillskott, stärkande drycker 

och mineralvatten), andra än näringslösningar 

för intravenös administration (avdelning IV), 

b) preparat, t.ex. tabletter, tuggummin eller 

plåster (transdermala system), avsedda att 

hjälpa rökare att sluta röka (nr 2106 eller 3824), 

c) gips, bränd eller finmalen speciellt för dentalt 

bruk (nr 2520), 

d) vatten från destillation av eteriska oljor och 

vattenlösningar av sådana oljor, lämpliga för 

medicinskt bruk (nr 3301), 

e) preparat enligt nr 3303, 3304, 3305, 3306 

och 3307, även om de har terapeutiska eller 

profylaktiska egenskaper, 

f) tvål och såpa samt andra produkter enligt nr 

3401 med tillsats av medikamenter, 

g) preparat på basis av gips, avsedda för dentalt 

bruk (nr 3407), 

h) blodalbumin, inte berett för terapeutiskt eller 

profylaktiskt bruk (nr 3502). 

a) födoämnen och drycker (t.ex. dietiska, 

berikade eller för diabetiker avsedda 

födoämnen, näringstillskott, stärkande drycker 

och mineralvatten), andra än näringslösningar 

för intravenös administration (avdelning IV), 

b) produkter, t.ex. tabletter, tuggummin eller 

plåster (transdermala system) innehållande 

nikotin, avsedda för tobaksavvänjning (nr 2404), 

c) gips, bränd eller finmalen speciellt för dentalt 

bruk (nr 2520), 

d) vatten från destillation av eteriska oljor och 

vattenlösningar av sådana oljor, lämpliga för 

medicinskt bruk (nr 3301), 

e) preparat enligt nr 3303–3307, även om de 

har terapeutiska eller profylaktiska egenskaper, 

f) tvål och såpa samt andra produkter enligt nr 

3401 med tillsats av medikamenter, 

g) preparat på basis av gips, avsedda för dentalt 

bruk (nr 3407), 

h) blodalbumin, inte berett för terapeutiskt eller 

profylaktiskt bruk (nr 3502),  

ij) diagnostiska reagens enligt nr 3822. 

En ny punkt ij) har skapats för förtydligande av 

klassificeringen av diagnostiska reagens.  



Anmärkning 4 e) 

Blodgrupperingsreagens. 

Anmärkning 4 e) 

Placebo och testsatser för blindade (eller 

dubbelblindade) godkända kliniska prövningar, i 

avdelade doser, även innehållande aktiva 

medikamenter. 

En tvådelad ändring. Blodgrupperingsreagens 

har flyttats från HS-undernummer 3006 20 till 

det nyskapade undernumret 3822 13. 

Ett nytt HS-nummer 3006 93 har skapats för ” 

placebo och testsatser för blindade (eller 

dubbelblindade) godkända kliniska prövningar, i 

avdelade doser”. Dessa har varit svåra att 

klassificera eftersom innehållet är helt eller 

delvis okänt. De ska klassificeras under numret 

även om de innehåller aktiva medikamenter.  

3002 

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, 

profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; 

immunsera, andra fraktioner av blod och 

immunologiska produkter, även modifierade 

eller erhållna genom biotekniska processer; 

vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer 

(med undantag av jäst) och liknande produkter 

 

– Immunsera, andra fraktioner av blod och 

immunologiska produkter, även modifierade 

eller erhållna genom biotekniska processer  

3002 11 – – Testkit för malariadiagnostik 

3002 

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, 

profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; 

immunsera, andra fraktioner av blod och 

immunologiska produkter, även modifierade 

eller erhållna genom biotekniska processer; 

vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer 

(med undantag av jäst) och liknande produkter; 

cellodlingar, även modifierade 

– Immunsera, andra fraktioner av blod och 

immunologiska produkter, även modifierade 

eller erhållna genom biotekniska processer 

3002 12 – – Immunsera och andra fraktioner av 

blod 

HS-undernummer 3002 11 har strukits, 

testsatser för malariadiagnostik klassificeras nu 

i stället under HS-nummer 3822 11.  

HS-undernummer 3002 19 har strukits eftersom 

det är ett ”tomt nummer”. Alla produkter kan 

klassificeras under något av de föregående 

numren.  

HS-undernumren 3002 20 och 3002 30 har 

ersatts med de nya numren 3002.4 till 3002 49 

för att underlätta övervakningen av handel med 

vissa produkter med dubbel användning, t.ex. 

toxiner och liknande produkter.  



3002 12 – – Immunsera och andra fraktioner av 

blod 

3002 13 – – Immunologiska produkter, 

oblandade, som inte föreligger i avdelade doser 

eller i former eller förpackningar för försäljning i 

detaljhandeln 

3002 14 – – Immunologiska produkter, 

blandade, som inte föreligger i avdelade doser 

eller i former eller förpackningar för försäljning i 

detaljhandeln 

3002 15 – – Immunologiska produkter som 

föreligger i avdelade doser eller i former eller 

förpackningar för försäljning i detaljhandeln 

3002 19 – – Andra 

3002 20 – Vacciner för människor 

3002 30 – Vacciner för djur 

3002 90 – Andra 

 

3002 13 – – Immunologiska produkter, 

oblandade, som inte föreligger i avdelade doser 

eller i former eller förpackningar för försäljning i 

detaljhandeln 

3002 14 – – Immunologiska produkter, 

blandade, som inte föreligger i avdelade doser 

eller i former eller förpackningar för försäljning i 

detaljhandeln 

3002 15 – – Immunologiska produkter som 

föreligger i avdelade doser eller i former eller 

förpackningar för försäljning i detaljhandeln 

– Vacciner, toxiner, kulturer av 

mikroorganismer (med undantag av jäst) och 

liknande produkter 

3002 41 – – Vacciner för människor 

3002 42 – – Vacciner för djur 

3002 49 – – Andra 

– Cellodlingar, även modifierade 

3002 51 – – Produkter för cellterapi 

3022 59 – – Andra 

3002 90 – Andra 



Struket undernummer 

3006 20 – Blodgrupperingsreagens 

 Ett nytt HS-undernummer, 3822 13, har skapats 

för blodgrupperingsreagens.  

– Andra 

3006 91 – – Artiklar, igenkännliga för att 

användas för stomier 

3006 92 – – Läkemedelsavfall  

– Andra 

3006 91 – – Artiklar, igenkännliga för att 

användas för stomier 

3006 92 – – Läkemedelsavfall 

3006 93 – – Placebo och testsatser för blindade 

(eller dubbelblindade) godkända kliniska 

prövningar, i avdelade doser  

Ett nytt undernummer har skapats för ”placebo 

och testsatser för blindade (eller 

dubbelblindade) godkända kliniska prövningar, i 

avdelade doser” enligt definitionen i 

anmärkning 4 till kapitel 30. Detta möjliggör 

klassificering baserad på funktionen, i stället för 

sammansättningen, för en produkt med delvis 

okänt innehåll.  

KAPITEL 32   

 Nytt HS-undernummer 

3204 18 – – Färgämnen på basis av 

karotenoider samt preparat på basis av sådana 

färgämnen 

Ett nytt HS-undernummer har skapats för dessa 

produkter.  

KAPITEL 34   

Anmärkning 1 a) 

ätbara blandningar eller beredningar av 

animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor 

av sådana slag som används som 

formsläppmedel (nr 1517), 

Anmärkning 1 a) 

ätbara blandningar eller beredningar av 

animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter 

eller oljor av sådana slag som används som 

formsläppmedel (nr 1517), 

En följdändring med anledning av att en separat 

klass av fetter och oljor har skapats för 

mikrobiella fetter och oljor under kapitel 15. 



– Organiska ytaktiva ämnen, även i 

detaljhandelsförpackningar 

3402 11 – – Anjonaktiva 

3402 12 – – Katjonaktiva 

3402 13 – – Nonjonaktiva 

3402 19 – – Andra 

3402 20 – Ytaktiva preparat, tvättmedel och 

rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar 

3402 90 – Andra slag 

– Anjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i 

detaljhandelsförpackningar 

3402 31 – – Linjära alkylbensensulfonsyror och 

salter av sådana ämnen 

3402 39 – – Andra 

– Andra organiska ytaktiva ämnen, även i 

detaljhandelsförpackningar 

3402 41 – – Katjonaktiva 

3402 42 – – Nonjonaktiva 

3402 49 – – Andra 

3402 50 – Preparat i detaljhandelsförpackningar 

3402 90 – Andra slag  

Undernummer 3402 1 har strukits och ersätts 

med två nya underuppdelningar, 3402 3 och 

3402 4, för anjonaktiva respektive andra 

organiska ytaktiva ämnen.  

Under 3402 3 skapas ett undernummer speciellt 

för linjära alkylbensensulfonsyror och salter av 

sådana ämnen. 

Numreringen för de flesta undernumren ändras 

som en följd av ovanstående ändringar.  

KAPITEL 36   

3603 

3603 00 Stubin; tändhattar; rivtändare, 

sprängkapslar och liknande tändmedel (även 

elektriska) 

3603 

Krutstubin; detonerande stubin; tändhattar, 

rivtändare och sprängkapslar; tändare; 

elsprängkapslar 

3603 10 – Krutstubin 

3603 20 – Detonerande stubin 

En uppdatering av rubriktexten för att få den att 

stämma bättre med standardterminologin för 

produkterna.  

HS-numret har delats upp i undernummer för 

de olika produkttyperna, en underuppdelning 

som EU tidigare haft på KN-nummernivå. 

Avsikten är att bättre kunna övervaka 

internationell handel med improviserade 



3603 30 – Tändhattar och rivtändare 

3603 40 – Sprängkapslar 

3604 50 – Tändare  

3603 60 – Elsprängkapslar 

sprängmedel (IED) under Programme Global 

Shield (PGS).  

KAPITEL 37   

Anmärkning 2  

Med "fotografisk" avses i detta kapitel den 

process med vilken synliga bilder framställs 

direkt eller indirekt genom inverkan av ljus eller 

annan form av strålning på strålningskänsliga 

ytor. 

Anmärkning 2  

Med ”fotografisk” avses i detta kapitel den 

process med vilken synliga bilder framställs 

direkt eller indirekt genom inverkan av ljus eller 

annan form av strålning på strålningskänsliga 

ytor,inbegripet på värmekänsliga ytor. 

En ändring avsedd att förtydliga att begreppet 

strålningskänsliga även omfattar värmekänsliga 

inom ramen för detta kapitel. Ändringen 

medför ingen förflyttning av varor.  

KAPITEL 38   

Anmärkning 1 c) – 1 e) 

c) slagg, aska och återstoder (inbegripet slam, 

annat än avloppsslam) innehållande metaller, 

arsenik eller blandningar därav som uppfyller 

kraven i anmärkning 3 a eller 3 b till kapitel 26 

(nr 2620), 

d) medikamenter (nr 3003 eller 3004); eller 

e) förbrukade katalysatorer av sådana slag som 

används vid utvinning av oädla metaller eller vid 

Anmärkning 1 c) – 1 f) 

c) produkter enligt nr 2404, 

d) slagg, aska och återstoder (inbegripet slam, 

annat än avloppsslam) innehållande metaller, 

arsenik eller blandningar därav som uppfyller 

kraven i anmärkning 3 a eller 3 b till kapitel 26 

(nr 2620), 

e) medikamenter (nr 3003 eller 3004); eller 

En ny punkt c) har införts som en följdändring 

med anledning av att ett nytt HS-nummer 2404 

skapats för produkter avsedda för inhalering 

utan förbränning, även innehållande nikotin, 

samt för andra nikotinprodukter avsedda för 

intag av nikotin in i människokroppen. Genom 

punkten förklaras att produkter avsedda för 

tobaksavvänjning inte klassificeras under kapitel 

38.  



tillverkning av kemiska föreningar av oädla 

metaller (nr 2620), förbrukade katalysatorer av 

sådana slag som huvudsakligen används för 

återvinning av ädla metaller (nr 7112) eller 

katalysatorer som utgörs av metaller eller 

metallegeringar, exempelvis i form av fint 

fördelat pulver eller vävt trådnät (avdelning XIV 

eller XV). 

f) förbrukade katalysatorer av sådana slag som 

används vid utvinning av oädla metaller eller vid 

tillverkning av kemiska föreningar av oädla 

metaller (nr 2620), förbrukade katalysatorer av 

sådana slag som huvudsakligen används för 

återvinning av ädla metaller (nr 7112) eller 

katalysatorer som utgörs av metaller eller 

metallegeringar, exempelvis i form av fint 

fördelat pulver eller vävt trådnät (avdelning XIV 

eller XV). 

Tidigare punkterna c) – e) numreras om till d) – 

f).  

Anmärkning 4 a) 

enskilda material eller artiklar som avskilts från 

avfallet, såsom avfall av plast, gummi, trä, 

papper, textil, glas eller metaller samt 

förbrukade batterier vilka klassificeras enligt 

sina respektive nummer, 

Anmärkning 4 a) 

enskilda material eller artiklar som avskilts från 

avfallet, såsom avfall av plast, gummi, trä, 

papper, textil, glas eller metaller, elektriskt och 

elektroniskt avfall och skrot (inbegripet 

förbrukade batterier) vilka klassificeras enligt 

sina respektive nummer, 

Den understrukna texten har lagts till för att 

förklara att elektroniskt avfall och skrot inte 

ingår i begreppet ”kommunalt avfall”, en 

följdändring till att HS-nummer 8549 skapats för 

elektroniskt avfall och skrot.  

Ändring efter ett förslag från Sekretariatet för 

Baselkonventionen.  

Anmärkning 7 

Med biodiesel i nr 3826 förstås monoalkylestrar 

av fettsyror av ett slag som används som 

bränsle, utvunna ur animaliska eller 

vegetabiliska fetter och oljor, även använda. 

Anmärkning 7 

Med ”biodiesel” i nr 3826 förstås 

monoalkylestrar av fettsyror av ett slag som 

används som bränsle, utvunna ur animaliska, 

vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor, 

även använda. 

En följdändring med anledning av att en separat 

klass av fetter och oljor har skapats för 

mikrobiella fetter och oljor under kapitel 15. 



Anmärkning 1 till undernummer 

Nr 3808 52 och 3808 59 omfattar endast 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); 

klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat 

(ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- triklor-

2,2-bis(p-klorfenyl)etan); 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)), inbegripet 

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 

Anmärkning 1 till undernummer  

Nr 3808 52 och 3808 59 omfattar endast 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); DDT (ISO) (klofenotan 

(INN), 1,1,1- triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); 

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)), inbegripet 

lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar; 

metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran 

(etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl (ISO) 

(metylparation); 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 

Två nya föreningar, karbofuran och triklorfon, 

har lagts till för att förklara klassificeringen av 

dessa under HS-undernummer 3808 59.  

Det andra stycket kan strykas eftersom preparat 

som innehåller karbofuran nu omfattas av det 

första stycket.   

Penta- och oktabromdifenyletrar har strukits 

eftersom de inte är bekämpningsmedel utan 

flamskyddsmedel. De ska klassificeras enligt 

undernummer 3824 88.  

Ändringarna genomförs efter förslag från 

Sekretariatet för Rotterdamkonventionen med 

avsikt att underlätta övervakningen av handeln 

med bekämpningsmedel. 



salter eller estrar av denna förening; 

tributyltennföreningar. 

Nr 3808 59 omfattar även dammande 

pulverpreparat som innehåller en blandning av 

benomyl (ISO), karbofuran (ISO) och tiram (ISO). 

salter eller estrar av denna förening; 

tributyltennföreningar; triklorfon (ISO). 

Anmärkning 3 till undernummer  

Nr 3824 81 till 3824 88 omfattar endast 

blandningar och preparat som innehåller en 

eller flera av följande substanser: oxiran 

(etylenoxid), polybromerade bifenyler (PBB), 

polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade 

terfenyler (PCT), tris(2,3-dibrompropyl)fosfat, 

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), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-

hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet 

lindan (ISO, INN), pentaklorbensen (ISO), 

hexaklorbensen (ISO), perfluoroktansulfonsyra, 

salter av perfluoroktansulfonsyra, 

perfluoroktansulfonamider, 

perfluoroktansulfonylfluorid eller tetra-, penta-, 

hexa-, hepta- eller oktabromdifenyletrar). 

Anmärkning 3 till undernummer  

Nr 3824 81 till 3824 89 omfattar endast 

blandningar och preparat som innehåller en 

eller flera av följande substanser: oxiran 

(etylenoxid); polybromerade bifenyler (PBB); 

polyklorerade bifenyler (PCB); polyklorerade 

terfenyler (PCT); tris(2,3-dibrompropyl)fosfat; 

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); mirex (ISO); 1,2,3,4,5,6-

hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet 

lindan (ISO, INN); pentaklorbensen (ISO); 

hexaklorbensen (ISO); perfluoroktansulfonsyra, 

salter av perfluoroktansulfonsyra; 

perfluoroktansulfonamider; 

perfluoroktansulfonylfluorid; tetra-, penta-, 

hexa-, hepta- eller oktabromdifenyletrar; 

klorparaffiner med kort kolkedja. 

Klorparaffiner med kort kolkedja har lagts till 

listan över ämnen vars blandningar och 

preparat ska klassificeras under nummer 3824 

89. En definition av begreppet har lagts till i 

andra stycket.  

Ändringen är gjord för att underlätta 

övervakningen av internationell handel med 

produkter som kontrolleras under 

Stockholmskonventionen eller 

Rotterdamkonventionen, efter förslag från 

Sekretariaten för konventionerna.  



Klorparaffiner med kort kolkedja är blandningar 

av föreningar, med en kloreringsgrad på minst 

48 viktprocent, med följande molekylformel: 

CxH(2x-y+2)Cly, där x=10 – 13 och y= 1 – 13. 

3816 

Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong 

och liknande eldfasta beredningar, andra än 

produkter enligt nr 3801 

3816 

Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong 

och liknande eldfasta beredningar, inbegripet 

stampmassa av dolomit, andra än produkter 

enligt nr 3801 

Stampmassa av dolomit har lagts till efter 

ändrad klassificering, den klassificerades 

tidigare under HS-nummer 2518 men utesluts 

nu från kapitel 25 genom anmärkning 1 e) till 

kapitel 25.  

3822 

3822 00 Reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk på underlag samt beredda 

reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk, även utan underlag, andra än 

sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006; 

certifierade referensmaterial  

3822  

Reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk på underlag samt beredda 

reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk, även utan underlag, även 

föreliggande i satser, andra än sådana som 

omfattas av nr 3006; certifierade 

referensmaterial  

– Reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk på underlag samt beredda 

reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk, även utan underlag, även 

föreliggande i satser 

3822 11 – – För malaria 

Rubriktexten har kompletterats med ”även 

föreliggande i satser” för att göra det möjligt att 

klassificera satser med många komponenter 

under numret med hänvisning till allmänna 

bestämmelser regel 1.  

Nummer 3002 har strukits från rubriktexten. 

Nummer 3822 omfattar nu alla typer av reagens 

för diagnostiskt bruk utom de som är avsedda 

att administreras till patienten enligt nr 3006.  

HS-numret har delats upp i undernummer för 

specifika typer av reagens och andra.  



3822 12 – – För zikafeber och andra sjukdomar 

som överförs av myggor av släktet Aedes 

3822 13 – – För blodgruppering 

3822 19 – – Andra 

3822 90 – Andra 

Strukna HS-undernummer 

– Blandningar innehållande halogenerade 

derivat av metan, etan eller propan 

3824 71 – – Innehållande klorfluorkarboner 

(CFC), även innehållande klorfluorkolväten 

(HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller 

fluorkolväten (HFC) 

3824 72 – – Innehållande 

bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller 

dibromtetrafluoretaner 

3824 73 – – Innehållande bromfluorkolväten 

(HBFC) 

3824 74 – – Innehållande klorfluorkolväten 

(HCFC), även innehållande perfluorkarboner 

(PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte 

innehållande klorfluorkarboner (CFC) 

3824 75 – – Innehållande koltetraklorid 

 HS-undernummer 3824 71 till 3824 79 har 

strukits som en följd av att HS-nummer 3827 

har skapats för dessa blandningar.  

Ändring efter ett förslag från Ozone Secretariat.  



3824 76 – – Innehållande 1,1,1-trikloretan 

(metylkloroform) 

3824 77 – – Innehållande brommetan 

(metylbromid) eller bromklormetan 

3824 78 – – Innehållande perfluorkarboner 

(PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte 

innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller 

klorfluorkolväten (HCFC) 

3824 79 – – Andra 

– Varor enligt anmärkning 3 till undernummer 

till detta kapitel 

3824 81 – – Innehållande oxiran (etylenoxid) 

3824 82 – – Innehållande polyklorerade 

bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) 

eller polybromerade bifenyler (PBB) 

3824 83 – – Innehållande tris(2,3-

dibrompropyl)fosfat 

3824 84 – – 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) 

– Varor enligt anmärkning 3 till undernummer 

till detta kapitel 

3824 81 – – Innehållande oxiran (etylenoxid) 

3824 82 – – Innehållande polyklorerade 

bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) 

eller polybromerade bifenyler (PBB) 

3824 83 – – Innehållande tris(2,3-

dibrompropyl)fosfat 

3824 84 – – 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) 

Två nya HS-undernummer har skapats.  

3824 89 för varor innehållande klorparaffiner 

med kort kolkedja enligt definitionen i 

anmärkning 3 till undernummer till kapitel 38.  

Ändringen är gjord för att underlätta 

övervakningen av internationell handel med 

produkter som kontrolleras under 

Stockholmskonventionen eller 

Rotterdamkonventionen, efter förslag från 

Sekretariaten för konventionerna. 

3824 92 för polyglykolestrar av metylfosfonsyra 

för att förenkla övervakning av internationell 

handel med ämnena som kontrolleras under 

Konventionen mot kemiska vapen. 



3824 85 – – Innehållande 1,2,3,4,5,6-

hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet 

lindan (ISO, INN) 

3824 86 – – Innehållande pentaklorbensen (ISO) 

eller hexaklorbensen (ISO) 

3824 87 – – Innehållande 

perfluoroktansulfonsyra, salter av 

perfluoroktansulfonsyra, 

perfluoroktansulfonamider eller 

perfluoroktansulfonylfluorid 

3824 88 – – Innehållande tetra-, penta-, hexa-, 

hepta- eller oktabromdifenyletrar 

– Andra 

3824 91 – – 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 

3824 99 – – Andra 

 

3824 85 – – Innehållande 1,2,3,4,5,6-

hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet 

lindan (ISO, INN) 

3824 86 – – Innehållande pentaklorbensen (ISO) 

eller hexaklorbensen (ISO) 

3824 87 – – Innehållande 

perfluoroktansulfonsyra, salter av 

perfluoroktansulfonsyra, 

perfluoroktansulfonamider eller 

perfluoroktansulfonylfluorid 

3824 88 – – Innehållande tetra-, penta-, hexa-, 

hepta- eller oktabromdifenyletrar 

3824 89 – – Innehållande klorparaffiner med 

kort kolkedja 

– Andra 

3824 91 – – 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 

3824 92 – – Polyglykolestrar av metylfosfonsyra 

3824 99 – – Andra 

  



 

 Nytt HS-nummer 3827  

Blandningar innehållande halogenerade derivat 

av metan, etan eller propan, inte nämnda eller 

inbegripna någon annanstans 

– Innehållande klorfluorkarboner (CFC), även 

innehållande klorfluorkolväten (HCFC), 

perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten 

(HFC); innehållande bromfluorkolväten (HBFC); 

innehållande koltetraklorid; innehållande 1,1,1-

trikloretan (metylkloroform) 

3827 11 – – Innehållande klorfluorkarboner 

(CFC), även innehållande klorfluorkolväten 

(HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller 

fluorkolväten (HFC) 

3827 12 – – Innehållande bromfluorkolväten 

(HBFC) 

3827 13 – – Innehållande koltetraklorid 

3827 14 – – Innehållande 1,1,1-trikloretan 

(metylkloroform) 

3827 20 – Innehållande bromklordifluormetan 

(Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) 

eller dibromtetrafluoretaner (Halon-2402) 

Ett nytt HS-nummer har skapats för blandningar 

innehållande halogenerade derivat av metan, 

etan eller propan, inte nämnda eller inbegripna 

någon annanstans, enligt definitionen i 

anmärkning 4 till avdelning VI.  

HS-numret har delats upp för att underlätta 

övervakningen av handel med produkter som 

kontrolleras under Kigalitillägget till 

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned 

ozonskiktet.  

För de ämnen som omfattas av HS-

undernumren 2903 71 till 2903 79 har de 

internationellt accepterade standardkoderna, 

för HFC, HFO, HCFC och haloner, lagts till inom 

parentes för att underlätta klassificeringen. 

Koderna är bara för information, det kemiska 

namnet är även i fortsättningen avgörande för 

klassificeringen. 

Ändring efter ett förslag från Ozone Secretariat. 



– Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även 

innehållande perfluorkarboner (PFC) eller 

fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande 

klorfluorkarboner (CFC) 

3827 31 – – Innehållande föreningar enligt nr 

2903 41–2903 48 

3827 32 – – Andra, innehållande föreningar 

enligt nr 2903 71–2903 75 

3827 39 – – Andra 

3827 40 – Innehållande metylbromid 

(brommetan) eller bromklormetan 

– Innehållande trifluormetan (HFC-23) eller 

perfluorkarboner (PFC), dock inte innehållande 

klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolväten 

(HCFC) 

3827 51 – – Innehållande trifluormetan (HFC-

23) 

3827 59 – – Andra 

– Innehållande andra fluorkolväten (HFC), dock 

inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller 

klorfluorkolväten (HCFC) 



3827 61 – – Innehållande 15 viktprocent eller 

mer av 1,1,1-trifluoretan (HFC-143a) 

3827 62 – – Andra, inte inbegripna i det 

föregående numret, innehållande 55 

viktprocent eller mer av pentafluoretan (HFC-

125), dock inte innehållande omättade 

fluorderivat av acykliska kolväten (HFO) 

3827 63 – – Andra, inte inbegripna i de 

föregående numren, innehållande 40 

viktprocent eller mer av pentafluoretan (HFC-

125) 

3827 64 – – Andra, inte inbegripna i de 

föregående numren, innehållande 30 

viktprocent eller mer av 1,1,1,2-tetrafluoretan 

(HFC-134a), dock inte innehållande omättade 

fluorderivat av acykliska kolväten (HFO) 

3827 65 – – Andra, inte inbegripna i de 

föregående numren, innehållande 20 

viktprocent eller mer av difluormetan (HFC-32) 

och 20 viktprocent eller mer av pentafluoretan 

(HFC-125) 

3827 68 – – Andra, inte inbegripna i de 

föregående numren, innehållande föreningar 

enligt nr 2903 41–2903 48 



3824 69 – – Andra 

3827 90 – Andra 

KAPITEL 39   

3907 20 – Andra polyetrar 

 

– Andra polyetrar 

3907 21 – – Bis(polyoxietylen)metylfosfonat 

3907 29 – – Andra 

Ett nytt HS-undernummer 3907 21 har skapats 

för bis(polyoxietylen)metylfosfonat för att 

underlätta övervakningen av handeln med 

ämnet som kontrolleras under Konventionen 

mot kemiska vapen.  

3911 

Petroleumhartser, kumaronindenhartser, 

polyterpener, polysulfider, polysulfoner och 

andra produkter omnämnda i anmärkning 3 till 

detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna 

någon annanstans, i obearbetad form 

3911 10 – Petroleumhartser, kumaron-, inden- 

och kumaronindenhartser samt polyterpener 

3911 90 – Andra slag 

3911  

Petroleumhartser, kumaronindenhartser, 

polyterpener, polysulfider, polysulfoner och 

andra produkter omnämnda i anmärkning 3 till 

detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna 

någon annanstans, i obearbetad form 

3911 10 – Petroleumhartser, kumaron-, inden- 

och kumaronindenhartser samt polyterpener 

3911 20 – Poly(1,3-fenylenmetylfosfonat) 

3911 90 – Andra slag 

Ett nytt HS-undernummer 3911 20 har skapats 

för poly(1,3-fenylenmetylfosfonat) för att 

underlätta övervakningen av handeln med 

ämnet som kontrolleras under Konventionen 

mot kemiska vapen. 

– Handskar, halvhandskar och vantar 

4015 11 – – För kirurgiskt bruk 

4015 19 – – Andra 

– Handskar, halvhandskar och vantar 

4015 12 – – För medicinskt, kirurgiskt, dentalt 

eller veterinärt bruk 

För att förtydliga begreppet ”kirurgiskt” har ett 

nytt HS-undernummer 4015 12 skapats för 

handskar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 



4015 19 – – Andra veterinärt bruk. Samtidigt stryks det tidigare 

undernumret 4015 11.  

KAPITEL 44   

 Nya anmärkningar 2 – 4 till undernummer  

2. Med ”träbriketter” i nr 4401 32 förstås 

biprodukter som skärmaskinsspån, sågspån 

eller flis från den mekaniska 

träförädlingsindustrin, möbeltillverkning eller 

andra träbearbetningsverksamheter, som 

pressats samman utan bindemedel eller med 

tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel. 

Sådana träbriketter är kubformade, formade 

som månghörningar eller cylindriska, med ett 

tvärsnittsmått på mer än 25 mm. 

3. Med ”S-P-F” i nr 4407 13 avses trä från 

blandade bestånd av gran, tall och ädelgran, där 

proportionerna av de olika arterna varierar och 

är okända. 

4. Med ”Hem-fir” i nr 4407 14 avses trä från 

blandade bestånd av västamerikansk hemlock 

och ädelgran, där proportionerna av de olika 

arterna varierar och är okända. 

Den nya anmärkningen 2 till undernummer 

förtydligar klassificeringen av träbriketter enligt 

undernummer 4401 32.  

Ändring efter ett förslag från FAO för att bättre 

kunna följa handelsmönster för vissa träslag och 

-produkter.  

Anmärkningarna 3 och 4 till undernummer har 

skapats för att definiera begreppen ”S-P-F” och 

”Hem-fir” enligt de nya undernumren 4407 13 

respektive 4407 14.  



– Sågspån och annat träavfall, agglomererat till 

vedträn, briketter, pelletar eller liknande former 

4401 31 – – Träpelletar  

4401 39 – – Andra 

4401 40 – Sågspån och annat träavfall, ej 

agglomererat 

 

– Sågspån och annat träavfall, agglomererat till 

vedträn, briketter, pelletar eller liknande former 

4401 31 – – Träpelletar  

4401 32 – – Träbriketter 

4401 39 – – Andra 

– Sågspån och annat träavfall, ej agglomererat 

4401 41 – – Sågspån 

4401 49 – – Andra 

HS-undernummer 4401 32 har skapats för 

träbriketter enligt definitionen i anmärkning 2 

till undernummer till kapitel 44.  

Undernummer 4401 40 har delats upp i 4401 41 

för sågspån och 4401 49 för andra.  

Ändringar efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter.  

4402 

Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), 

även agglomererat 

4402 10 – Av bambu 

4402 90 – Annat 

4402 

Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), 

även agglomererat 

4402 10 – Av bambu 

4402 20 – Av nötter eller nötskal 

4402 90 – Annat 

Ett HS-undernummer 4402 20 har skapats för 

träkol av nötter eller nötskal.  

Ändring efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter. 

– Annat, av barrträ 

4403 21 – – Av furu (Pinus spp.), med ett största 

tvärsnittsmått på minst 15 cm 

4403 22 – – Av furu (Pinus spp.), annat 

– Annat, av barrträ 

4403 21 – – Av furu (Pinus spp.), med ett minsta 

tvärsnittsmått på 15 cm eller mer 

4403 22 – – Av furu (Pinus spp.), annat 

HS-undernumren 4403 21, 4403 23, 4403 25, 

4403 93 och 4403 95 har ändrats för att 

förtydliga hur måttet ska bestämmas inför 

klassificeringen. Avsikten är att tvärsnittsmåttet 

ska bestämmas på den smalaste delen av 



4403 23 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran 

(Picea spp.), med ett största tvärsnittsmått på 

minst 15 cm 

4403 24 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran 

(Picea spp.), annat 

4403 25 – – Annat, med ett största 

tvärsnittsmått på minst 15 cm 

4403 26 – – Annat 

– Annat, av tropiska träslag 

4403 41 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti 

och meranti bakau 

4403 49 – – Annat 

– Annat 

4403 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4403 93 – – Av bok (Fagus spp.), med ett största 

tvärsnittsmått på minst 15 cm 

4403 94 – – Av bok (Fagus spp.), annat 

4403 95 – – Av björk (Betula spp.), med ett 

största tvärsnittsmått på minst 15 cm 

4403 96 – – Av björk (Betula spp.), annat 

4403 23 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran 

(Picea spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på 

15 cm eller mer 

4403 24 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran 

(Picea spp.), annat 

4403 25 – – Annat, med ett minsta 

tvärsnittsmått på 15 cm eller mer 

4403 26 – – Annat 

– Annat, av tropiska träslag 

4403 41 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti 

och meranti bakau 

4403 42 – – Teak  

4403 49 – – Annat 

– Annat 

4403 91 – – Av ek (Quercus spp.) 

4403 93 – – Av bok (Fagus spp.), med ett minsta 

tvärsnittsmått på 15 cm eller mer 

4403 94 – – Av bok (Fagus spp.), annat 

4403 95 – – Av björk (Betula spp.), med ett 

minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer 

stammen, dvs. den del som har det minsta 

tvärsnittsmåttet.  

Ändringen görs eftersom de två officiella 

versionerna av HS, på engelska och franska, 

tidigare kunde tolkas olika.  

Ett nytt undernummer 4403 42 har skapats för 

teak.  

Ändring efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter. 



4403 97 – – Av poppel och asp (Populus spp.) 

4403 98 – – Av eukalyptus (Eucalyptus spp.) 

4403 99 – – Annat 

4403 96 – – Av björk (Betula spp.), annat 

4403 97 – – Av poppel och asp (Populus spp.) 

4403 98 – – Av eukalyptus (Eucalyptus spp.) 

4403 99 – – Annat 

– Barrträ 

4407 11 – – Av furu (Pinus spp.) 

4407 12 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran 

(Picea spp.) 

4407 19 – – Annat 

– Av tropiska träslag 

4407 21 – – Mahogny (Swietenia spp.) 

4407 22 – – Virola, imbuia och balsa 

4407 25 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti 

och meranti bakau 

4407 26 – – Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul 

meranti och alan 

4407 27 – – Sapelli 

4407 28 – – Iroko 

– Barrträ 

4407 11 – – Av furu (Pinus spp.) 

4407 12 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran 

(Picea spp.) 

4407 13 – – Av S-P-F (gran (Picea spp.), tall 

(Pinus spp.) och ädelgran (Abies spp.)) 

4407 14 – – Av Hem-fir (västamerikansk 

hemlock (Tsuga heterophylla) och ädelgran 

(Abies spp.)) 

4407 19 – – Annat 

– Av tropiska träslag 

4407 21 – – Mahogny (Swietenia spp.) 

4407 22 – – Virola, imbuia och balsa 

4407 23 – – Teak  

Nya HS-nummer har skapats 4407 13 för ”S-P-F” 

och 4407 14 för ”Hem-fir” enligt definitionerna i 

anmärkningarna 3 och 4 till undernummer till 

kapitel 44. Avsikten är att förenkla 

klassificeringen av dessa partier som består av 

virke från mer än ett träslag med varierande 

förhållanden mellan andelarna av varje träslag.  

Ett nytt undernummer 4407 23 har skapats för 

teak.  

Ändring efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter. 



4407 29 – – Annat 4407 25 – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti 

och meranti bakau 

4407 26 – – Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul 

meranti och alan 

4407 27 – – Sapelli 

4407 28 – – Iroko 

4407 29 – – Annat 

4412  

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och 

liknande trälaminat  

4412 10 – Av bambu 

– Annat kryssfaner (annan plywood), bestående 

uteslutande av träfanerskikt (av annat trä än 

bambu) som vart och ett har en tjocklek av 

högst 6 mm  

4412 31 – – Med minst ett yttre skikt av 

tropiska träslag 

4412 33 – – Annat, med minst ett yttre skikt av 

lövträ av arterna al (Alnus spp.), ask (Fraxinus 

spp.), bok (Fagus spp.), björk (Betula spp.), 

körsbär (Prunus spp.), kastanj (Castanea spp.), 

alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), 

4412  

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och 

liknande trälaminat  

4412 10 – Av bambu 

– Annat kryssfaner (annan plywood), bestående 

uteslutande av träfanerskikt (av annat trä än 

bambu) som vart och ett har en tjocklek av 

högst 6 mm  

4412 31 – – Med minst ett yttre skikt av 

tropiska träslag 

4412 33 – – Annat, med minst ett yttre skikt av 

lövträ av arterna al (Alnus spp.), ask (Fraxinus 

spp.), bok (Fagus spp.), björk (Betula spp.), 

körsbär (Prunus spp.), kastanj (Castanea spp.), 

alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), 

Nya HS-nummer under 4412 4 har skapats som 

underuppdelning för fanérträ (LVL) med olika 

undernummer beroende på vilket eller vilka 

träslag som använts i de yttre lagren.  

Lamellträ (blockboard, laminboard och 

battenboard) omfattas nu av HS-undernumren 

under 4412 5 även här baserat på träslag i 

ytterlagren. HS-undernummer 4412 94 har 

strukits som en följd av att varorna flyttats till 

undernummer 4412 51 – 4412 59.  

Även HS-undernummer 4412 99 har delats upp 

baserat på träslag i ytterlagren, det finns nu tre 

olika undernummer under 4412 9.  

Ändring efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter. 



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.) 

4412 34 – – Annat, med minst ett yttre skikt av 

lövträ annat än vad som specificeras i nr 4412 

33 

4412 39 – – Annat, med båda ytterskikten av 

barrträ 

– Andra 

4412 94 – – Lamellträ (blockboard, laminboard 

och battenboard) 

4412 99 – – Andra 

 

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.) 

4412 34 – – Annat, med minst ett yttre skikt av 

lövträ annat än vad som specificeras i nr 4412 

33 

4412 39 – – Annat, med båda ytterskikten av 

barrträ 

– Fanérträ (LVL) 

4412 41 – – Med minst ett yttre skikt av 

tropiska träslag 

4412 42 – – Annat, med minst ett yttre skikt av 

lövträ 

4412 49 – – Annat, med båda ytterskikten av 

barrträ 

– Lamellträ (blockboard, laminboard och 

battenboard) 

4412 51 – – Med minst ett yttre skikt av 

tropiska träslag 



4412 52 – – Annat, med minst ett yttre skikt av 

lövträ 

4412 59 – – Annat, med båda ytterskikten av 

barrträ 

– Andra 

4412 91 – – Med minst ett yttre skikt av 

tropiska träslag 

4412 92 – – Annat, med minst ett yttre skikt av 

lövträ 

4412 99 – – Annat, med båda ytterskikten av 

barrträ 

4414  

4414 00 Träramar för målningar, fotografier, 

speglar e.d 

4414 Träramar för målningar, fotografier, 

speglar e.d. 

4414 10 – Av tropiska träslag 

4414 90 – Andra 

HS-nummer 4414 har delats upp för att ge ett 

HS-nummer speciellt för produkter av tropiska 

träslag, 4414 10.  

Ändring efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter. 

4418  

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av 

trä, inbegripet cellplattor, sammansatta 

golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och 

”shakes”) 

4418  

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av 

trä, inbegripet cellplattor, sammansatta 

golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och 

”shakes”) 

Båda HS-undernumren 4418 10 och 4418 20 har 

fått underuppdelning för att ge HS-

undernummer speciellt för produkter av 

tropiska träslag, 4418 11 respektive 4418 21.  

HS-undernummer 4418 60 har strukits och har 

delvis ersatts med ett nytt undernummer 4418 



4418 10 – Fönster (även franska) och 

fönsterkarmar 

4418 20 – Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar 

4418 40 – Formar, formluckor o.d., för 

betonggjutning 

4418 50 – Vissa takspån (”shingles” och 

”shakes”) 

4418 60 – Stolpar och bjälkar 

– Sammansatta golvskivor 

4418 73 – – Av bambu eller med åtminstone det 

översta skiktet (slitskiktet) av bambu 

4418 74 – – Andra, för mosaikgolv 

4418 75 – – Andra, flerskiktade 

4418 79 – – Andra 

– Andra slag 

4418 91 – – Av bambu 

4418 99 – – Andra 

 

– Fönster (även franska) och fönsterkarmar 

4418 11 – – Av tropiska träslag 

4418 12 – – Andra 

– Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar 

4418 21 – – Av tropiska träslag 

4418 29 – – Andra 

4418 30 – Stolpar och bjälkar, andra än varor 

enligt nr 4418 81–4418 89 

4418 40 – Formar, formluckor o.d., för 

betonggjutning 

4418 50 – Vissa takspån (”shingles” och 

”shakes”) 

– Sammansatta golvskivor 

4418 73 – – Av bambu eller med åtminstone det 

översta skiktet (slitskiktet) av bambu 

4418 74 – – Andra, för mosaikgolv 

4418 75 – – Andra, flerskiktade 

4418 79 – – Andra 

– Konstruerat konstruktionsvirke 

30 för de stolpar och bjälkar som inte 

klassificeras enligt nummer 4418 81 – 4418 89. 

Samtidigt har en ny underuppdelning 4418 8 till 

4418 89 skapats för konstruerat 

konstruktionsvirke av olika slag.  

Ett nytt HS-undernummer 4418 92 har skapats 

för cellplattor.  

Ändring efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter. 



4418 81 – – Limträ 

4418 82 – – Korslaminerat virke (CLT eller X-

lam) 

4418 83 – – I-balkar 

4418 89 – – Andra 

– Andra slag 

4418 91 – – Av bambu 

4418 92 – – Cellplattor 

4418 99 – – Andra 

4419  

Bords- och köksartiklar av trä 

– Av bambu 

4419 11 – – Brödbrädor, skärbrädor och 

liknande brädor 

4419 12 – – Ätpinnar 

4419 19 – – Andra 

4419 90 – Andra 

4419 

Bords- och köksartiklar av trä 

– Av bambu 

4419 11 – – Brödbrädor, skärbrädor och 

liknande brädor 

4419 12 – – Ätpinnar 

4419 19 – – Andra 

4419 20 – Av tropiska träslag 

4419 90 – Andra  

Ett nytt HS-undernummer, 4419 20, skapas för 

artiklar som tillverkats av tropiska träslag.  

Ändring efter förslag från FAO för att ge ökad 

tydlighet för vissa träslag och för att kunna följa 

handelsmönster för dessa.  



4420 

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och 

fodral för smycken, matsilver och liknande 

artiklar, av trä; statyetter och andra 

prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, 

inte inbegripna i kapitel 94 

4420 10 – Statyetter och andra 

prydnadsföremål, av trä 

4420 90 – Andra slag 

4420 

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och 

fodral för smycken, matsilver och liknande 

artiklar, av trä; statyetter och andra 

prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, 

inte inbegripna i kapitel 94 

– Statyetter och andra prydnadsföremål 

4420 11 – – Av tropiska träslag 

4420 19 – – Andra 

4420 90 – Andra slag  

HS-undernummer 4420 10 har delats upp för 

att skapa ett undernummer speciellt för 

statyetter och andra prydnadsföremål av 

tropiska träslag, 4420 11.  

Ändring efter förslag från FAO för att ge ökad 

tydlighet för vissa träslag och för att kunna följa 

handelsmönster för dessa. 

4421  

Andra varor av trä 

4421 10 – Klädgalgar 

– Andra slag 

4421 91 – – Av bambu 

4421 99 – – Andra slag 

4421  

Andra varor av trä 

4421 10 – Klädgalgar 

4421 20 – Likkistor 

– Andra slag 

4421 91 – – Av bambu 

4421 99 – – Andra slag 

Ett nytt HS-undernummer har skapats för 

likkistor av trä.  

Ändring efter förslag från FAO för vissa träslag 

och -produkter. 

KAPITEL 48   



Anmärkning 2 q) 

artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. knappar, 

sanitetsbindor och tamponger och blöjor till 

spädbarn). 

Anmärkning 2 q) 

artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. knappar, 

sanitetsbindor och tamponger och blöjor). 

En följdändring med anledning av en ändring i 

HS-nummer 96.19 för förklaring av 

klassificeringen av blöjor för vuxna.  

KAPITEL 49   

Struket undernummer 

4905 10 – Glober 

– Andra  

4905 91 – – I bokform 

4905 99 – – Andra 

4905 20 – I bokform 

4905 90 – Andra  

HS-undernumret för glober stryks baserat på 

låga handelsvolymer. Strukturen förändras som 

en konsekvens av strykningen.  

AVDELNING XI   

Anmärkning 1 b) 

människohår och varor av människohår (nr 

0501, 6703 eller 6704), med undantag av 

filterdukar av sådana slag som vanligen används 

i oljepressar o.d. (nr 5911), 

Anmärkning 1 b) 

människohår och varor av människohår (nr 

0501, 6703 eller 6704), med undantag av 

filterdukar och siktdukar av sådana slag som 

vanligen används i oljepressar e.d. (nr 5911), 

En konsekvens av ändringar i anmärkning 8 a) 

iii) till kapitel 59 och HS-undernummer 5911.40, 

ett tillägg av siktdukar.  

Anmärkning 1 u) 

artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. borstar, 

reseetuier för sömnad, blixtlås, 

Anmärkning 1 u)  

artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. borstar, 

reseetuier för sömnad, blixtlås, 

En följdändring med anledning av en ändring i 

HS-nummer 96.19 för förtydligande av 

klassificeringen av blöjor för vuxna. 



skrivmaskinband, sanitetsbindor och tamponger 

och blöjor till spädbarn), eller 

skrivmaskinsband, sanitetsbindor och 

tamponger och blöjor), eller 

 Ny anmärkning 15 

Om inte annat följer av anmärkning 1 till 

avdelning XI ska textilvaror, plagg och andra 

textilartiklar med kemiska, mekaniska eller 

elektroniska komponenter som ger 

kompletterande funktioner, antingen i form av 

inbyggda komponenter eller som utgör en del 

av textilfibern eller vävnaden, klassificeras 

enligt respektive nummer i avdelning XI, 

förutsatt att de bibehåller den huvudsakliga 

karaktären av varor enligt denna avdelning. 

Anmärkningen har skapats för att klargöra 

klassificeringen av textilier, kläder och andra 

textilartiklar om innehåller kemiska, mekaniska 

eller elektroniska komponenter som ger ökad 

funktionalitet till varan.  

KAPITEL 55   

5501 10 – Av nylon eller andra polyamider 

 

– Av nylon eller andra polyamider 

5501 11 – – Av aramider 

5501 19 – – Andra 

HS-undernummer 5501 10 har delats upp i två 

undernummer för att skapa ett särskilt nummer 

för fiberkabel av aramider.  

KAPITEL 56   

Anmärkning 1 f)  

sanitetsbindor och tamponger, blöjor till 

spädbarn och liknande artiklar enligt nr 9619. 

Anmärkning 1 f) 

sanitetsbindor och tamponger, blöjor och 

liknande artiklar enligt nr 9619. 

En följdändring med anledning av en ändring i 

HS-nummer 96.19 för förtydligande av 

klassificeringen av blöjor för vuxna. 



KAPITEL 57   

5703  

Mattor och annan golvbeläggning av 

textilmaterial, tuftade, även konfektionerade 

5703 10 – Av ull eller fina djurhår 

5703 20 – Av nylon eller andra polyamider 

5703 30 – Av annat syntetmaterial eller av 

regenatmaterial 

5703 90 – Av annat textilmaterial 

5703 

Mattor och annan golvbeläggning av 

textilmaterial (även konstgräsmattor), tuftade, 

även konfektionerade 

5703 10 – Av ull eller fina djurhår 

– Av nylon eller andra polyamider 

5703 21 – – Konstgräsmattor 

5703 29 – – Andra 

– Av annat syntetmaterial eller av 

regenatmaterial 

5703 31– – Konstgräsmattor 

5703 39 – – Andra 

5703 90 – Av annat textilmaterial 

HS-nummer 5703 har delats upp dels för att 

klargöra klassificeringen av konstgräs och dels 

för att ge statistisk information om handeln 

med konstgräs. Nya uppdelningar har skapats 

under nylon eller andra polyamider samt av 

annat syntetmaterial eller regenatmaterial.  

KAPITEL 58   

– Handduksfrotté och liknande frottévävnader, 

av bomull 

5802 11 – – Oblekta 

5802 19 – – Andra  

5802 10 – Handduksfrotté och liknande vävda 

frottévävnader, av bomull 

HS-undernumren för oblekta och andra 

frottévävnader har slagits samman på grund av 

låg handelsvolym för oblekta produkter.  



KAPITEL 59   

 Ny anmärkning 3 

Med ”textilvävnader laminerade med plast” i nr 

5903 förstås produkter som framställts genom 

att ett eller flera lager textilvävnad 

sammanfogats med en eller flera plastdukar 

eller plastfilm genom valfri process som 

sammanfogar lagren, inbegripet sådana där 

plastduken eller plastfilmen kan ses med blotta 

ögat vid ett tvärsnitt. 

En ny anmärkning för definition av begreppet 

”textilvävnader laminerade med plast” i HS-

nummer 5903.  

De tidigare anmärkningarna 3–7 har numrerats 

om till 4–8.  

Anmärkning 7 a) tredje strecksatsen  

Filterdukar av sådana slag som används i 

oljepressar o.d., av textilmaterial eller 

människohår. 

Anmärkning 8 a) tredje strecksatsen 

— Filterdukar och siktdukar av sådana slag som 

används i oljepressar e.d., av textilmaterial eller 

människohår. 

Anmärkning 7, nu omnumrerad till anmärkning 

8, har ändrats med ett tillägg av siktdukar, ett 

förtydligande som också medför en ändring i 

undernummer 5911 40.  

5911 

Produkter och artiklar av textilmaterial, för 

tekniskt bruk, specificerade i anmärkning 7 till 

detta kapitel 

5911 

Produkter och artiklar av textilmaterial, för 

tekniskt bruk, specificerade i anmärkning 8 till 

detta kapitel 

En följdändring med anledning av 

omnumreringen av anmärkning 7, numera 

anmärkning 8.  

5911 40 – Filterdukar av sådana slag som 

används i oljepressar e.d., inbegripet filterdukar 

av människohår 

5911 40 – Filterdukar och siktdukar av sådana 

slag som används i oljepressar e.d., inbegripet 

filterdukar och siktdukar av människohår 

En ändring i undernumret för att ange att även 

siktdukar med samma användning omfattas av 

numret, enligt definition i (nya) anmärkning 8 a) 

tredje strecksatsen.  

KAPITEL 61   



Anmärkning 4  

Nr 6105 och 6106 omfattar inte plagg som har 

fickor under midjan, ribbstickat midjeband eller 

andra hopdragningsanordningar i nederkanten 

och inte heller plagg som har ett medeltal av 

mindre än 10 maskor per centimeter i vardera 

riktningen, räknat på en yta av minst 10 x 10 

cm. Nr 6105 omfattar inte ärmlösa plagg. 

Anmärkning 4  

Nr 6105 och 6106 omfattar inte plagg som har 

fickor under midjan, ribbstickat midjeband eller 

andra hopdragningsanordningar i nederkanten 

och inte heller plagg som har ett medeltal av 

mindre än 10 maskor per centimeter i vardera 

riktningen, räknat på en yta av minst 10 × 10 

cm. Nr 6105 omfattar inte ärmlösa plagg. 

Med ”skjortor” och ”skjortblusar” förstås ett 

plagg för överdelen av kroppen, med lång eller 

kort ärm och med en hel eller partiell öppning 

som börjar vid halsringningen. Med ”blusar” 

förstås löst sittande plagg för överdelen av 

kroppen, med eller utan ärm och med eller utan 

en öppning vid halsringningen. ”Skjortor”, 

”skjortblusar” och ”blusar” kan också vara 

försedda med en krage. 

Anmärkning 4 har utökats med ett andra stycke, 

definitioner för ”skjortor”, ”skjortblusar” och 

”blusar” enligt HS-undernumren 6105 och 6106. 

Jämför nya anmärkning 4 till kapitel 62.  

6116 10 - Impregnerade, överdragna eller 

belagda med plast eller gummi 

6116 10 – Impregnerade, överdragna, belagda 

eller laminerade med plast eller gummi 

Omfattningen av numret har utökats till att 

även inkludera laminerade handskar, 

halvhandskar och vantar av trikå. Avsikten med 

ändringen är att slippa problem med att avgöra 

vilken av dessa metoder som använts vid 

tillverkningen av materialet.  

KAPITEL 62   



 Ny anmärkning 4  

Nr 6205 och 6206 omfattar inte plagg som har 

fickor under midjan, ribbstickat midjeband eller 

andra hopdragningsanordningar i nederkanten.  

Nr 6205 omfattar inte ärmlösa plagg. 

Med ”skjortor” och ”skjortblusar” förstås ett 

plagg för överdelen av kroppen, med lång eller 

kort ärm och med en hel eller partiell öppning 

som börjar vid halsringningen. Med ”blusar” 

förstås löst sittande plagg för överdelen av 

kroppen, med eller utan ärm och med eller utan 

en öppning vid halsringningen. ”Skjortor”, 

”skjortblusar” och ”blusar” kan också vara 

försedda med en krage. 

En ny anmärkning har skapats för att klargöra 

omfattningen av HS-numren 6205 och 6206 och 

samtidigt definiera begreppen ”skjortor”, 

”skjortblusar” och ”blusar” i dessa nummer.  

Som en konsekvens av den nya anmärkningen 

har de nuvarande anmärkningarna 4–9 

numrerats om till 5–10.  

- Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, 

slängkappor o.d 

6201 11 – Av ull eller fina djurhår 

6201 12 – Av bomull 

6201 13 – Av konstfibrer 

6201 19 – Av annat textilmaterial 

- Andra slag 

6201 91 – Av ull eller fina djurhår 

6201 20 – Av ull eller fina djurhår 

6201 30 – Av bomull 

6201 40 – Av konstfibrer 

6201 90 – Av annat textilmaterial 

Underuppdelningen mellan å ena sidan 

överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, 

slängkappor o.d. och å andra sidan andra slag 

har tagits bort. Det återstår bara uppdelning 

mellan olika material. Strukturen är nu likvärdig 

men den som finns under HS-nummer 6101.  



6201 92 – Av bomull 

6201 93 – Av konstfibrer 

6201 99 – Av annat textilmaterial 

- Kappor (inbegripet slängkappor och 

regnkappor), bilrockar o.d. 

6202 11 – Av ull eller fina djurhår 

6202 12 – Av bomull 

6202 13 – Av konstfibrer 

6202 19 – Av annat textilmaterial 

- Andra slag 

6202 91 – Av ull eller fina djurhår 

6202 92 – Av bomull 

6202 93 – Av konstfibrer 

6202 99 – Av annat textilmaterial  

6202 20 – Av ull eller fina djurhår 

6202 30 – Av bomull 

6202 40 – Av konstfibrer 

6202 90 – Av annat textilmaterial 

 

Underuppdelningen mellan å ena sidan kappor 

(inbegripet slängkappor och regnkappor), 

bilrockar o.d. och å andra sidan andra slag har 

tagits bort. Det återstår bara uppdelning mellan 

olika material. Strukturen är nu likvärdig men 

den som finns under HS-nummer 6102. 

6210 10 – Av textilvaror enligt nr 5602 eller 

5603 

6210 20 – Andra kläder, av sådana slag som 

omfattas av nr 6201 11–6201 19 

6210 10 – Av textilvaror enligt nr 5602 eller 

5603 

6210 20 – Andra kläder, av sådana slag som 

omfattas av nr 6201 

En redaktionell ändring som en följd av 

ändringar under HS-numren 6201 och 6202. Det 

innebär att omfattningen av de aktuella 

undernumren ökas ut till att omfatta alla plagg 

under dessa nummer.  



6210 30 – Andra kläder, av sådana slag som 

omfattas av nr 6202 11–6202 19 

6210 40 – Andra kläder, för män eller pojkar 

6210 90 – Andra kläder, för kvinnor eller flickor 

6210 30 – Andra kläder, av sådana slag som 

omfattas av nr 6202 

6210 40 – Andra kläder, för män eller pojkar 

6210 90 – Andra kläder, för kvinnor eller flickor 

KAPITEL 63   

6306  

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, 

segelbrädor eller fordon; campingartiklar 

6306 

Presenningar och markiser; tält (inbegripet 

trädgårdspaviljonger och liknande artiklar); 

segel till båtar, segelbrädor eller fordon; 

campingartiklar 

Ett tillägg till rubriktexten som förklaring av 

klassificeringen av trädgårdspaviljonger och 

liknande artiklar.  

– Tält  

6306 22 – – Av syntetfibrer 

6306 29 – – Av annat textilmaterial  

– Tält (inbegripet trädgårdspaviljonger och 

liknande artiklar) 

6306 22 – – Av syntetfibrer 

6306 29 – – Av annat textilmaterial 

En följdändring med anledningen av ändringen i 

HS-nummer 6306.  

KAPITEL 67   

Anmärkning 1 a) 

filterduk av människohår (nr 5911), 

Anmärkning 1 a) 

filterdukar och siktdukar av människohår (nr 

5911), 

En följdändring med anledning av ändringar i 

(nya) anmärkning 8 a) tredje strecksatsen och 

undernummer 5911 40, ett tillägg av siktdukar. 

KAPITEL 68   



Strukna undernummer 

6812 92 – – Papper, papp och filt 

6812 93 – – Tätningar av hoppressade 

asbestfibrer, i ark eller rullar  

 Dessa båda undernummer stryks på grund av 

låga handelsvolymer.  

6815 10 – Icke elektriska artiklar av grafit eller 

annat kol 

6815 20 – Varor av torv 

– Andra varor 

6815 91– – Innehållande magnesit, dolomit 

eller kromit 

6815 99 – – Andra 

– Kolfibrer; artiklar av kolfibrer för icke-

elektriskt bruk; andra artiklar av grafit eller 

annat kol för icke-elektriskt bruk 

6815 11 – – Kolfibrer 

6815 12 – – Vävnader av kolfibrer 

6815 13 – – Andra artiklar av kolfibrer 

6815 19 – – Andra 

6815 20 – Varor av torv 

– Andra varor 

6815 91 – – Innehållande magnesit, magnesium 

i form av periklas, dolomit, även i form av 

dolime, eller kromit 

6815 99 – – Andra 

En ny sexsiffrig underuppdelning har skapats för 

kolfibrer och artiklar av kolfibrer, grafit och 

annat kol, i avsikt att underlätta övervakningen 

av handel med produkter med dubbel 

användning.  

Undernummer 6815 91 har utökats med 

magnesium i form av periklas och dolomit i 

form av dolime. 

KAPITEL 69   



Anmärkning 1 

Detta kapitel ska endast tillämpas för keramiska 

produkter som bränts efter formgivning. Nr 

6904–6914 ska endast tillämpas för andra 

keramiska produkter än sådana som omfattas 

av nr 6901–6903. 

Anmärkning 1 

Detta kapitel ska endast tillämpas för keramiska 

produkter som bränts efter formgivning: 

a) nr 6904–6914 ska endast tillämpas för andra 

keramiska produkter än sådana som omfattas 

av nr 6901–6903; 

b) artiklar som upphettats till temperaturer 

under 800°C för ändamål som härdning av 

hartser, acceleration av 

hydratiseringsreaktioner eller avlägsnande av 

vatten eller andra flyktiga komponenter, ska 

inte betraktas som brända. Sådana artiklar 

omfattas inte av kapitel 69; 

c) keramiska artiklar erhålls genom bränning av 

oorganiska, icke-metalliska material, vilka 

förberetts och formats i förväg, oftast vid 

rumstemperatur. Råmaterialen kan bland annat 

vara leror, silikater (inbegripet smält 

kiseldioxid), material med hög smältpunkt, som 

oxider, karbider, nitrider, grafit eller annat kol, 

samt i vissa fall bindemedel som eldfasta leror 

eller fosfater. 

Denna anmärkning har ändrats för att förtydliga 

omfattningen av kapitel 69.  

Nya punkten a) är skapats som ersättning för 

den andra meningen i den nuvarande 

anmärkningen.  

Nya punkten b) är avsedd att skilja mellan 

produkter under kapitel 68 och kapitel 69.  

Nya punkten c) ska förklara omfattningen för 

keramiska artiklar.  

Den nya anmärkningen är endast avsedd att 

förklara omfattningen, avsikten är inte att flytta 

varor mellan kapitel 68 och kapitel 69.  

6903 

Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, 

deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, 

6903 

Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, 

deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, 

Ett ytterligare exempel på varor under numret, 

slidportar, har lagts till i rubriktexten. 



skålar, rör, hylsor och stänger), andra än sådana 

som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller 

av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter 

skålar, rör, hylsor, höljen, stänger och 

slidportar), andra än sådana som består av 

kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande 

kiseldioxidhaltiga jordarter 

Textändringen medför ingen ändring i numrets 

omfattning.  

6903 10 – Innehållande mer än 50 viktprocent 

grafit eller annat slag av kol eller någon 

blandning av dessa produkter 

6903 10 – Innehållande mer än 50 viktprocent 

fritt kol 

En anpassning till ett begrepp som används av 

tillverkarna, (se standard ISO 21068). 

Textändringen medför ingen ändring i numrets 

omfattning. 

KAPITEL 70   

 Nya anmärkningar 1 d) och 1 e) 

d) vindrutor (fram), bakrutor och andra rutor, 

med inramning, för fordon enligt kapitlen 86–

88, 

e) vindrutor (fram), bakrutor och andra rutor, 

även med utan inramning, med integrerad 

uppvärmningsfunktion eller andra elektriska 

eller elektroniska funktioner, för fordon enligt 

kapitlen 86–88, 

Nya anmärkningar för förklaring av 

klassificeringen av vissa glasrutor för fordon. (Se 

anmärkning 1 till kapitel 87 och det nya HS-

undernumret 8708 22.)  

Nuvarande punkterna d) – g) har numrerats om 

till f) – ij).  

7001 

7001 00 Avfall och skrot av glas; glasmassa 

7001 

7001 00 Avfall och skrot av glas, med undantag 

av glas från katodstrålerör eller annat aktiverat 

glas enligt nr 8549; glasmassa 

En ändring i rubriktexten för uteslutning av glas 

som omfattas av HS-nummer 85.49.  



7011 

Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till 

elektriska lampor, katodstrålerör e.d. samt 

delar av glas till sådana höljen, inte försedda 

med påmonterade detaljer 

7011 

Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till 

elektriska lampor och ljuskällor, katodstrålerör 

e.d. samt delar av glas till sådana höljen, inte 

försedda med påmonterade detaljer 

En ändring för förtydligande att dessa varor 

även kan vara avsedda för ljuskällor.  

7019 

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av 

glasfibrer (t.ex. garn och vävnader)  

– Förgarn (slivers), roving och andra 

fiberknippen, även huggna; garn 

7019 11 – – Huggna fibrer i längder om högst 50 

mm 

7019 12 – – Roving 

7019 19 – – Andra 

– Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och 

liknande icke-vävda produkter 

7019 31 – – Mattor 

7019 32 – – Tunn duk 

7019 39 – – Andra 

7019 40 – Vävda material av roving 

7019 

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av 

glasfibrer (t.ex. garn, roving och vävnader) 

– Förgarn (slivers), roving, garn, huggna fibrer 

och mattor därav 

7019 11 – – Huggna fibrer i längder om högst 50 

mm 

7019 12 – – Roving 

7019 13 – – Annat garn, förgarn (slivers) 

7019 14 – – Mekaniskt bundna mattor 

7019 15 – – Kemiskt bundna mattor 

7019 19 – – Andra 

– Mekaniskt bundna vävnader 

7019 61 – – Slutna vävda material av roving 

7019 62 – – Andra slutna material av roving 

Rubriktexten har ändrats genom ett tillägg av 

roving som exempel på varor. Detta ändrar inte 

omfattningen av numret.  

Strukturen därunder har organiserats om för att 

avspegla teknisk utveckling och för att ge bättre 

statistisk information för dessa varor med allt 

större kommersiell betydelse.  



– Andra vävnader 

7019 51 – – Med en bredd av högst 30 cm 

7019 52 – – Med en bredd av mer än 30 cm, 

tuskaft, med en vikt av mindre än 250 g/m2, av 

vilka enkelgarnet har en längdvikt av högst 136 

tex 

7019 59 – – Andra 

7019 90 – Andra slag 

7019 63 – – Slutna vävda material, 

tvåskaftsbindning, av garn, ej överdragna eller 

belagda 

7019 64 – – Slutna vävda material, 

tvåskaftsbindning, av garn, överdragna eller 

belagda 

7019 65 – – Öppna vävda material med en 

bredd av högst 30 cm 

7019 66 – – Öppna vävda material med en 

bredd av mer än 30 cm 

7019 69 – – Andra 

– Kemiskt bundna vävnader 

7019 71 – – Tunn duk 

7019 72 – – Andra slutna material 

7019 73 – – Andra öppna material 

7019 80 – Glasull och artiklar av glasull 

7019 90 – Andra slag 

KAPITEL 71   

7104 7104  Ny underuppdelning för ädelstenar och 

halvädelstenar för att underlätta övervakningen 



Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och 

halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade 

men inte uppträdda, monterade eller infattade; 

osorterade syntetiska eller rekonstruerade 

ädelstenar och halvädelstenar, temporärt 

uppträdda för att underlätta transporten 

7104 10 – Piezoelektrisk kvarts 

7104 20 – Andra ädelstenar eller 

halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade 

eller grovt tillformade 

7104 90 – Andra slag 

Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och 

halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade 

men inte uppträdda, monterade eller infattade; 

osorterade syntetiska eller rekonstruerade 

ädelstenar och halvädelstenar, temporärt 

uppträdda för att underlätta transporten 

7104 10 – Piezoelektrisk kvarts 

– Andra ädelstenar eller halvädelstenar, 

obearbetade, enkelt sågade eller grovt 

tillformade 

7104 21 – – Diamanter 

7104 29 – – Andra 

– Andra 

7104 91 – – Diamanter 

7104 99 – – Andra 

av diamanter kontrollerade under 

Kimberleyprocessen.  

7112 

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 

7112 

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 andra än varor enligt nr 8549 

Den understrukna texten har lagts till för att 

utesluta elektroniskt avfall och skrot enligt HS-

nummer 8549. 



AVDELNING XV   

Anmärkning 2 a) 

varor enligt nr 7307, 7312, 7315, 7317 och 7318 

samt motsvarande varor av andra oädla 

metaller, 

Anmärkning 2 a) 

varor enligt nr 7307, 7312, 7315, 7317 och 7318 

samt motsvarande varor av andra oädla 

metaller, andra än varor särskilt utformade för 

att användas uteslutande i implantat för 

medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 

bruk (nr 9021), 

Ett tillägg till texten för förklaring av 

klassificeringen av artiklar, av oädel metall, som 

är särskilt utformade för användning i 

implantat. Se nya anmärkning 1 f) till kapitel 90.  

Anmärkning 7 

Vid klassificering av sammansatta varor gäller 

följande bestämmelser: 

Med de undantag som följer av lydelsen av HS-

numren ska varor av oädel metall (inbegripet 

sådana varor av olika material som enligt de 

allmänna bestämmelserna ska klassificeras som 

varor av oädel metall) i vilka ingår två eller flera 

oädla metaller klassificeras som varor av den 

oädla metall som dominerar viktmässigt över 

var och en av de övriga metallerna.  

Vid tillämpning av denna bestämmelse ska 

a) järn och stål samt olika slag av järn eller stål 

anses som en och samma metall, 

Anmärkning 7  

Vid klassificering av sammansatta varor gäller 

följande bestämmelser: 

Med de undantag som följer av lydelsen av HS-

numren ska varor av oädel metall (inbegripet 

sådana varor av olika material som enligt de 

allmänna bestämmelserna för tolkning av 

Kombinerade nomenklaturen ska klassificeras 

som varor av oädel metall) i vilka ingår två eller 

flera oädla metaller klassificeras som varor av 

den oädla metall som dominerar viktmässigt 

över var och en av de övriga metallerna. 

Vid tillämpning av denna bestämmelse ska 

a) järn och stål samt olika slag av järn eller stål 

anses som en och samma metall, 

Förtydligande av hänvisningen till de allmänna 

bestämmelserna för tolkning av Kombinerade 

nomenklaturen.  



b) en legering anses helt bestå av den metall 

som enligt anmärkning 5 är bestämmande för 

klassificeringen, 

c) en kermet enligt nr 8113 anses som en enda 

oädel metall. 

b) en legering anses helt bestå av den metall 

som enligt anmärkning 5 är bestämmande för 

klassificeringen, 

c) en kermet enligt nr 8113 anses som en enda 

oädel metall. 

Anmärkning 8 a) 

avfall och skrot: 

metallavfall från tillverkning eller mekanisk 

bearbetning av metall samt metallvaror som är 

slutgiltigt oanvändbara för sitt ursprungliga 

ändamål på grund av skada, sönderdelning, 

slitage eller annan orsak, 

Anmärkning 8 a)  

Avfall och skrot 

1) allt metallavfall och allt metallskrot, 

2) metallvaror som är slutgiltigt oanvändbara 

för sitt ursprungliga ändamål på grund av skada, 

sönderdelning, slitage eller annan orsak. 

Anmärkning 8 a) har ändrats för att förtydliga 

att avdelning XV omfattar allt avfall och skrot av 

metall, inte bara det från metalltillverkning eller 

-bearbetning.  

 Ny anmärkning 9 

I kapitlen 74–76 och 78–81 används följande 

ord och uttryck med de betydelser som här 

anges: 

a) Stång 

Valsade, strängpressade, dragna eller smidda 

produkter, inte i ringar eller rullar, med 

likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt 

utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

Den nya anmärkningen har skapats för att 

definiera de olika begreppen på samma sätt för 

alla kapitel under avdelningen.  

Motsvarande anmärkningar i kapitlen 74, 75, 

76, 78, 79, 80 och 81 har därför strukits.  



tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden. Som stång anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former och 

dimensioner, vilka bearbetats efter formningen 

(på annat sätt än genom enkel avputsning eller 

avlägsnande av glödspån), under förutsättning 

att de inte genom bearbetningen fått karaktär 

av varor som omfattas av andra nummer 

Trådämnen och billets enligt kapitel 74 med 

ändarna avfasade eller på annat sätt 

bearbetade enbart för att underlätta deras 

insättning i maskiner för omformning till 

exempelvis valstråd eller rör ska dock 

klassificeras som obearbetad koppar enligt nr 

7403. Denna bestämmelse gäller i tillämpliga 

delar även produkter enligt kapitel 81. 

b) Profiler 

Valsade, strängpressade, dragna, smidda eller 

på annat sätt formade produkter, även i ringar 



eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter 

hela sin längd och som inte motsvarar 

definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier 

eller rör. Som profiler anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former, vilka 

bearbetas efter formningen (på annat sätt än 

genom enkel avputsning eller avlägsnande av 

glödspån), under förutsättning att de inte 

genom bearbetningen fått karaktär av varor 

som omfattas av andra nummer. 

c) Tråd 

Valsade, strängpressade eller dragna produkter 

i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, 

oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden. 



d) Plåt, band och folier 

Platta produkter (andra än obearbetade 

produkter), även i ringar eller rullar, som har 

massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) 

tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet 

modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två 

motstående sidor utgör konvexa bågar och de 

två andra sidorna är raka, av samma längd och 

parallella), som har enhetlig tjocklek och som 

antingen 

-  har kvadratisk eller rektangulär form och en 

tjocklek som inte överstiger en tiondel av 

bredden, eller 

-  har annan än kvadratisk eller rektangulär 

form, oavsett storleken, under förutsättning att 

de inte har karaktär av varor som omfattas av 

andra nummer. 

Numren avseende plåt, band och folier ska 

bland annat tillämpas för plåt, band och folier 

med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller 

våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga 

eller rombiska upphöjningar) och för sådana 

produkter som har perforerats, korrugerats, 

polerats eller försetts med överdrag, under 

förutsättning att de inte härigenom fått 



karaktär av varor som omfattas av andra 

nummer. 

e) Rör 

Ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som 

har en enda sluten hålighet, som har likformigt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning och som 

har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också 

produkter som har ett tvärsnitt i form av 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som kan 

ha avrundade kanter utefter hela sin längd, 

under förutsättning att rörets inre och yttre 

tvärsnitt är koncentriska och har samma form 

och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt 

kan vara polerade, försedda med överdrag, 

böjda, gängade, försedda med borrade hål, 

avsmalnande mot mitten, försedda med 

utvidgade ändar, koniska eller försedda med 

muffar, flänsar eller ringar. 

KAPITEL 74   

Strukna anmärkningar 1 d) – 1 h) 

d) stång: 

 Dessa texter har upphöjts till en 

avdelningsanmärkning, anmärkning 9 till 

avdelning XV, och har därför strukits här.  



valsade, strängpressade, dragna eller smidda 

produkter, inte i ringar eller rullar, med 

likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt 

utefter hela sin längd i form av cirkel, oval, 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel 

av bredden. Som stång anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former och 

dimensioner, vilka bearbetats efter formningen 

(på annat sätt än genom enkel avputsning eller 

avlägsnande av glödspån), under förutsättning 

att de inte genom bearbetningen fått karaktär 

av varor som omfattas av andra nummer. 

Trådämnen och billets med ändarna avfasade 

eller på annat sätt bearbetade enbart för att 

underlätta deras insättning i maskiner för 

omformning till exempelvis valstråd eller rör 



skall dock klassificeras som obearbetad koppar 

enligt nr 7403. 

 

e) profiler: 

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller 

på annat sätt formade produkter, även i ringar 

eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter 

hela sin längd och som inte motsvarar 

definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier 

eller rör. Som profiler anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former, vilka 

bearbetas efter formningen (på annat sätt än 

genom enkel avputsning eller avlägsnande av 

glödspån), under förutsättning att de inte 

genom bearbetningen fått karaktär av varor 

som omfattas av andra nummer. 

 

f) tråd: 

valsade, strängpressade eller dragna produkter i 

ringar eller på spolar, med likformigt, massivt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, 

oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 



konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden. 

 

g) plåt, band och folier: 

platta produkter (andra än obearbetade 

produkter enligt nr 7403), även i ringar eller 

rullar, som har massivt rektangulärt (annat än 

kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter 

(inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i 

vilken två motstående sidor utgör konvexa 

bågar och de två andra sidorna är raka, av 

samma längd och parallella), som har enhetlig 

tjocklek och som antingen: 

- har kvadratisk eller rektangulär form och en 

tjocklek som inte överstiger en tiondel av 

bredden, eller 

- har annan än kvadratisk eller rektangulär 

form, oavsett storleken, under förutsättning att 



de inte har karaktär av varor som omfattas av 

andra nummer. 

Nr 7409 och 7410 ska tillämpas för bl.a. plåt, 

band och folier med mönster (t.ex. skåror, 

räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, 

knappformiga eller rombiska upphöjningar) och 

för sådana produkter som har perforerats, 

korrugerats, polerats eller försetts med 

överdrag, under förutsättning att de inte 

härigenom fått karaktär av varor som omfattas 

av andra nummer. 

 

h) rör: 

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som 

har en enda sluten hålighet, som har likformigt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, 

oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som har 

enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också 

produkter som har ett tvärsnitt i form av 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som kan 

ha avrundade kanter utefter hela sin längd, 

under förutsättning att rörets inre och yttre 

tvärsnitt är koncentriska och har samma form 

och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt 



kan vara polerade, försedda med överdrag, 

böjda, gängade, försedda med borrade hål, 

avsmalnande mot mitten, försedda med 

utvidgade ändar, koniska eller försedda med 

muffar, flänsar eller ringar. 

7419 10 – Kättingar och kedjor samt delar till 

dessa varor 

– Andra slag 

7419 91 – – Gjutna eller smidda varor, inte 

vidare bearbetade 

7419 99 – – Andra 

7419 20 – Gjutna eller smidda varor, inte vidare 

bearbetade 

7419 80 – Andra 

  

HS-undernummer 7419 10 har strukits på grund 

av låga handelsvolymer.  

Nya undernummer har skapats för de 

återstående rubrikerna med anledning av 

ändringen.  

KAPITEL 75   

Struken anmärkning 1  

I detta kapitel används följande ord och uttryck 

med de betydelser som här anges: 

a) stång: 

 

 

valsade, strängpressade, dragna eller smidda 

produkter, inte i ringar eller rullar, med 

likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt 

 Texten i denna anmärkning har upphöjts till en 

avdelningsanmärkning, anmärkning 9 till 

avdelning XV, och har därför strukits här. 



utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden.  

Som stång anses också gjutna eller sintrade 

produkter med samma former och 

dimensioner, vilka bearbetats efter formningen 

(på annat sätt än genom enkel avputsning eller 

avlägsnande av glödspån), under förutsättning 

att de inte genom bearbetningen fått karaktär 

av varor som omfattas av andra nummer. 

 

b) profiler: 

 

 



valsade, strängpressade, dragna, smidda eller 

på annat sätt formade produkter, även i ringar 

eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter 

hela sin längd och som inte motsvarar 

definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier 

eller rör. Som profiler anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former, vilka 

bearbetats efter formningen (på annat sätt än 

genom enkel avputsning eller avlägsnande av 

glödspån), under förutsättning att de inte 

genom bearbetningen fått karaktär av varor 

som omfattas av andra nummer. 

 

c) tråd: 

valsade, strängpressade eller dragna produkter i 

ringar eller på spolar, med likformigt, massivt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning 

(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad 

rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående 

sidor utgör konvexa bågar och de två andra 

sidorna är raka, av samma längd och parallella). 

Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, 

triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha 

avrundade kanter utefter hela sin längd. 

Tjockleken hos produkter med rektangulärt 



tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska 

överstiga en tiondel av bredden. 

 

d) plåt, band och folier: 

platta produkter (andra än obearbetade 

produkter enligt nr 7502), även i ringar eller 

rullar, som har massivt rektangulärt (annat än 

kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter 

(inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i 

vilken två motstående sidor utgör konvexa 

bågar och de två andra sidorna är raka, av 

samma längd och parallella), som har enhetlig 

tjocklek och som antingen 

- har kvadratisk eller rektangulär form och en 

tjocklek som inte överstiger en tiondel av 

bredden, eller 

- har annan än kvadratisk eller rektangulär 

form, oavsett storleken, under förutsättning att 

de inte har karaktär av varor som omfattas av 

andra nummer. 

Nr 7506 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och 

folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller 

våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga 

eller rombiska upphöjningar) och för sådana 

produkter som har perforerats, korrugerats, 



polerats eller försetts med överdrag, under 

förutsättning att de inte härigenom fått 

karaktär av varor som omfattas av andra 

nummer. 

 

e) rör: 

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som 

har en enda sluten hålighet, som har likformigt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning och som 

har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också 

produkter som har ett tvärsnitt i form av 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som kan 

ha avrundade kanter utefter hela sin längd, 

under förutsättning att rörets inre och yttre 

tvärsnitt är koncentriska och har samma form 

och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt 

kan vara polerade, försedda med överdrag, 

böjda, gängade, försedda med borrade hål, 

avsmalnande mot mitten, försedda med 

utvidgade ändar, koniska eller försedda med 

muffar, flänsar eller ringar. 



Anmärkning 2 till undernummer  

Trots bestämmelserna i anmärkning 1 c till 

detta kapitel ska vid tillämpning av nr 7508 10 

uttrycket "tråd" endast avse produkter, även i 

ringar eller på spolar, med tvärsnittsform där 

tjockleken inte vid någon punkt överstiger 6 

mm. 

Anmärkning 2 till undernummer  

Trots bestämmelserna i anmärkning 9 c till 

avdelning XV ska vid tillämpning av nr 7508 10 

uttrycket ”tråd” endast avse produkter, även i 

ringar eller på spolar, med tvärsnittsform där 

tjockleken inte vid någon punkt överstiger 6 

mm. 

En följdändring med anledning av upphöjningen 

av anmärkning 1 c) till kapitel 75 till anmärkning 

9 c) till avdelning XV.  

KAPITEL 76   

Struken anmärkning 1  

I detta kapitel används följande ord och uttryck 

med de betydelser som här anges: 

a) stång: 

valsade, strängpressade, dragna eller smidda 

produkter, inte i ringar eller rullar, med 

likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt 

utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

 Texten i denna anmärkning har upphöjts till en 

avdelningsanmärkning, anmärkning 9 till 

avdelning XV, och har därför strukits här. 



med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden.  

Som stång anses också gjutna eller sintrade 

produkter med samma former och 

dimensioner, vilka bearbetats efter formningen 

(på annat sätt än genom enkel avputsning eller 

avlägsnande av glödspån), under förutsättning 

att de inte genom bearbetningen fått karaktär 

av varor som omfattas av andra nummer. 

 

b) profiler: 

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller 

på annat sätt formade produkter, även i ringar 

eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter 

hela sin längd och som inte motsvarar 

definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier 

eller rör. Som profiler anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former, vilka 

bearbetats efter formningen (på annat sätt än 

genom enkel avputsning eller avlägsnande av 

glödspån), under förutsättning att de inte 

genom bearbetningen fått karaktär av varor 

som omfattas av andra nummer. 

 



c) tråd: 

valsade, strängpressade eller dragna produkter i 

ringar eller på spolar, med likformigt, massivt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning 

(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad 

rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående 

sidor utgör konvexa bågar och de två andra 

sidorna är raka, av samma längd och parallella). 

Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, 

triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha 

avrundade kanter utefter hela sin längd. 

Tjockleken hos produkter med rektangulärt 

tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska 

överstiga en tiondel av bredden. 

 

d) plåt, band och folier: 

platta produkter (andra än obearbetade 

produkter enligt nr 7601), även i ringar eller 

rullar, som har massivt rektangulärt (annat än 

kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter 

(inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i 

vilken två motstående sidor utgör konvexa 

bågar och de två andra sidorna är raka, av 



samma längd och parallella), som har enhetlig 

tjocklek och som antingen 

- har kvadratisk eller rektangulär form och en 

tjocklek som inte överstiger en tiondel av 

bredden, eller 

- har annan än kvadratisk eller rektangulär 

form, oavsett storleken, under förutsättning att 

de inte har karaktär av varor som omfattas av 

andra nummer. 

Nr 7606 och 7607 ska bl.a. tillämpas för plåt, 

band och folier med mönster (t.ex. skåror, 

räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, 

knappformiga eller rombiska upphöjningar) och 

för sådana produkter som har perforerats, 

korrugerats, polerats eller försetts med 

överdrag, under förutsättning att de inte 

härigenom fått karaktär av varor som omfattas 

av andra nummer. 

 

e) rör: 

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som 

har en enda sluten hålighet, som har likformigt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning och som 



har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också 

produkter som har ett tvärsnitt i form av en 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som kan 

ha avrundade kanter utefter hela sin längd, 

under förutsättning att rörets inre och yttre 

tvärsnitt är koncentriska och har samma form 

och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt 

kan vara polerade, försedda med överdrag, 

böjda, gängade, försedda med borrade hål, 

avsmalnande mot mitten, försedda med 

utvidgade ändar, koniska eller försedda med 

muffar, flänsar eller ringar. 

Anmärkning 2 till undernummer 

Trots bestämmelserna i anmärkning 1 c till 

detta kapitel ska i nr 7616 91 uttrycket "tråd" 

endast avse produkter, även i ringar eller på 

spolar, med tvärsnittsform där tjockleken inte 

vid någon punkt överstiger 6 mm. 

Anmärkning 2 till undernummer 

Trots bestämmelserna i anmärkning 9 c till 

avdelning XV ska i nr 7616 91 uttrycket ”tråd” 

endast avse produkter, även i ringar eller på 

spolar, med tvärsnittsform där tjockleken inte 

vid någon punkt överstiger 6 mm. 

En följdändring med anledning av upphöjningen 

av anmärkning 1 c) till kapitel 75 till anmärkning 

9 c) till avdelning XV.  

KAPITEL 78   

Struken anmärkning 1  

I detta kapitel används följande ord och uttryck 

med de betydelser som här anges: 

a) stång: 

 Texten i denna anmärkning har upphöjts till en 

avdelningsanmärkning, anmärkning 9 till 

avdelning XV, och har därför strukits här. 



valsade, strängpressade, dragna eller smidda 

produkter, inte i ringar eller rullar, med 

likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt 

utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden. Som stång anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former och 

dimensioner, vilka bearbetats efter formningen 

(på annat sätt än genom enkel avputsning eller 

avlägsnande av glödspån), under förutsättning 

att de inte genom bearbetningen fått karaktär 

av varor som omfattas av andra nummer. 

 

b) profiler: 

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller 

på annat sätt formade produkter, även i ringar 

eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter 



hela sin längd och som inte motsvarar 

definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier 

eller rör. Som profiler anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former, vilka 

bearbetats efter formningen (på annat sätt än 

genom enkel avputsning eller avlägsnande av 

glödspån), under förutsättning att de inte 

genom bearbetningen fått karaktär av varor 

som omfattas av andra nummer. 

 

c) tråd: 

valsade, strängpressade eller dragna produkter i 

ringar eller på spolar, med likformigt, massivt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning 

(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad 

rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående 

sidor utgör konvexa bågar och de två andra 

sidorna är raka, av samma längd och parallella). 

Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, 

triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha 

avrundade kanter utefter hela sin längd. 

Tjockleken hos produkter med rektangulärt 

tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska 

överstiga en tiondel av bredden. 



 

d) plåt, band och folier: 

platta produkter (andra än obearbetade 

produkter enligt nr 7801), även i ringar eller 

rullar, som har massivt rektangulärt (annat än 

kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter 

(inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i 

vilken två motstående sidor utgör konvexa 

bågar och de två andra sidorna är raka, av 

samma längd och parallella), som har enhetlig 

tjocklek och som antingen 

-  har kvadratisk eller rektangulär form och en 

tjocklek som inte överstiger en tiondel av 

bredden, eller 

-  har annan än kvadratisk eller rektangulär 

form, oavsett storleken, under förutsättning att 

de inte har karaktär av varor som omfattas av 

andra nummer. 

Nr 7804 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och 

folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller 

våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga 

eller rombiska upphöjningar) och för sådana 

produkter som har perforerats, korrugerats, 

polerats eller försetts med överdrag, under 

förutsättning att de inte härigenom fått 



karaktär av varor som omfattas av andra 

nummer. 

 

e) rör: 

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som 

har en enda sluten hålighet, som har likformigt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning och som 

har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också 

produkter som har ett tvärsnitt i form av 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som kan 

ha avrundade kanter utefter hela sin längd, 

under förutsättning att rörets inre och yttre 

tvärsnitt är koncentriska och har samma form 

och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt 

kan vara polerade, försedda med överdrag, 

böjda, gängade, försedda med borrade hål, 

avsmalnande mot mitten, försedda med 

utvidgade ändar, koniska eller försedda med 

muffar, flänsar eller ringar. 

KAPITEL 79   



Struken anmärkning 1  

I detta kapitel används följande ord och uttryck 

med de betydelser som här anges: 

a) stång: 

valsade, strängpressade, dragna eller smidda 

produkter, inte i ringar eller rullar, med 

likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt 

utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden. Som stång anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former och 

dimensioner, vilka bearbetats efter formningen 

(på annat sätt än genom enkel avputsning eller 

avlägsnande av glödspån), under förutsättning 

att de inte genom bearbetningen fått karaktär 

av varor som omfattas av andra nummer. 

 Texten i denna anmärkning har upphöjts till en 

avdelningsanmärkning, anmärkning 9 till 

avdelning XV, och har därför strukits här. 



 

b) profiler: 

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller 

på annat sätt formade produkter, även i ringar 

eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter 

hela sin längd och som inte motsvarar 

definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier 

eller rör. Som profiler anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former, vilka 

bearbetats efter formningen (på annat sätt än 

genom enkel avputsning eller avlägsnande av 

glödspån), under förutsättning att de inte 

genom bearbetningen fått karaktär av varor 

som omfattas av andra nummer. 

 

c) tråd: 

valsade, strängpressade eller dragna produkter i 

ringar eller på spolar, med likformigt, massivt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning 

(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad 

rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående 

sidor utgör konvexa bågar och de två andra 

sidorna är raka, av samma längd och parallella). 

Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, 



triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha 

avrundade kanter utefter hela sin längd. 

Tjockleken hos produkter med rektangulärt 

tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska 

överstiga en tiondel av bredden. 

 

d) plåt, band och folier: 

platta produkter (andra än obearbetade 

produkter enligt nr 7901), även i ringar eller 

rullar, som har massivt rektangulärt (annat än 

kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter 

(inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i 

vilken två motstående sidor utgör konvexa 

bågar och de två andra sidorna är raka, av 

samma längd och parallella), som har enhetlig 

tjocklek och som antingen 

- har kvadratisk eller rektangulär form och en 

tjocklek som inte överstiger en tiondel av 

bredden, eller 

- har annan än kvadratisk eller rektangulär 

form, oavsett storleken, under förutsättning att 

de inte har karaktär av varor som omfattas av 

andra nummer. 

Nr 7905 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och 

folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller 



våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga 

eller rombiska upphöjningar) och för sådana 

produkter som har perforerats, korrugerats, 

polerats eller försetts med överdrag, under 

förutsättning att de inte härigenom fått 

karaktär av varor som omfattas av andra 

nummer. 

 

e) rör: 

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som 

har en enda sluten hålighet, som har likformigt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning och som 

har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också 

produkter som har ett tvärsnitt i form av en 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som kan 

ha avrundade kanter utefter hela sin längd, 

under förutsättning att rörets inre och yttre 

tvärsnitt är koncentriska och har samma form 

och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt 

kan vara polerade, försedda med överdrag, 

böjda, gängade, försedda med borrade hål, 

avsmalnande mot mitten, försedda med 



utvidgade ändar, koniska eller försedda med 

muffar, flänsar eller ringar. 

KAPITEL 80   

Struken anmärkning 1  

I detta kapitel används följande ord och uttryck 

med de betydelser som här anges: 

a) stång: 

valsade, strängpressade, dragna eller smidda 

produkter, inte i ringar eller rullar, med 

likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt 

utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning (inbegripet 

tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. 

figurer i vilka två motstående sidor utgör 

konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, 

av samma längd och parallella). Produkter med 

kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller 

månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter 

utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter 

med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet 

modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel 

av bredden.  

 Som stång anses också gjutna eller sintrade 

produkter med samma former och 

 Texten i denna anmärkning har upphöjts till en 

avdelningsanmärkning, anmärkning 9 till 

avdelning XV, och har därför strukits här. 



dimensioner, vilka bearbetats efter formningen 

(på annat sätt än genom enkel avputsning eller 

avlägsnande av glödspån), under förutsättning 

att de inte genom bearbetningen fått karaktär 

av varor som omfattas av andra nummer. 

 

b) profiler: 

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller 

på annat sätt formade produkter, även i ringar 

eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter 

hela sin längd och som inte motsvarar 

definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier 

eller rör. Som profiler anses också gjutna eller 

sintrade produkter med samma former, vilka 

bearbetats efter formningen (på annat sätt än 

genom enkel avputsning eller avlägsnande av 

glödspån), under förutsättning att de inte 

genom bearbetningen fått karaktär av varor 

som omfattas av andra nummer. 

 

c) tråd: 

valsade, strängpressade eller dragna produkter i 

ringar eller på spolar, med likformigt, massivt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel 



eller regelbunden konvex månghörning 

(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad 

rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående 

sidor utgör konvexa bågar och de två andra 

sidorna är raka, av samma längd och parallella). 

Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, 

triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha 

avrundade kanter utefter hela sin längd. 

Tjockleken hos produkter med rektangulärt 

tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska 

överstiga en tiondel av bredden. 

 

d) plåt, band och folier: 

platta produkter (andra än obearbetade 

produkter enligt nr 8001), även i ringar eller 

rullar, som har massivt rektangulärt (annat än 

kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter 

(inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i 

vilken två motstående sidor utgör konvexa 

bågar och de två andra sidorna är raka, av 

samma längd och parallella), som har enhetlig 

tjocklek och som antingen 

- har kvadratisk eller rektangulär form och en 

tjocklek som inte överstiger en tiondel av 

bredden, eller 



- har annan än kvadratisk eller rektangulär 

form, oavsett storleken, under förutsättning att 

de inte har karaktär av varor som omfattas av 

andra nummer. 

 

e) rör: 

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som 

har en enda sluten hålighet, som har likformigt 

tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en 

cirkel, oval kvadrat, rektangel, liksidig triangel 

eller regelbunden konvex månghörning och som 

har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också 

produkter som har ett tvärsnitt i form av 

kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller 

regelbunden konvex månghörning och som kan 

ha avrundade kanter utefter hela sin längd, 

under förutsättning att rörets inre och yttre 

tvärsnitt är koncentriska och har samma form 

och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt 

kan vara polerade, försedda med överdrag, 

böjda, gängade, försedda med borrade hål, 

avsmalnande mot mitten, försedda med 

utvidgade ändar, koniska eller försedda med 

muffar, flänsar eller ringar. 

KAPITEL 81   



Struken anmärkning 1 till undernummer 

Definitionerna av uttrycken stång, profiler, tråd, 

plåt, band och folier i anmärkning 1 till kapitel 

74 gäller i tillämpliga delar även i detta kapitel. 

 Texten i denna anmärkning har upphöjts till en 

avdelningsanmärkning, anmärkning 9 till 

avdelning XV, och har därför strukits här. 

8103 90 - Andra slag – Andra slag 

8103 91 – – Deglar 

8103 99 – – Andra 

HS-undernummer 8103 90 har delats upp i två 

undernummer för att underlätta övervakningen 

av handel med produkter med dubbel 

användning, dvs. deglar av tantal. 

8106  

8106 00 Vismut och varor av vismut, inbegripet 

avfall och skrot 

8106 

Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall 

och skrot 

8106 10 – Innehållande mer än 99,99 

viktprocent vismut 

8106 90 – Andra  

HS-undernummer 8103 90 har delats upp i två 

undernummer för att underlätta övervakningen 

av handel med produkter med dubbel 

användning, dvs. varor som innehåller mer än 

99,99 viktprocent vismut. 

Struket HS-nummer  

8107 

Kadmium och varor av kadmium, inbegripet 

avfall och skrot 

8107 20 – Kadmium i obearbetad form; pulver 

8107 30 – Avfall och skrot 

 HS-numret har strukits helt på grund av låga 

handelsvolymer. Varorna klassificeras nu under 

HS-nummer 8112.  



8107 90 – Andra slag  

8109 20 – Zirkonium i obearbetad form; pulver 

8109 30 – Avfall och skrot 

8109 90 – Andra slag 

– Zirkonium i obearbetad form; pulver 

8109 21 – – Innehållande mindre än 1 viktandel 

hafnium per 500 viktandelar zirkonium 

8109 29 – – Andra 

– Avfall och skrot 

8109 31 – – Innehållande mindre än 1 viktandel 

hafnium per 500 viktandelar zirkonium 

8109 30 – – Andra 

– Andra slag 

8109 91 – – Innehållande mindre än 1 viktandel 

hafnium per 500 viktandelar zirkonium 

8109 99 – – Andra  

De nuvarande HS-undernumren har delats upp i 

två undernummer vardera för att underlätta 

övervakningen av handel med produkter med 

dubbel användning, dvs. varor som innehåller 

mindre än 1 viktandel hafnium per 500 

viktandelar zirkonium. 

8112 

Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, 

hafnium, indium, niob (columbium), rhenium 

och tallium samt varor av dessa metaller, 

inbegripet avfall och skrot 

– Beryllium 

8112 12 – – I obearbetad form; pulver 

8112  

Beryllium, krom, hafnium, rhenium, tallium, 

kadmium, germanium, vanadin, gallium, indium 

och niob (columbium), samt varor av dessa 

metaller, inbegripet avfall och skrot  

– Beryllium 

8112 12 – – I obearbetad form; pulver 

HS-numrets omfattning har utökats i och med 

strykningen av HS-nummer 8107.  

Ordningsföljden för metallerna i rubriken har 

ändrats för att stämma med ordningen för 

undernumren.  

Nya HS-undernummer 8112 3 – 8112 49 har 

skapats för att underlätta övervakningen av 



8112 13 – – Avfall och skrot 

8112 19 – – Annat 

– Krom 

8112 21 – – I obearbetad form; pulver 

8112 22 – – Avfall och skrot 

8112 29 – – Annat 

– Tallium 

8112 51 – – I obearbetad form; pulver 

8112 52 – – Avfall och skrot 

8112 59 – – Annat 

– Andra slag 

8112 92 – – I obearbetad form; avfall och skrot; 

pulver 

8112 99 – – Andra 

 

8112 13 – – Avfall och skrot 

8112 19 – – Annat 

– Krom 

8112 21 – – I obearbetad form; pulver 

8112 22 – – Avfall och skrot 

8112 29 – – Annat 

– Hafnium  

8112 31 – – I obearbetad form; avfall och skrot; 

pulver 

8112 39 – – Andra 

– Rhenium  

8112 41 – – I obearbetad form; avfall och skrot; 

pulver 

8112 49 – – Andra 

– Tallium 

8112 51 – – I obearbetad form; pulver 

8112 52 – – Avfall och skrot 

8112 59 – – Annat 

handel med produkter med dubbel användning, 

dvs. varor som innehåller hafnium och rhenium. 

Nya HS-undernummer 8112 6 – 8112 69 har 

skapats som en följd av att HS-nummer 8107 

strukits.  



– Kadmium 

8112 61 – – Avfall och skrot 

8112 69 – – Andra 

– Andra slag 

8112 92 – – I obearbetad form; avfall och skrot; 

pulver 

8112 99 – – Andra 

AVDELNING XVI   

Anmärkning 2 b) 

Andra delar ska, om de är lämpliga att användas 

uteslutande eller huvudsakligen till en maskin 

av speciellt slag eller till flera slags maskiner 

som omfattas av samma nummer (inbegripet 

maskiner enligt nr 8479 och 8543), klassificeras 

enligt samma nummer som ifrågavarande 

maskiner eller, i tillämpliga fall, enligt nr 8409, 

8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eller 

8538. Delar som är lämpliga att användas 

huvudsakligen till varor enligt nr 8517 eller 

8525–8528 och som är lika användbara för båda 

dessa slag av varor ska klassificeras enligt nr 

8517. 

Anmärkning 2 b)  

Andra delar ska, om de är lämpliga att användas 

uteslutande eller huvudsakligen till en maskin 

av speciellt slag eller till flera slags maskiner 

som omfattas av samma nummer (inbegripet 

maskiner enligt nr 8479 och 8543), klassificeras 

enligt samma nummer som ifrågavarande 

maskiner eller, i tillämpliga fall, enligt nr 8409, 

8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eller 

8538. Delar som är lämpliga att användas 

huvudsakligen till varor enligt nr 8517 eller 

8525–8528 och som är lika användbara för båda 

dessa slag av varor ska klassificeras enligt nr 

8517 och delar som är lämpliga att användas 

Den understrukna texten har lagts till för 

förklaring av klassificeringen av delar till platta 

bildskärmsmoduler enligt det nya HS-numret 

8524, med tanke på att dessa moduler i sig 

själva utgör delar till artiklar enligt många olika 

HS-nummer.  



enbart eller huvudsakligen till varor enligt nr 

8524 ska klassificeras enligt nr 8529. 

 Ny anmärkning 6  

A) Med ”elektriskt och elektroniskt avfall och 

skrot” förstås i hela tulltaxan sammansatta 

elektriska och elektroniska komponenter, 

tryckta kretskort och elektriska eller 

elektroniska artiklar som 

a) har gjorts oanvändbara för sitt ursprungliga 

ändamål på grund av skada, sönderdelning, 

eller andra processer eller som är ekonomiskt 

olämpliga för reparation, ändring eller 

renovering i syfte att göra dem tjänliga för sitt 

ursprungliga ändamål, och 

b) förpackas eller fraktas på ett sätt som inte är 

avsett att skydda enskilda artiklar mot skador 

under transport, lastning och lossning. 

 

B) Blandade sändningar av ”elektriskt och 

elektroniskt avfall och skrot” samt annat avfall 

och skrot ska klassificeras enligt nr 8549. 

 

En ny anmärkning 6 har skapats för att definiera 

omfattningen av det nya HS-numret 8549 för 

elektrisk och elektroniskt avfall och skrot.  

Ändring efter ett förslag från Sekretariatet för 

Baselkonventionen för att underlätta kontrollen 

av handel med elektriskt och elektroniskt avfall 

och skrot.  



C) Denna avdelning omfattar inte kommunalt 

avfall enligt definitionen i anmärkning 4 till 

kapitel 38. 

KAPITEL 84   

Anmärkning 2  

Om inte annat följer av anmärkning 3 till 

avdelning XVI och av anmärkning 9 till detta 

kapitel ska en maskin eller apparat som 

motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av 

numren 8401—8424 eller nr 8486 och samtidigt 

motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av 

numren 8425—8480 klassificeras enligt 

tillämpligt nummer i den förra gruppen eller nr 

8486, alltefter omständigheterna, och inte i den 

senare gruppen. 

Nr 8419 ska dock inte tillämpas för 

a) groningsapparater, äggkläckningsapparater 

och kycklingmödrar (nr 8436), 

b) spannmålsfuktningsmaskiner (nr 8437), 

c) diffusörer för extraktion av sockersaft (nr 

8438), 

 

Anmärkning 2 

Om inte annat följer av anmärkning 3 till 

avdelning XVI och av anmärkning 11 till detta 

kapitel, ska en maskin eller apparat som 

motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av 

numren 8401–8424 eller nr 8486 och samtidigt 

motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av 

numren 8425–8480 klassificeras enligt 

tillämpligt nummer i den förra gruppen eller nr 

8486, alltefter omständigheterna, och inte i den 

senare gruppen. 

A) Nr 8419 omfattar dock inte 

a) groningsapparater, äggkläckningsapparater 

och kycklingmödrar (nr 8436), 

b) spannmålsfuktningsmaskiner (nr 8437), 

c) diffusörer för extraktion av sockersaft (nr 

8438), 

Hänvisningen till anmärkning 9 till kapitlet har 

ändrats till anmärkning 11 som en följd av att 

två nya anmärkningar, 5 och 10, har skapats 

under kapitel 84.  

De tre underavdelningarna till denna 

anmärkning har fått beteckningarna A, B och C 

för att förenkla läsbarheten och förenkla 

referenser till texterna.  

 



d) maskiner och apparater för värmebehandling 

av textilgarn, textilvävnader eller andra 

textilvaror (nr 8451), 

e) maskiner, apparater och 

laboratorieutrustning för mekanisk bearbetning 

i vilka en temperaturändring, även om den är 

nödvändig, är av underordnad betydelse. 

 

Nr 8422 ska inte tillämpas för  

a) symaskiner för tillslutning av säckar eller 

liknande förpackningar (nr 8452), 

b) kontorsmaskiner enligt nr 8472. 

 

Nr 8424 ska inte tillämpas för 

a) maskiner för tryckning med bläckstråle (nr 

8443), 

b) vattenskärmaskiner (nr 8456). 

d) maskiner och apparater för värmebehandling 

av textilgarn, textilvävnader eller andra 

textilvaror (nr 8451), 

e) maskiner, apparater och 

laboratorieutrustning för mekanisk bearbetning 

i vilka en temperaturändring, även om den är 

nödvändig, är av underordnad betydelse. 

 

B) Nr 8422 omfattar inte 

a) symaskiner för tillslutning av säckar eller 

liknande förpackningar (nr 8452), 

b) kontorsmaskiner enligt nr 8472. 

 

C) Nr 8424 omfattar inte 

a) maskiner för tryckning med bläckstråle (nr 

8443), 

b) vattenskärmaskiner (nr 8456). 

Anmärkning 5 till 9 

5.  A) Med maskiner för automatisk 

databehandling i nr 8471 förstås maskiner som 

Anmärkning 5 till 11 

5. Med en ”skärningslinje för platta produkter” 

enligt nr 8462 förstås en produktionslinje som 

består av en utrullningsmekanism, en 

pressningsmekanism, en skärmekanism och en 

inrullningsmekanism. Med en 

En ny anmärkning 5 har skapats för att definiera 

begreppen ”skärningslinje för platta produkter” 

och ”längdskärningslinje för platta produkter” i 

HS-nummer 8462.  



1) kan lagra ett eller flera bearbetningsprogram 

samt åtminstone de data som är omedelbart 

nödvändiga för att utföra programmet, 

2) fritt kan programmeras efter användarens 

behov,  

3) kan utföra de aritmetiska beräkningar som 

användaren begär, samt 

4) utan mänskligt ingripande kan utföra ett 

bearbetningsprogram som de, om så behövs, 

kan modifiera genom logiskt beslut under 

pågående körning. 

 

B) Maskiner för automatisk databehandling kan 

förekomma i form av system som består av ett 

varierande antal separata enheter. 

 

C) Om inte annat följer av D och E nedan ska en 

enhet anses utgöra en del av ett system för 

automatisk databehandling om den uppfyller 

följande villkor:  

1) Den är av sådant slag som uteslutande eller 

huvudsakligen används i ett system för 

automatisk databehandling. 

”längdskärningslinje för platta produkter” 

förstås en produktionslinje som består av en 

utrullningsmekanism, en pressningsmekanism 

och en avskärningsmekanism. 

6. A) Med maskiner för automatisk 

databehandling i nr 8471 förstås maskiner som 

1) kan lagra ett eller flera bearbetningsprogram 

samt åtminstone de data som är omedelbart 

nödvändiga för att utföra programmet, 

2) fritt kan programmeras efter användarens 

behov, 

3) kan utföra de aritmetiska beräkningar som 

användaren begär, samt 

4) utan mänskligt ingripande kan utföra ett 

bearbetningsprogram som de, om så behövs, 

kan modifiera genom logiskt beslut under 

pågående körning.  

 

B) Maskiner för automatisk databehandling kan 

förekomma i form av system som består av ett 

varierande antal separata enheter.  

 

C) Om inte annat följer av D och E nedan, ska en 

enhet anses utgöra en del av ett system för 

De nuvarande anmärkningarna 5 – 8 har därför 

numrerats om till 6 – 9.  

Hänvisningen till anmärkning 5 C) i den 

omnumrerade anmärkningen 6 D) har samtidigt 

uppdaterats till anmärkning 6 C).  

En ny anmärkning 10 har skapat för definition 

av begreppet ”additiv tillverkning” omnämnt i 

det nya HS-numret 8485. Anmärkningen ger 

även företräde för klassificering enligt nummer 

8485 för maskiner som motsvarar beskrivningen 

i numret, men bara om inget annat framgår av 

anmärkning 1 till avdelning XVI eller 

anmärkning 1 till kapitel 84.  

Den nuvarande anmärkning 9 har numrerats om 

som anmärkning 11.  

Hänvisningen till anmärkningarna 9 a) och 9 b) 

till kapitel 85 i den omnumrerade 

anmärkningen 11 A) har samtidigt uppdaterats 

till anmärkningarna 12 a) och 12 b) till kapitel 

85. 

 



2) Den kan anslutas till den centrala 

bearbetningsenheten antingen direkt eller via 

en eller flera andra enheter. 

3) Den kan ta emot eller leverera data i sådan 

form (kod eller signaler) som kan användas av 

systemet. 

Separat föreliggande enheter av en maskin för 

automatisk databehandling ska klassificeras 

enligt nr 8471. 

Tangentbord, X-Y-koordinerade inorgan och 

skivminnesenheter som uppfyller villkoren i C 2 

och C 3 ovan ska under alla omständigheter 

klassificeras som enheter enligt nr 8471. 

 

D) Nr 8471 omfattar inte följande varor när de 

föreligger separat, även om de uppfyller alla 

villkor i anmärkning 5 C ovan: 

1) Skrivare, kopieringsapparater och 

telefaxapparater, även kombinerade. 

2) Apparater för sändning eller mottagning av 

tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater 

för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät 

(såsom LAN och WAN, dvs. lokala och icke-

lokala nätverk). 

automatisk databehandling om den uppfyller 

följande villkor: 

1) Den är av sådant slag som uteslutande eller 

huvudsakligen används i ett system för 

automatisk databehandling. 

2) Den kan anslutas till den centrala 

bearbetningsenheten antingen direkt eller via 

en eller flera andra enheter. 

3) Den kan ta emot eller leverera data i sådan 

form (kod eller signaler) som kan användas av 

systemet. 

Separat föreliggande enheter av en maskin för 

automatisk databehandling ska klassificeras 

enligt nr 8471. 

Tangentbord, X-Y-koordinerade inorgan och 

skivminnesenheter som uppfyller villkoren i C 2 

och C 3 ovan ska under alla omständigheter 

klassificeras som enheter enligt nr 8471. 

 

D) Nr 8471 omfattar inte följande varor när de 

föreligger separat, även om de uppfyller alla 

villkor i anmärkning 6 C ovan: 

1) Skrivare, kopieringsapparater och 

telefaxapparater, även kombinerade. 



3) Högtalare och mikrofoner. 

4) Televisionskameror, digitala kameror och 

videokameror. 

5) Monitorer och projektorer utan inbyggd 

televisionsmottagare 

 

E) Maskiner som innehåller eller arbetar 

tillsammans med en maskin för automatisk 

databehandling och utför en annan specifik 

arbetsuppgift än databehandling ska 

klassificeras enligt det nummer som är 

tillämpligt för deras arbetsuppgift eller, om 

detta inte är möjligt, enligt ett slumpnummer. 

 

6.  Nr 8482 ska tillämpas för bland annat 

polerade stålkulor, vilkas största och minsta 

diameter inte avviker från den nominella 

diametern med mer än 1%, dock högst med 

0,05 mm. 

Andra stålkulor ska klassificeras enligt nr 7326. 

 

7.  En maskin som används för mer än en 

uppgift ska i klassificeringshänseende behandlas 

2) Apparater för sändning eller mottagning av 

tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater 

för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät 

(såsom LAN och WAN, dvs. lokala och icke-

lokala nätverk). 

3) Högtalare och mikrofoner. 

4) Televisionskameror, digitala kameror och 

videokameror. 

5) Monitorer och projektorer utan inbyggd 

televisionsmottagare. 

 

E) Maskiner som innehåller eller arbetar 

tillsammans med en maskin för automatisk 

databehandling och utför en annan specifik 

arbetsuppgift än databehandling ska 

klassificeras enligt det nummer som är 

tillämpligt för deras arbetsuppgift eller, om 

detta inte är möjligt, enligt ett slumpnummer. 

 

7. Nr 8482 ska tillämpas för bland annat 

polerade stålkulor, vilkas största och minsta 

diameter inte avviker från den nominella 

diametern med mer än 1 %, dock högst med 

0,05 mm. 



som om dess huvudsakliga uppgift vore dess 

enda uppgift. 

 

Om inte annat följer av anmärkning 2 till detta 

kapitel, anmärkning 3 till avdelning XVI eller 

andra föreskrifter ska en maskin, vars 

huvuduppgift inte är beskriven i något nummer 

eller för vilken huvuduppgiften inte kan 

fastställas, klassificeras enligt nr 8479. Nr 8479 

omfattar också maskiner för tillverkning av 

tågvirke och linor av metalltråd, textilgarn eller 

något annat material eller av en kombination av 

flera material (t.ex. dukt-, tvinn- och 

kablingsmaskiner). 

 

8.  Vid tillämpning av nr 8470 ska uttrycket 

"fickformat" endast avse maskiner med en 

storlek inte överstigande 170 mm x 100 mm x 

45 mm. 

 

9.  A) Anmärkningarna 9 a och 9 b till kapitel 85 

ska tillämpas även med avseende på uttrycken 

”halvledarkomponenter eller halvledarelement” 

och ”elektroniska integrerade kretsar” såsom 

dessa används i den här anmärkningen och i nr 

Andra stålkulor ska klassificeras enligt nr 7326. 

 

8. En maskin som används för mer än en uppgift 

ska i klassificeringshänseende behandlas som 

om dess huvudsakliga uppgift vore dess enda 

uppgift. 

Om inte annat följer av anmärkning 2 till detta 

kapitel, anmärkning 3 till avdelning XVI eller 

andra föreskrifter ska en maskin, vars 

huvuduppgift inte är beskriven i något nummer 

eller för vilken huvuduppgiften inte kan 

fastställas, klassificeras enligt nr 8479. Nr 8479 

omfattar också maskiner för tillverkning av 

tågvirke och linor av metalltråd, textilgarn eller 

något annat material eller av en kombination av 

flera material (t.ex. dukt-, tvinn- och 

kablingsmaskiner). 

 

9. Vid tillämpning av nr 8470 ska uttrycket 

”fickformat” endast avse maskiner med en 

storlek inte överstigande 170 mm × 100 mm × 

45 mm. 

 



8486. Vid tillämpning av den här anmärkningen 

och nr 8486 ska uttrycket 

”halvledarkomponenter eller halvledarelement” 

dock även gälla ljuskänsliga 

halvledarkomponenter eller halvledarelement 

samt lysdioder (LED). 

 

B) Vid tillämpning av denna anmärkning och nr 

8486 ska uttrycket ”framställning av platta 

bildskärmar” omfatta ihopmontering av 

substrat i en platt skärm. Det ska inte omfatta 

tillverkning av glas eller montering av tryckta 

kretsar eller andra elektroniska komponenter 

på den flata skärmen. Uttrycket ”platta 

bildskärmar” ska inte omfatta 

katodstrålerörsteknik. 

 

C) Nr 8486 omfattar även maskiner och 

apparater av sådana slag som uteslutande eller 

huvudsakligen används för 

1) framställning eller reparation av 

arbetsmasker och modermasker 

 

 

10. Med uttrycket ”additiv tillverkning” (även 

kallad 3D-utskrift) enligt nr 8485 förstås 

utformning av fysiska objekt, på grundval av en 

digital modell, genom att material (t.ex. metall, 

plast eller keramik) läggs i lager ovanpå 

varandra och därefter stabiliseras och härdas. 

Om inte annat följer av anmärkning 1 till 

avdelning XVI och av anmärkning 1 till kapitel 

84, ska maskiner som motsvarar 

varubeskrivningen i nr 8485 klassificeras enligt 

det numret och inte enligt något annat nummer 

i tulltaxan. 

 

11. A) Anmärkningarna 12 a och 12 b till kapitel 

85 ska tillämpas även med avseende på 

uttrycken ”halvledarkomponenter eller 

halvledarelement” och ”elektroniska 

integrerade kretsar” såsom dessa används i den 

här anmärkningen och i nr 8486.  Vid 

tillämpning av den här anmärkningen och nr 

8486 ska uttrycket ”halvledarkomponenter eller 

halvledarelement” dock även gälla ljuskänsliga 

halvledarkomponenter eller halvledarelement 

samt lysdioder (LED). 

 



2) montering av halvledarkomponenter eller 

halvledarelement samt elektroniska integrerade 

kretsar, 

3) lyftning, hantering, inmatning eller utmatning 

av halvledarämnen (boules), halvledarplattor 

(wafers), halvledarkomponenter eller 

halvledarelement, elektroniska integrerade 

kretsar och platta bildskärmar. 

 

D) Om inte annat följer av anmärkning 1 till 

avdelning XVI och av anmärkning 1 till kapitel 84 

ska maskiner och apparater som motsvarar 

varubeskrivningen i nr 8486 klassificeras enligt 

det numret och inte enligt något annat nummer 

i tulltaxan. 

B) Vid tillämpning av denna anmärkning och nr 

8486 ska uttrycket ”framställning av platta 

bildskärmar” omfatta ihopmontering av 

substrat i en platt skärm. Det ska inte omfatta 

tillverkning av glas eller montering av tryckta 

kretsar eller andra elektroniska komponenter 

på den flata skärmen. Uttrycket ”platta 

bildskärmar” ska inte omfatta 

katodstrålerörsteknik. 

 

C) Nr 8486 omfattar även maskiner och 

apparater av sådana slag som uteslutande eller 

huvudsakligen används för 

1) framställning eller reparation av 

arbetsmasker och modermasker, 

2) montering av halvledarkomponenter eller 

halvledarelement samt elektroniska integrerade 

kretsar, 

3) lyftning, hantering, inmatning eller utmatning 

av halvledarämnen (boules), halvledarplattor 

(wafers), halvledarkomponenter eller 

halvledarelement, elektroniska integrerade 

kretsar och platta bildskärmar. 

 

D) Om inte annat följer av anmärkning 1 till 

avdelning XVI och av anmärkning 1 till kapitel 



84, ska maskiner och apparater som motsvarar 

varubeskrivningen i nr 8486 klassificeras enligt 

det numret och inte enligt något annat nummer 

i tulltaxan. 

Anmärkning 2 till undernummer 

Vid tillämpning av nr 8471 49 ska med ”system” 

förstås maskiner för automatisk databehandling 

vars enheter uppfyller villkoren i anmärkning 5 

C till kapitel 84 och som består av minst en 

central processor, ett inorgan (t.ex. ett 

tangentbord eller en scanner) och ett utorgan 

(t.ex. en bildskärm eller en skrivare). 

Anmärkning 2 till undernummer 

Vid tillämpning av nr 8471 49 ska med ”system” 

förstås maskiner för automatisk databehandling 

vars enheter uppfyller villkoren i anmärkning 6 

C till kapitel 84 och som består av minst en 

central processor, ett inorgan (t.ex. ett 

tangentbord eller en scanner) och ett utorgan 

(t.ex. en bildskärm eller en skrivare). 

En följdändring till omnumreringen av 

anmärkningar till kapitlet. Hänvisningen till 

anmärkningar 5 C) till kapitel 84 har 

uppdaterats till anmärkningar 6 C) till kapitel 84.   

 

8414  

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för 

luft eller andra gaser samt fläktar och 

blåsmaskiner; ventilations- eller 

cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även 

försedda med filter 

8414 

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för 

luft eller andra gaser samt fläktar och 

blåsmaskiner; ventilations- eller 

cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även 

försedda med filter; gastäta biosäkerhetsskåp, 

även med filter 

En utökning av numrets omfattning, ett tillägg 

av gastäta biosäkerhetsskåp 

 

 Nytt HS-undernummer 

8414 70 – Gastäta biosäkerhetsskåp 

HS-undernummer 8414 70 har skapats för att 

underlätta övervakningen av handel med dessa 

produkter med dubbel användning, dvs. gastäta 

biosäkerhetsskåp.  



8418 10 – Kombinerade kyl- och frysskåp med 

separata yttre dörrar 

8418 10 – Kombinerade kyl- och frysskåp med 

separata yttre dörrar eller lådor, eller 

kombinationer av dörrar och lådor 

Omfattningen av undernumret har utökats till 

att även omfatta modeller med yttre lådor eller 

kombinationer av dörrar och lådor.  

 Nytt HS-undernummer 

8419 12 – – Soluppvärmda varmvattenberedare 

Ett nytt undernummer har skapats för 

soluppvärmda varmvattenberedare.  

Ändring efter ett förslag från International 

Renewable Energy Agency (Irena) för 

solenergiprodukter.  

- Maskiner och apparater för torkning 

8419 31 – – För jordbruksprodukter 

8419 32 – – För trä, pappersmassa, papper eller 

papp 

8419 39 – – Andra 

– Maskiner och apparater för torkning 

8419 33 – – Apparater för frystorkning, 

frystorkningsenheter och spraytorkar 

8419 34 – – Andra, för jordbruksprodukter 

8419 34 – – Andra, för trä, pappersmassa, 

papper eller papp 

8419 39 – – Andra 

Ett nytt undernummer har skapats för 

apparater för frystorkning, frystorkningsenheter 

och spraytorkar för att underlätta 

övervakningen av handel med dessa produkter 

med dubbel användning. 

Det nya numret har medfört att omfattningen 

av de tidigare undernumren har ändrats. Dessa 

behöver därför numreras om och få en ny 

rubrik.  

 Nytt HS-undernummer 

8421 32 – – Katalytiska avgasrenare eller 

partikelfilter, även kombinerade, för rening eller 

filtrering av avgaser från förbränningsmotorer 

Ett nytt HS-under skapat med anledning av 

teknologisk utveckling inom området och för att 

följa ansträngningar inom miljöskyddsområdet.  

 Nytt HS-undernummer  

8428 70 – Industrirobotar 

Ett nytt undernummer som skapats för 

industrirobotar för att underlätta 



övervakningen av handel med dessa produkter 

med dubbel användning. 

8438 

Maskiner och apparater, inte nämnda eller 

inbegripna någon annanstans i detta kapitel, för 

industriell beredning eller tillverkning av 

matvaror eller drycker, andra än maskiner och 

apparater som används för utvinning eller 

beredning av animaliska eller vegetabiliska 

fetter och feta oljor 

8438 

Maskiner och apparater, inte nämnda eller 

inbegripna någon annanstans i detta kapitel, för 

industriell beredning eller tillverkning av 

matvaror eller drycker, andra än maskiner och 

apparater som används för utvinning eller 

beredning av animaliska eller icke-flyktiga 

vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor 

En följdändring med anledning av att 

mikrobiella fetter och oljor har identifierats som 

en separat klass av fetter och oljor, vid sidan av 

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor.  

8462  

Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 

bearbetning av metall genom smidning; 

verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 

bearbetning av metall genom bockning, 

falsning, riktning, klippning eller stansning; 

pressar för bearbetning av metall eller 

metallkarbider, inte nämnda ovan 

8462 10 – Smidesmaskiner (inbegripet pressar) 

– Maskiner för bockning, falsning eller riktning 

(inbegripet pressar) 

8462 21 – – Numeriskt styrda 

8462 29 – – Andra 

8462  

Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för 

bearbetning av metall genom smide (utom i 

valsverk); verktygsmaskiner (inbegripet pressar, 

slittningslinjer och längdskärningslinjer) för 

bearbetning av metall genom bockning, 

falsning, riktning, klippning eller stansning 

(utom dragbänkar); pressar för bearbetning av 

metall eller metallkarbider, inte nämnda ovan 

– Varmformningsmaskiner för smide (inbegripet 

pressar) och hammarsmide 

8462 11 – – Maskiner för sänksmide 

8462 19 – – Andra 

HS-nummer 8462 har omarbetats helt för att 

följa den teknologiska utvecklingen på området 

och för att ge möjlighet till statistik för 

kommersiellt viktiga produkter.  



– Klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än 

kombinerade stans- och klippmaskiner 

8462 31 – – Numeriskt styrda 

8462 39 – – Andra 

– Stansmaskiner (inbegripet pressar) samt 

kombinerade stans- och klippmaskiner 

8462 41 – – Numeriskt styrda 

8462 49 – – Andra 

– Andra slag 

8462 91 – – Hydrauliska pressar 

8462 99 – – Andra 

 

– Maskiner för bockning, falsning eller riktning 

(inbegripet kantpressar) för platta produkter 

8462 22 – – Profilformningsmaskiner 

8462 23 – – Numeriskt styrda kantpressar 

8462 24 – – Numeriskt styrda 

panelbockningsmaskiner 

8462 25 – – Numeriskt styrda 

rullformningsmaskiner 

8462 26 – – Andra numeriskt styrda maskiner 

för bockning, falsning eller riktning 

8462 29 – – Andra 

– Slittningslinjer, längdskärningslinjer och andra 

klippmaskiner (utom pressar) för platta 

produkter, andra än kombinerade stans- och 

klippmaskiner 

8462 32 – – Slittningslinjer och 

längdskärningslinjer 

8462 33 – – Numeriskt styrda klippmaskiner 

8462 39 – – Andra 



– Stansmaskiner (utom pressar) för platta 

produkter, inbegripet kombinerade stans- och 

klippmaskiner 

8462 42 – – Numeriskt styrda 

8462 49 – – Andra 

– Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga 

profiler och stång (utom pressar) 

8462 51 – – Numeriskt styrda 

8462 59 – – Andra 

– Pressar för kallbearbetning av metall 

8462 61 – – Hydrauliska pressar 

8462 62 – – Mekaniska pressar 

8462 63 – – Servopressar 

8462 69 – – Andra 

8462 90 – Andra  

8479 20 – Maskiner och apparater för utvinning 

eller beredning av animaliska eller vegetabiliska 

fetter och feta oljor 

8479 20 – Maskiner och apparater för utvinning 

eller beredning av animaliska, icke-flyktiga 

vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor 

En följdändring med anledning av att 

mikrobiella fetter och oljor har identifierats som 

en separat klass av fetter och oljor, vid sidan av 

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor. 

   



– Andra maskiner och mekaniska apparater 

8479 81 – – För metallbearbetning, inbegripet 

maskiner för lindning av elektrisk tråd till spolar 

8479 82 – – Maskiner för blandning, knådning, 

krossning, malning, sållning, siktning, 

homogenisering, emulgering eller omrörning  

8479 89 – – Andra 

– Andra maskiner och mekaniska apparater 

8479 81 – – För metallbearbetning, inbegripet 

maskiner för lindning av elektrisk tråd till spolar 

8479 82 – – Maskiner för blandning, knådning, 

krossning, malning, sållning, siktning, 

homogenisering, emulgering eller omrörning 

8479 83 – – Kalla isostatiska pressar 

8479 89 – – Andra 

Ett nytt undernummer som skapats för kalla 

isostatiska pressar för att underlätta 

övervakningen av handel med dessa produkter 

med dubbel användning. 

8482 40 – Nållager 

8482 50 – Andra cylindriska rullager 

8482 40 – Nållager, inbegripet nålrullar 

monterade i lagerhus 

8482 50 – Andra cylindriska rullager, inbegripet 

rullar monterade i lagerhus 

En ändring avsedd att förtydliga att numren 

även omfattar nålrullar respektive rullar 

monterade i lagerhus. Ändringen medför ingen 

förflyttning av varor. 

 Nytt HS-nummer 8485 

Maskiner för additiv tillverkning 

8485 10 – Genom påläggning av metall 

8485 20 – Genom påläggning av plast eller 

gummi 

8485 30 – Genom påläggning av gips, cement, 

keramik eller glas 

8485 80 – Andra 

Ett nytt HS-nummer har skapats för maskiner 

för additiv tillverkning (3D skrivare) enligt 

definitionen i nya anmärkning 10 till kapitel 84.  

Numret har delats upp i undernummer för de 

olika material som används vid tillverkningen 

och för delar.  



8485 90 – Delar 

8486 

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; delar och 

tillbehör 

8486 

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 11 C till detta kapitel; delar och 

tillbehör 

En följdändring med anledning av 

omnumreringen av anmärkning 9 C) till kapitel 

84, numera anmärkning 11 C) till kapitel 84. 

8486 40 – Maskiner och apparater enligt 

anmärkning 9 C till detta kapitel 

8486 40 – Maskiner och apparater enligt 

anmärkning 11 C till detta kapitel 

En följdändring med anledning av 

omnumreringen av anmärkning 9 C) till kapitel 

84, numera anmärkning 11 C) till kapitel 84. 

KAPITEL 85   

Anmärkning 5 till 10 

5.  För tillämpning av nr 8523 gäller följande: 

a) Med ”icke-flyktiga halvledarminnen” (solid-

state non-volatile storage devices, t.ex. 

flashminneskort eller flashelektroniska 

minneskort) förstås minnen med 

anslutningsdon vilka i ett och samma hölje 

innehåller ett eller flera flashminnen (t.ex. 

”Flash E2PROM”) i form av integrerade kretsar 

Anmärkning 5 till 12  

5. Med ”smarttelefoner” enligt nr 8517 förstås 

telefoner för cellulära nät, utrustade med ett 

mobilt operativsystem som konstruerats för att 

utföra samma funktioner som en maskin för 

automatisk databehandling, såsom att ladda 

ner och driva flera tillämpningar samtidigt, även 

tredjepartstillämpningar, även med andra 

En ny anmärkning 5 har lagts till för definitionen 

av ”smarttelefoner enligt HS-nummer 8517. 

Ändringen beskriver den nuvarande 

omfattningen av numret och medför ingen 

förflyttning av varor till nummer 8517. 

Som en följd av att en ny anmärkning lagts till 

ändras numreringen för anmärkning 5 till 

anmärkning 6.  



monterade på tryckta kretskort. De kan omfatta 

en styrenhet i form av en integrerad krets samt 

diskreta passiva komponenter såsom 

kondensatorer och motstånd. 

b) Med ”smartkort” förstås kort i vilka 

inbäddats en eller flera elektroniska integrerade 

kretsar (mikroprocessor, direktminne [RAM] 

eller läsminne [ROM] i form av chips. Dessa kort 

kan innehålla kontakter, magnetremsa eller 

inbäddad antenn men innehåller inte några 

andra aktiva eller passiva kretselement.  

 

6.  Med tryckta kretsar i nr 8534 förstås kretsar, 

som med något tryckningsförfarande (t.ex. 

prägling, plätering eller etsning) eller med 

filmkretsteknik erhållits genom att man på ett 

isolerande underlag utformat ledande element, 

kontakter eller andra tryckta komponenter 

(t.ex. induktansspolar, motstånd och 

kondensatorer), ensamma eller sammanbundna 

enligt ett förutbestämt mönster, andra än 

element som kan alstra, likrikta, modulera eller 

förstärka en elektrisk signal (t.ex. 

halvledarelement). 

Med tryckta kretsar avses inte kretsar i förening 

med andra element än sådana som erhållits 

funktioner som digitala kameror och 

navigationssystem. 

 

6. För tillämpning av nr 8523 gäller följande: 

a) Med ”icke-flyktiga halvledarminnen” (solid-

state non-volatile storage devices, t.ex. 

flashminneskort eller flashelektroniska 

minneskort) förstås minnen med 

anslutningsdon vilka i ett och samma hölje 

innehåller ett eller flera flashminnen (t.ex. 

”Flash E²PROM”) i form av integrerade kretsar 

monterade på tryckta kretskort. De kan omfatta 

en styrenhet i form av en integrerad krets samt 

diskreta passiva komponenter såsom 

kondensatorer och motstånd. 

b) Med ”smartkort” förstås kort i vilka 

inbäddats en eller flera elektroniska integrerade 

kretsar (mikroprocessor, direktminne [RAM] 

eller läsminne [ROM]) i form av chips. Dessa 

kort kan innehålla kontakter, magnetremsa eller 

inbäddad antenn men innehåller inte några 

andra aktiva eller passiva kretselement. 

 

7. Med ”platta bildskärmsmoduler” i nr 8524 

förstås anordningar eller apparater för visning 

En ny anmärkning 7 har lagts till för definition 

av termen ”platta bildskärmsmoduler” enligt 

nya HS-numret 8524. Den ger också företräde 

för numret, för varor som motsvarar 

definitionen, över alla nummer i 

nomenklaturen.  

Som en följd av att en ny anmärkning lagts till 

ändras numreringen för anmärkningarna 6 – 8 

till anmärkningar 8 – 10.  

En ny anmärkning 11 har skapats för definition 

av begreppet ”lysdiodljuskällor”, under nummer 

8539, vilket inbegriper lysdiodmoduler och 

lysdiodlampor.  

Som en följd av att en ny anmärkning lagts till 

ändras numreringen för anmärkning 9 till 

anmärkning 12.  

Anmärkning 12 har modifierats för att ge bättre 

definitioner för: 

• halvledarkomponenter och 

halvledarbaserade omvandlare 

• begreppen halvledarbaserad, fysiska 

och kemiska fenomen, 

halvledarbaserad sensor, 

halvledarbaserat styrdon, 

halvledarbaserad resonator och 



under tryckningsprocessen och inte heller 

ensamma, skilda motstånd, kondensatorer och 

induktansspolar. Tryckta kretsar kan dock vara 

försedda med icke tryckta förbindningselement. 

Tunn- eller tjockfilmskretsar som innehåller 

passiva och aktiva element som erhållits under 

samma tekniska process ska klassificeras enligt 

nr 8542. 

 

7.  Med ”kopplingsdon för optiska fibrer eller 

för knippen eller kablar av optiska fibrer” i nr 

8536 förstås kopplingsdon som används enbart 

för att mekaniskt koppla optiska fibrer ände 

mot ände i ett digitalt trådsystem. De har ingen 

annan funktion (såsom förstärkning, 

regenerering eller modifiering av en signal). 

 

8.  Nr 8537 omfattar inte trådlösa anordningar 

med infrarött ljus vilka används för fjärrkontroll 

av televisionsmottagare eller av annan elektrisk 

utrustning (nr 8543). 

 

9.  För tillämpning av nr 8541 och 8542 gäller 

följande: 

av information som har en minst en bildskärm 

och som är utformade för att monteras i varor 

enligt andra nummer före användning. Som 

bildskärmar till platta bildskärmsmoduler räknas 

platta, böjda, flexibla, fällbara eller töjbara 

bildskärmar. Platta bildskärmsmoduler får 

innehålla ytterligare komponenter, inbegripet 

sådana som är nödvändiga för att ta emot 

videosignaler och för att överföra dessa till 

pixlar på skärmen. Nr 8524 omfattar dock inte 

bildskärmsmoduler som är utrustade med 

komponenter för omvandling av videosignaler 

(t.ex. en integrerad krets som skalar signaler, en 

integrerad krets som avkodar signaler eller en 

applikationsprocessor) eller på annat sätt har 

karaktären av varor som omfattas av andra 

nummer. 

Vid klassificering av sådana platta 

bildskärmsmoduler som definieras i denna 

anmärkning ska nr 8524 ha företräde framför 

varje annat nummer i tulltaxan. 

 

8. Med tryckta kretsar i nr 8534 förstås kretsar, 

som med något tryckningsförfarande (t.ex. 

prägling, plätering eller etsning) eller med 

filmkretsteknik erhållits genom att man på ett 

isolerande underlag utformat ledande element, 

halvledarbaserad oscillator, samt 

dessutom 

• för lysdioder enligt HS-nummer 8541.  

Samtidigt har den nuvarande anmärkningen 

ändrats för att använda dessa termer 

genomgående i anmärkningen.  

Den nuvarande anmärkning 10, för 

förbrukade galvaniska element, batterier 

och elektriska ackumulatorer, har strukits. 

Samma text införs nu i stället som 

anmärkning 5 till undernummer till kapitel 

85, med anledning av det nya HS-numret 

8549 för elektriskt och elektroniskt avfall 

och skrot.  

 

 



a) Med dioder, transistorer och liknande 

halvledarkomponenter eller halvledarelement 

förstås sådana komponenter eller element, vars 

funktion är beroende av förändringar i 

resistiviteten under inverkan av ett elektriskt 

fält. 

 

b) Med elektroniska integrerade kretsar förstås 

följande: 

1. integrerade monolitkretsar i vilka 

kretselementen (dioder, transistorer, motstånd, 

kondensatorer, induktansspolar, etc.) 

framställts i massan (huvudsakligen) och på 

ytan av ett halvledarmaterial eller sammansatt 

halvledarmaterial (t.ex. dopad kisel, 

galliumarsenid, kiselgermanium eller 

indiumfosfid) och är oskiljaktigt förbundna med 

varandra, 

2. integrerade hybridkretsar i vilka passiva 

element (motstånd, kondensatorer, 

induktansspolar etc.) som erhållits med hjälp av 

tunn eller tjockfilmsteknik och aktiva element 

(dioder, transistorer, integrerade 

monolitkretsar etc.) som erhållits med hjälp av 

halvledarteknik, kombinerats praktiskt taget 

odelbart med hjälp av förbindelser eller 

förbindelseledningar på ett enda isolerande 

kontakter eller andra tryckta komponenter 

(t.ex. induktansspolar, motstånd och 

kondensatorer), ensamma eller sammanbundna 

enligt ett förutbestämt mönster, andra än 

element som kan alstra, likrikta, modulera eller 

förstärka en elektrisk signal (t.ex. 

halvledarelement). 

Med tryckta kretsar avses inte kretsar i förening 

med andra element än sådana som erhållits 

under tryckningsprocessen och inte heller 

ensamma, skilda motstånd, kondensatorer och 

induktansspolar. Tryckta kretsar kan dock vara 

försedda med icke tryckta förbindningselement. 

Tunn- eller tjockfilmskretsar som innehåller 

passiva och aktiva element som erhållits under 

samma tekniska process ska klassificeras enligt 

nr 8542. 

 

9. Med ”kopplingsdon för optiska fibrer eller för 

knippen eller kablar av optiska fibrer” i nr 8536 

förstås kopplingsdon som används enbart för 

att mekaniskt koppla optiska fibrer ände mot 

ände i ett digitalt trådsystem. De har ingen 

annan funktion (såsom förstärkning, 

regenerering eller modifiering av en signal). 



underlag (glas, keramik, etc.). Dessa kretsar kan 

också innehålla diskreta komponenter, 

3. Integrerade multichipkretsar bestående av 

två eller flera förbundna integrerade 

monolitkretsar som kombinerats praktiskt taget 

odelbart, även på ett eller flera isolerande 

substrat och med ledningsbanor (leadframes) 

men utan några andra aktiva eller passiva 

kretselement. 

4. Integrerade multikomponentkretsar: en 

kombination av en eller flera monolit-, hybrid- 

eller multichipkretsar och minst en av följande 

komponenter: kiselbaserade sensorer, styrdon, 

oscillatorer, resonatorer eller kombinationer av 

dessa, eller komponenter med funktionerna hos 

varor som klassificeras enligt nr 8532, 8533, 

8541, eller induktorer som klassificeras enligt nr 

8504, formade praktiskt taget odelbart till en 

enhet, t.ex. en integrerad krets, som en 

komponent av ett slag som används för 

montering på ett kretskort eller annat underlag, 

genom anslutning av stift, ledningsbanor, 

pärlor, anslutningsytor, bulor eller mellanlägg. 

I denna definition används följande termer: 

1) komponenter: kan vara fristående, 

tillverkade oberoende och därefter monterade 

10. Nr 8537 omfattar inte trådlösa anordningar 

med infrarött ljus vilka används för fjärrkontroll 

av televisionsmottagare eller av annan elektrisk 

utrustning (nr 8543). 

 

11. Vid tillämpning av nr 8539 omfattar 

uttrycket ”lysdiodljuskällor (LED)” följande: 

a) ”Lysdiodmoduler (LED-moduler)” vilka är 

elektriska ljuskällor som använder lysdioder 

(LED) ordnade i elektriska kretsar och som 

innehåller andra komponenter såsom 

elektriska, mekaniska, termiska eller optiska 

komponenter. De innehåller också diskreta 

aktiva komponenter, diskreta passiva 

komponenter eller artiklar enligt nr 8536 eller 

8542 vars syfte är att tillhandahålla 

strömförsörjning eller effektreglering. 

Lysdiodmoduler (LED-moduler) saknar en sockel 

som utformats för att göra det enkelt att sätta i 

och byta ljuskällan i en belysningsarmatur och 

för att sörja för mekanisk och elektrisk kontakt. 

b) ”Lysdiodlampor (LED-lampor)” vilka är 

elektriska ljuskällor som innehåller en eller flera 

LED-moduler som innehåller andra 

komponenter såsom elektriska, mekaniska, 

termiska eller optiska komponenter. Skillnaden 



på resten av den integrerade 

multikomponentkretsen, eller integrerade i 

andra komponenter. 

2) kiselbaserad: byggd på ett kiselsubstrat, eller 

gjord av kiselmaterial, eller tillverkad på en 

naken integrerad krets (die).  

3) a) kiselbaserade sensorer: består av 

mikroelektroniska eller mekaniska strukturer 

som skapas i massan eller på ytan av en 

halvledare och vars funktion är att upptäcka 

fysiska eller kemiska storheter och omvandla 

dessa till elektriska signaler, orsakade av de 

variationer i elektriska egenskaper eller den 

förflyttning av en mekanisk struktur som 

uppstår. fysiska eller kemiska storheter: avser 

verkliga företeelser, t.ex. tryck, akustiska vågor, 

acceleration, vibration, rörelse, orientering, 

töjning, magnetisk fältstyrka, elektrisk 

fältstyrka, ljus, radioaktivitet, fuktighet, flöde, 

kemikaliekoncentration osv. 

b) kiselbaserade styrdon: består av 

mikroelektroniska och mekaniska strukturer 

som skapas i massan eller på ytan av en 

halvledare och vars funktion är att omvandla 

elektriska signaler till fysiska rörelser. 

mellan lysdiodmoduler (LED-moduler) och 

lysdiodlampor (LED-lampor) är att lampor har 

en sockel som utformats för att göra det enkelt 

att sätta i och byta ljuskällan i en 

belysningsarmatur och för att sörja för 

mekanisk och elektrisk kontakt. 

 

12. För tillämpning av nr 8541 och 8542 gäller 

följande: 

a) i) Med ”halvledarkomponenter” förstås 

sådana halvledarkomponenter vars funktion är 

beroende av förändringar i resistiviteten under 

inverkan av ett elektriskt fält eller 

halvledarbaserade omvandlare. 

Halvledarkomponenter kan också bestå av flera 

komponenter, även med aktiva eller passiva 

hjälpfunktioner. 

Med ”halvledarbaserade omvandlare” förstås i 

denna definition halvledarbaserade sensorer, 

halvledarbaserade styrdon, halvledarbaserade 

resonatorer och halvledarbaserade oscillatorer, 

vilka är olika slag av diskreta halvledarbaserade 

komponenter som fyller en funktion och som 

kan omvandla alla typer av fysiska och kemiska 

fenomen eller en handling till en elektrisk signal 



c) kiselbaserade resonatorer: komponenter som 

består av mikroelektroniska eller mekaniska 

strukturer som skapas i massan eller på ytan av 

en halvledare och vars funktion är att generera 

en mekanisk eller elektrisk svängning med en 

förbestämd frekvens som beror på den 

fysikaliska geometrin hos dessa strukturer som 

reaktion på en extern påverkan. 

d) kiselbaserade oscillatorer: aktiva 

komponenter som består av mikroelektroniska 

eller mekaniska strukturer som skapas i massan 

eller på ytan av en halvledare och vars funktion 

är att generera en mekanisk eller elektrisk 

svängning med en förbestämd frekvens som 

beror på den fysikaliska geometrin hos dessa 

strukturer  

 

Vid klassificering av de artiklar som definieras i 

denna anmärkning ska nr 8541 och 8542 ha 

företräde framför varje annat nummer (med 

undantag av nr 8523) som skulle kunna komma 

i fråga, särskilt med hänsyn till artiklarnas 

funktion. 

 

10. För tillämpning av nr 8548 ska med 

"förbrukade galvaniska element, batterier och 

eller en elektrisk signal till alla typer av fysiska 

fenomen eller en handling. 

Alla komponenter i halvledarbaserade 

omvandlare är kombinerade på ett sådant sätt 

att de inte kan delas upp och de kan också 

innehålla nödvändiga material som är 

sammanfogade på ett sådant sätt att de inte 

delas upp, och som möjliggör deras 

konstruktion eller funktion. 

Med följande uttryck förstås de betydelser som 

anges: 

1) Med ”halvledarbaserad” förstås att 

komponenten konstruerats eller tillverkats på 

ett halvledarsubstrat eller av halvledarmaterial, 

tillverkats med halvledarteknik, inom vilken 

halvledarsubstratet eller halvledarmaterialet 

har en viktig och outbytbar funktion som 

omvandlare, vars funktion är baserad på 

halvledaregenskaper inbegripet fysiska, 

elektriska, kemiska och optiska egenskaper. 

2) Med ”fysiska eller kemiska fenomen” förstås 

fenomen som tryck, akustiska vågor, 

acceleration, vibration, rörelse, orientering, 

töjning, magnetisk fältstyrka, elektrisk 

fältstyrka, ljus, radioaktivitet, fuktighet, flöde, 

kemikaliekoncentration, etc. 



elektriska ackumulatorer" avses sådana som 

inte är användbara för avsett bruk på grund av 

att de är trasiga eller sådana som inte kan 

laddas upp igen". 

3) Med ”halvledarbaserad sensor” förstås en 

halvledarbaserad komponent som består av en 

mikroelektronisk eller mekanisk struktur som 

skapas i massan eller på ytan av en halvledare 

och vars funktion är att upptäcka fysiska eller 

kemiska kvantiteter och omvandla dessa till 

elektriska signaler, orsakade av de variationer i 

elektriska egenskaper eller den förflyttning av 

en mekanisk struktur som uppstår. 

4) Med ”halvledarbaserat styrdon” förstås en 

halvledarkomponent som består av 

mikroelektroniska och mekaniska strukturer 

som skapas i massan eller på ytan av en 

halvledare och vars funktion är att omvandla 

elektriska signaler till fysiska rörelser. 

5) Med ”halvledarbaserad resonator” förstås en 

halvledarbaserad komponent som består av 

mikroelektroniska eller mekaniska strukturer 

som skapas i massan eller på ytan av en 

halvledare och vars funktion är att generera en 

mekanisk eller elektrisk svängning med en 

förbestämd frekvens som beror på den 

fysikaliska geometrin hos dessa strukturer som 

reaktion på en extern påverkan. 

6) Med ”halvledarbaserad oscillator” förstås en 

halvledarkomponent som består av 

mikroelektroniska eller mekaniska strukturer 



som skapas i massan eller på ytan av en 

halvledare och vars funktion är att generera en 

mekanisk eller elektrisk svängning med en 

förbestämd frekvens som beror på den 

fysikaliska geometrin hos dessa strukturer. 

ii) Med ”lysdioder (LED)” förstås 

halvledarkomponenter som är baserade på 

halvledarmaterial och som omvandlar elektrisk 

energi till synliga, infraröda eller ultravioletta 

strålar, även elektriskt sammankopplade och 

även med skyddsdioder. 

Lysdioder (LED) enligt nr 8541 innehåller inte 

komponenter vars syfte är att tillhandahålla 

elförsörjning eller effektreglering, 

 

b) Med elektroniska integrerade kretsar förstås 

följande: 

1. Integrerade monolitkretsar i vilka 

kretselementen (dioder, transistorer, motstånd, 

kondensatorer, induktansspolar, etc.) 

framställts i massan (huvudsakligen) och på 

ytan av ett halvledarmaterial eller sammansatt 

halvledarmaterial (t.ex. dopad kisel, 

galliumarsenid, kiselgermanium eller 

indiumfosfid) och är oskiljaktigt förbundna med 

varandra. 



2. Integrerade hybridkretsar i vilka passiva 

element (motstånd, kondensatorer, 

induktansspolar, etc.) som erhållits med hjälp 

av tunn- eller tjockfilmsteknik och aktiva 

element (dioder, transistorer, integrerade 

monolitkretsar, etc.) som erhållits med hjälp av 

halvledarteknik kombinerats praktiskt taget 

odelbart med hjälp av förbindelser eller 

förbindelseledningar på ett enda isolerande 

underlag (glas, keramik, etc.). Dessa kretsar kan 

också innehålla diskreta komponenter. 

3. Integrerade multichipkretsar bestående av 

två eller flera förbundna integrerade 

monolitkretsar som kombinerats praktiskt taget 

odelbart, även på ett eller flera isolerande 

substrat och med ledningsbanor (leadframes) 

men utan några andra aktiva eller passiva 

kretselement. 

4. Integrerade multikomponentkretsar: en 

kombination av en eller flera monolit-, hybrid- 

eller multichipkretsar och minst en av följande 

komponenter: kiselbaserade sensorer, styrdon, 

oscillatorer, resonatorer eller kombinationer av 

dessa, eller komponenter med funktionerna hos 

varor som klassificeras enligt nr 8532, 8533, 

8541, eller induktorer som klassificeras enligt nr 

8504, formade praktiskt taget odelbart till en 



enhet, t.ex. en integrerad krets, som en 

komponent av ett slag som används för 

montering på ett kretskort eller annat underlag, 

genom anslutning av stift, ledningsbanor, 

pärlor, anslutningsytor, bulor eller mellanlägg. 

I denna definition används följande termer:  

1) komponenter: kan vara fristående, 

tillverkade oberoende och därefter monterade 

på resten av den integrerade 

multikomponentkretsen, eller integrerade i 

andra komponenter. 

2) kiselbaserad: byggd på ett kiselsubstrat, eller 

gjord av kiselmaterial, eller tillverkad på en 

naken integrerad krets (die). 

3) a) Med ”kiselbaserade sensorer” förstås 

mikroelektroniska eller mekaniska strukturer 

som skapas i massan eller på ytan av en 

halvledare och vars funktion är att upptäcka 

fysiska eller kemiska fenomen och omvandla 

dessa till elektriska signaler, orsakade av de 

variationer i elektriska egenskaper eller den 

förflyttning av en mekanisk struktur som 

uppstår. Med ”fysiska eller kemiska fenomen” 

förstås fenomen som tryck, akustiska vågor, 

acceleration, vibration, rörelse, orientering, 

töjning, magnetisk fältstyrka, elektrisk 



fältstyrka, ljus, radioaktivitet, fuktighet, flöde, 

kemikaliekoncentration, etc. 

b) kiselbaserade styrdon: består av 

mikroelektroniska och mekaniska strukturer 

som skapas i massan eller på ytan av en 

halvledare och vars funktion är att omvandla 

elektriska signaler till fysiska rörelser. 

c) kiselbaserade resonatorer: komponenter som 

består av mikroelektroniska eller mekaniska 

strukturer som skapas i massan eller på ytan av 

en halvledare och vars funktion är att generera 

en mekanisk eller elektrisk svängning med en 

förbestämd frekvens som beror på den 

fysikaliska geometrin hos dessa strukturer som 

reaktion på en extern påverkan. 

d) kiselbaserade oscillatorer: aktiva 

komponenter som består av mikroelektroniska 

eller mekaniska strukturer som skapas i massan 

eller på ytan av en halvledare och vars funktion 

är att generera en mekanisk eller elektrisk 

svängning med en förbestämd frekvens som 

beror på den fysikaliska geometrin hos dessa 

strukturer. 

 

Vid klassificering av de artiklar som definieras i 

denna anmärkning ska nr 8541 och 8542 ha 



företräde framför varje annat nummer (med 

undantag av nr 8523) som skulle kunna komma 

i fråga särskilt med hänsyn till artiklarnas 

funktion. 

Anmärkning 1 till undernummer  

1.  Nr 8527 12 gäller endast kassettbandspelare 

med inbyggd förstärkare, utan inbyggd 

högtalare, som kan arbeta utan yttre elektrisk 

kraftkälla samt med en storlek inte 

överstigande 170 mm x 100 mm x 45 mm. 

Anmärkningar 1 – 5 till undernummer  

1. Nr 8525 81 gäller endast vissa 

höghastighetskameror såsom 

televisionskameror, digitala kameror och 

videokameror med en eller flera av följande 

egenskaper: 

- skrivhastighet på mer än 0,5 mm per 

mikrosekund, 

- tidsupplösning på 50 nanosekunder eller 

mindre, 

- bildfrekvens på mer än 225 000 bilder per 

sekund. 

2. I nr 8525 82 avses strålningshärdiga eller 

strålningståliga televisionskameror, digitala 

kameror och videokameror som är 

konstruerade för eller skyddade för att kunna 

användas i en miljö med hög strålning. Dessa 

kameror är utformade för att motstå en total 

strålningsdos på minst 50 × 103 Gy (kisel) (5 × 

106 RAD (kisel)), utan försämrad prestanda. 

Tre nya anmärkningar till undernummer har 

införts för definition av omfattningen av HS-

undernummer 8525 81, 8525 82 respektive 

8525 83 för att underlätta övervakningen av 

handel med vissa produkter med dubbel 

användning. 

Nuvarande anmärkning 1 till undernummer har 

därför numrerats om till anmärkning 4 till 

undernummer.  

Anmärkning 5 till undernummer har skapats 

som ersättning för nuvarande anmärkning 10 till 

kapitel 85, för förbrukade galvaniska element, 

batterier och elektriska ackumulatorer, har 

strukits. Dessa varor klassificeras nu under HS-

undernummer 8549 1.  



3. Nr 8525 83 omfattar televisionskameror, 

digitala kameror och videokameror med 

mörkerseende som använder en fotokatod för 

att omvandla tillgängligt ljus till elektroner, vilka 

kan förstärkas och omvandlas till en synlig bild. 

Detta nummer omfattar inte värmekameror (i 

allmänhet nr 8525 89). 

4. Nr 8527 12 gäller endast kassettbandspelare 

med inbyggd förstärkare, utan inbyggd 

högtalare, som kan arbeta utan yttre elektrisk 

kraftkälla samt med en storlek inte 

överstigande 170 mm × 100 mm × 45 mm. 

5. För tillämpning av nr 8549 11–8549 19 ska 

med ”förbrukade galvaniska element, batterier 

och elektriska ackumulatorer” avses sådana 

som inte är användbara för avsett bruk på 

grund av skada, sönderdelning, slitage eller inte 

kan laddas upp igen. 

8501 10 – Motorer med en uteffekt av högst 

37,5 W 

8501 20 – Universalmotorer med en uteffekt av 

mer än 37,5 W 

–  Andra likströmsmotorer; 

likströmsgeneratorer 

8501 10 – Motorer med en uteffekt av högst 

37,5 W 

8501 20 – Universalmotorer med en uteffekt av 

mer än 37,5 W 

–  Andra likströmsmotorer; 

likströmsgeneratorer, andra än 

fotoelektromotoriska generatorer 

HS-undernumren 8501 3 och 8501 6 har ändrats 

för att omfatta likströmsgeneratorer respektive 

växelströmsgeneratorer, båda numren för 

andra än fotoelektromotoriska generatorer.  

Nya HS-undernummer 8501 7 – 8501.80 har 

skapats för fotoelektriska likströms- och 

växelströmsgeneratorer.  



8501 31 – – Med en uteffekt av högst 750 W 

8501 32 – – Med en uteffekt av mer än 750 W 

men högst 75 kW 

8501 33 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW 

men högst 375 kW 

8501 34 – – Med en uteffekt av mer än 375 kW 

8501 40 – Andra växelströmsmotorer, enfas 

– Andra växelströmsmotorer, flerfas 

8501 51 – – Med en uteffekt av högst 750 W 

8501 52 – – Med en uteffekt av mer än 750 W 

men högst 75 kW 

8501 53 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW 

– Växelströmsgeneratorer 

8501 61 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA 

8501 62 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA 

men högst 375 kVA 

8501 63 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA 

men högst 750 kVA 

8501 64 – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA 

8501 31 – – Med en uteffekt av högst 750 W 

8501 32 – – Med en uteffekt av mer än 750 W 

men högst 75 kW 

8501 33 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW 

men högst 375 kW 

8501 34 – – Med en uteffekt av mer än 375 kW 

8501 40 – Andra växelströmsmotorer, enfas 

– Andra växelströmsmotorer, flerfas 

8501 51 – – Med en uteffekt av högst 750 W 

8501 52 – – Med en uteffekt av mer än 750 W 

men högst 75 kW 

8501 53 – – Med en uteffekt av mer än 75 kW 

– Växelströmsgeneratorer, andra än 

fotoelektromotoriska generatorer 

8501 61 – – Med en uteffekt av högst 75 kVA 

8501 62 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA 

men högst 375 kVA 

8501 63 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA 

men högst 750 kVA 

8501 64 – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA 

Ändringar med anledning av förslag, för 

solenergiprodukter, från IRENA.  



– Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer 

8501 71 – – Med en uteffekt av högst 50 W 

8501 72 – – Med en uteffekt av mer än 50 W 

8501 80 – Fotoelektromotoriska 

växelströmsgeneratorer 

Struket HS-undernummer  

8507 40 – Nickel-järnackumulatorer  

 HS-undernumret har strukits på grund av låga 

handelsvolymer.  

8514 10 – Motståndsvärmeugnar – Motståndsvärmeugnar 

8514 11 – – Varma isostatiska pressar 

8514 19 – – Andra 

HS-undernummer 8514 10 har delats upp i två 

undernummer för att underlätta övervakningen 

av handel med vissa produkter med dubbel 

användning, dvs. varma isostatiska pressar.  

8514 30 – Andra ugnar – Andra ugnar 

8514 31 – – Elektronstråleugnar 

8514 32 – – Plasma- och vakuumbågsugnar 

8514 39 – – Andra 

HS-undernummer 8514 3 har delats upp i tre 

undernummer för att underlätta övervakningen 

av handel med vissa produkter med dubbel 

användning, dvs. elektronstråleugnar samt 

plasma- och vacuumbågsugnar. 

8517 

Telefonapparater, inbegripet telefoner för 

cellulära nät eller för andra trådlösa nät; andra 

apparater för sändning eller mottagning av tal, 

bilder eller andra data, inbegripet apparater för 

8517 

Telefonapparater, inbegripet smarttelefoner 

och andra telefoner för cellulära nät eller för 

andra trådlösa nät; andra apparater för 

sändning eller mottagning av tal, bilder eller 

Den understrukna texten har lagts till för att 

förtydliga att smarttelefoner, enligt definitionen 

i anmärkning 5 till kapitel 85, ska klassificeras 

under HS-nummer 8517.  



kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk 

(såsom LAN och WAN), andra än apparater för 

sändning eller mottagning enligt nr 8443, 8525, 

8527 och 8528 

andra data, inbegripet apparater för 

kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk 

(såsom LAN och WAN), andra än apparater för 

sändning eller mottagning enligt nr 8443, 8525, 

8527 och 8528 

Ändringen beskriver den nuvarande situationen 

och innebär inte en förflyttning av varor till HS-

nummer 8517.  

– Telefonapparater, inbegripet telefoner för 

cellulära nät eller för andra trådlösa nät 

8517 11– – Apparater för trådtelefoni med 

trådlösa telefonlurar  

8517 12 – – Telefoner för cellulära nät eller 

andra trådlösa nät 

8517 18 – – Andra 

 

– Telefonapparater, inbegripet smarttelefoner 

och andra telefoner för cellulära nät eller för 

andra trådlösa nät 

8517 11– – Apparater för trådtelefoni med 

trådlösa telefonlurar  

8517 13 – – Smarttelefoner 

8517 14 – – Andra telefoner för cellulära nät 

eller andra trådlösa nät 

8517 18 – – Andra 

HS-undernummer 8517 1 har ändrats för att 

skilja smarttelefoner från andra telefoner för 

cellulära nät eller andra trådlösa nät i avsikt att 

förbättra handelsstatistiken.  

HS-undernummer 8517 12 har strukits och de 

nya kategorierna har tilldelats undernumren 

8517 13 respektive 8517 14 

8517 70 – Delar – Delar 

8517 71 – – Antenner och antennreflektorer av 

alla slag; delar lämpliga att användas till dessa 

8517 79 – – Andra 

HS-undernummer 8517 70 har delats upp i 

undernumren 8517 71 och 8517 72 för att ge 

ett specifikt nummer för 

kommunikationsantenner och delar till dessa.  

Struket HS-undernummer  

8519 50 – Telefonsvarare 

 HS-undernummer 8519 50 har strukits på grund 

av låga handelsvolymer.  



 Nytt HS-nummer 8524 

Platta bildskärmsmoduler, även med 

pekskärmar 

– Utan drivrutiner eller styrkretsar 

8524 11 – – Med flytande kristaller 

8524 12 – – Med organiska lysdioder (OLED) 

8524 19 – – Andra 

– Andra 

8524 91 – – Med flytande kristaller 

8524 92 – – Med organiska lysdioder (OLED) 

8524 99 – – Andra  

Ett nytt HS-nummer, 8524, har skapats för 

platta bildskärmsmoduler, även med 

pekskärmar, enligt definitionen i anmärkning 7 

till kapitel 85.  

Undernumren 8524 1 och 8524 9, med 

underuppdelning, omfattar moduler utan 

drivrutiner eller styrkretsar respektive andra. 

Underuppdelning görs för med flytande 

kristaller, med organiska lysdioder och andra.  

Modulerna har tidigare klassificerats som delar 

till den apparat de ska integreras i. Ändringarna 

har gjorts för att ge möjlighet till bättre statistik 

för dessa viktiga mellanprodukter.  

8525 80 – Televisionskameror, digitala kameror 

och videokameror 

 

– Televisionskameror, digitala kameror och 

videokameror 

8525 81 – – Höghastighetsvaror enligt 

anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel 

8525 82 – – Andra, strålningshärdiga eller 

strålningståliga varor enligt anmärkning 2 till 

undernummer till detta kapitel 

8525 83 – – Andra, mörkerseendevaror enligt 

anmärkning 3 till undernummer till detta kapitel 

HS-undernummer 8525 80 har delats upp i fyra 

undernummer som omfattar de varor som 

beskrivs i anmärkningar 1 – 3 till undernummer 

till kapitel 85 samt andra. Ändringen görs för att 

underlätta övervakningen av handel med vissa 

produkter med dubbel användning.  



8525 89 – – Andra 

8529 

Delar som är lämpliga att användas uteslutande 

eller huvudsakligen till apparater enligt nr 

8525–8528 

8529 10 – Antenner och antennreflektorer av 

alla slag; delar lämpliga att användas till dessa 

8529 90 – Andra slag 

8529  

Delar som är lämpliga att användas uteslutande 

eller huvudsakligen till apparater enligt nr 

8524–8528 

8529 10 – Antenner och antennreflektorer av 

alla slag; delar lämpliga att användas till dessa 

8529 90 – Andra slag 

En följdändring till att HS-nummer 8524 skapats 

för platta bildskärmsmoduler.  

Delar, som kan användas huvudsakligen eller 

uteslutande med platta bildskärmsmoduler, 

som tidigare har omfattats under andra HS-

nummer kommer att flyttas till detta nummer 

med stöd i anmärkning 2 b) till avdelning XVI.  

8539 

Elektriska glödlampor och 

gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed 

beam lamp units, samt lampor för ultraviolett 

eller infrarött ljus; båglampor; lysdiodlampor 

(LED-lampor) 

8539 

Elektriska glödlampor och 

gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed 

beam lamp units, samt lampor för ultraviolett 

eller infrarött ljus; båglampor; lysdiodljuskällor 

(LED) 

Den understrukna texten har ändrats för att 

klargöra klassificeringen av lysdiodljuskällor 

enligt definitionen i anmärkning 11 till kapitel 

85.  

Omfattningen av numret ökas eftersom det nu 

omfattar både lysdiodmoduler och 

lysdiodlampor, se anmärkning 11 a) respektive 

11 b) till kapitel 85.  

8539 50 – Lysdiodlampor (LED-lampor) – Lysdiodljuskällor (LED) 

8539 51 – – Lysdiodmoduler (LED-moduler) 

8539 59 – – Lysdiodlampor (LED-lampor) 

En följdändring i texten till HS-undernummer 

8539 50 med anledning av ändringen i rubriken 

till HS-nummer 8539.  

Undernummer 8539 50 har delats upp i två 

nummer för LED-moduler respektive LED-

lampor.  



8541 

Dioder, transistorer och liknande 

halvledarkomponenter eller halvledarelement; 

ljuskänsliga halvledarkomponenter eller 

halvledarelement, inbegripet 

fotoelektromotoriska celler, även 

sammanfogade till moduler eller monterade i 

paneler; lysdioder (LED); monterade 

piezoelektriska kristaller 

8541 

Halvledarkomponenter (t.ex. dioder, 

transistorer, halvledarbaserade omvandlare); 

ljuskänsliga halvledarkomponenter, inbegripet 

fotoelektromotoriska celler, även 

sammanfogade till moduler eller monterade i 

paneler; lysdioder (LED), även sammanfogade 

med andra lysdioder (LED); monterade 

piezoelektriska kristaller 

Omfattningen av halvledarkomponenter har 

utökats genom att halvledarbaserade 

omvandlare lagts till som exempel på en sådan 

komponent i den första kategorin under 

nummer 8541, se definitionen i anmärkning 12 

a) till kapitel 85.  

Omfattningen för lysdioder har klargjorts 

genom att texten ”även sammanfogade med 

andra lysdioder” har lagts till. Den här 

ändringen innebär inte någon förflyttning av 

varor till HS-nummer 8541.  

Samtidigt har texten för halvledarkomponenter 

och halvledarelement anpassats efter den 

ändrade definitionen i anmärkning 12 a) till 

kapitel 85, ”halvledarelement” nämns inte 

längre specifikt. 

8541 40 – Ljuskänsliga halvledarkomponenter 

eller halvledarelement, inbegripet 

fotoelektromotoriska celler, även 

sammanfogade till moduler eller monterade i 

paneler; lysdioder (LED) 

8541 50 – Andra halvledarkomponenter eller 

halvledarelement  

– Ljuskänsliga halvledarkomponenter, 

inbegripet fotoelektromotoriska celler, även 

sammanfogade till moduler eller monterade i 

paneler; lysdioder (LED) 

8541 41 – – Lysdioder (LED) 

8541 42 – – Fotoelektromotoriska celler, ej 

sammanfogade till moduler eller monterade i 

paneler 

HS-undernummer 8541 40 har delats upp i fyra 

nya undernummer för att möjliggöra separat 

klassificering av fotoelektromotoriska celler, 

antingen sammanfogade till moduler eller 

monterade i paneler eller inte.  

Ändringen genomförs enligt ett förslag för 

solcellsprodukter från IRENA.  



8541 43 – – Fotoelektromotoriska celler, 

sammanfogade till moduler eller monterade i 

paneler  

8541 49 – – Andra  

– Andra halvledarkomponenter 

8541 51 – – Halvledarbaserade omvandlare 

8541 59 – – Andra 

Även HS-undernummer 8541 5 har delats upp, 

ett specifikt nummer har skapats för 

halvledarbaserade omvandlare.  

Samtidigt har texten för halvledarkomponenter 

och halvledarelement anpassats efter den 

ändrade definitionen i anmärkning 12 a) till 

kapitel 85, ”halvledarelement” nämns inte 

längre specifikt.  

 Nytt HS-undernummer 

8543 40 – Elektroniska cigaretter och liknande 

elektroniska förångningsanordningar för 

personligt bruk 

Ett nytt HS-undernummer har skapats för 

elektroniska cigaretter och liknande 

elektroniska förångningsanordningar för 

personligt bruk.  

8548 

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier 

och elektriska ackumulatorer; förbrukade 

galvaniska element, förbrukade batterier och 

förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska 

delar till maskiner och apparater, inte nämnda 

eller inbegripna någon annanstans i detta 

kapitel 

8548 10 – Avfall och skrot av galvaniska 

element, batterier och elektriska 

ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, 

8548  

8548 00 Elektriska delar till maskiner och 

apparater, inte nämnda eller inbegripna någon 

annanstans i detta kapitel 

 

HS-nummer 8548 har ändrats som en följd av 

skapandet av ett nytt HS-nummer 8549 för 

elektriskt och elektroniskt avfall och skrot.  

Det finns inte längre ett behov av 

underuppdelning då innehållet i HS-

undernummer 8548 10 har flyttats till HS-

undernumren 8549 11 – 19.  



förbrukade batterier och förbrukade elektriska 

ackumulatorer 

8548 90 – Andra 

 Nytt HS-nummer 8549 

Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot 

– Avfall och skrot av galvaniska element, 

batterier och elektriska ackumulatorer; 

förbrukade galvaniska element, förbrukade 

batterier och förbrukade elektriska 

ackumulatorer 

8549 11 – – Avfall och skrot av 

blyackumulatorer; förbrukade blyackumulatorer 

8549 12 – – Andra, innehållande bly, kadmium 

eller kvicksilver 

8549 13 – – Sorterade efter kemisk typ och inte 

innehållande bly, kadmium eller kvicksilver 

8549 14 – – Inte sorterade och inte 

innehållande bly, kadmium eller kvicksilver 

8549 19 – – Andra 

– Av sådant slag som huvudsakligen används för 

återvinning av ädla metaller 

Ett nytt HS-nummer har skapats för elektriskt 

och elektroniskt avfall och skrot enligt 

definitionen i den nya anmärkningen 6 till 

avdelning XVI. Numret har delats upp i flera 

underuppdelningar.  

HS-undernummer 8549 1 har delats upp för 

olika kategorier av de varor som uppfyller 

kraven i den nya anmärkningen 5 till 

undernummer till kapitel 85. De här 

ändringarna medför förflyttning av varor från 

det tidigare HS-undernumret 8548 10 till de nya 

undernumren 8549 11 – 8549 19.  

Det har även skapats underuppdelning för 

undernumren 8549 2, 8549 3 och 8549 9 för 

olika varukategorier.  

Ändringarna har genomförts efter ett förslag 

från Sekretariatet för Baselkonventionen, för 

övervakning av transporter och handel med 

elektriskt och elektroniskt avfall och skrot som 

kontrolleras under konventionen. 



8549 21 – – 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) 

8549 29 – – Andra 

– Andra elektriska och elektroniska 

komponenter samt tryckta kretskort 

8549 31 – – 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) 

8549 39 – – Andra 

– Andra 

8549 91 – – Innehållande galvaniska element, 

batterier, elektriska ackumulatorer, 

kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör eller 

annat aktiverat glas, eller elektriska eller 

elektroniska komponenter som innehåller 

Dessa ändringar medför förflyttning av varor 

från ett stort antal andra HS-nummer.  



kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade 

bifenyler (PCB) 

8549 99 – – Andra 

KAPITEL 87   

 Ny anmärkning 1 till undernummer 

Undernummer 8708 22 omfattar 

a) vindrutor (fram), bakrutor och andra rutor, 

med inramning; och 

b) vindrutor (fram), bakrutor och andra rutor, 

även med utan inramning, med integrerad 

uppvärmningsfunktion eller andra elektriska 

eller elektroniska funktioner, 

som är lämpliga att användas uteslutande eller 

huvudsakligen till fordon enligt nr 8701–8705. 

En ny anmärkning 1 till undernummer, till HS-

undernummer 8708 22, avsedd att förklara 

skillnaden mellan glasrutor för fordon enligt 

kapitel 70 och kapitel 87. 

8701 20 – Dragfordon för påhängsvagnar – Dragfordon för påhängsvagnar 

8701 21 – – Med enbart förbränningskolvmotor 

med kompressionständning (diesel- eller 

semidieselmotor) 

8701 22 – – Med både förbränningskolvmotor 

med kompressionständning (diesel- eller 

HS-undernummer 8701 20 har delats upp för 

att ge möjlighet att specificera fordon som är 

helt eller delvis eldrivna.  



semidieselmotor) och elmotor som 

framdrivningsmotorer 

8701 23 – – Med både förbränningskolvmotor 

med gnisttändning och elmotor som 

framdrivningsmotorer 

8701 24 – – Med enbart elmotor för 

framdrivning 

8701 29 – – Andra 

8702 30 – Med både förbränningskolvmotor 

med gnisttändning och fram- och återgående 

kolvar och elmotor som framdrivningsmotorer 

8702 30 – Med både förbränningskolvmotor 

med gnisttändning och elmotor som 

framdrivningsmotorer 

Den understrukna texten anses vara onödig då 

den anses vara uppfylld för en övervägande 

andel av de aktuella fordonen.  

8703 40 – Andra fordon, med både 

förbränningskolvmotor med gnisttändning och 

fram- och återgående kolvar och elmotor som 

framdrivningsmotorer, utom sådana som kan 

laddas genom anslutning till en extern elkälla 

8703 40 – Andra fordon, med både 

förbränningskolvmotor med gnisttändning och 

elmotor som framdrivningsmotorer, utom 

sådana som kan laddas genom anslutning till en 

extern elkälla 

Den understrukna texten anses vara onödig då 

den anses vara uppfylld för en övervägande 

andel av de aktuella fordonen. 

8703 60 – Andra fordon, med både 

förbränningskolvmotor med gnisttändning och 

fram- och återgående kolvar och elmotor som 

framdrivningsmotorer, som kan laddas genom 

anslutning till en extern elkälla 

8703 60 – Andra fordon, med både 

förbränningskolvmotor med gnisttändning och 

elmotor som framdrivningsmotorer, som kan 

laddas genom anslutning till en extern elkälla 

Den understrukna texten anses vara onödig då 

den anses vara uppfylld för en övervägande 

andel av de aktuella fordonen. 



– Andra fordon med förbränningsmotor med 

kompressionständning (diesel- eller 

semidieselmotor) 

8704 21 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 22 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

men högst 20 ton 

8704 23 – – Med en totalvikt av mer än 20 ton 

– Andra fordon med förbränningsmotor med 

gnisttändning 

8704 31 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 32 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

8704 90 – Andra 

– Andra fordon med enbart 

förbränningskolvmotor med 

kompressionständning (diesel- eller 

semidieselmotor) 

8704 21 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 22 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

men högst 20 ton 

8704 23 – – Med en totalvikt av mer än 20 ton 

– Andra fordon med enbart 

förbränningskolvmotor med gnisttändning 

8704 31 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 32 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

– Andra fordon med både 

förbränningskolvmotor med 

kompressionständning (diesel- eller 

semidieselmotor) och elmotor som 

framdrivningsmotorer 

8704 41 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 42 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

men högst 20 ton 

8704 43 – – Med en totalvikt av mer än 20 ton 

HS-undernumren 8704 2 och 8704 3 har ändrats 

och de nya undernumren 8704 4 – 8704 60 har 

skapats för att möjliggöra separat klassificering 

för vissa elfordon.  



– Andra fordon, med både 

förbränningskolvmotor med gnisttändning och 

elmotor som framdrivningsmotorer 

8704 51 – – Med en totalvikt av högst 5 ton 

8704 52 – – Med en totalvikt av mer än 5 ton 

8704 60 – Andra fordon, med enbart elmotor 

för framdrivning 

8704 90 – Andra 

 Nytt HS-undernummer  

8708 22 – – Vindrutor (fram), bakrutor och 

andra rutor enligt anmärkning 1 till 

undernummer till detta kapitel 

Ett nytt HS-undernummer för de glasrutor för 

fordon som klassificeras under kapitel 87, de 

som motsvarar definitionen i anmärkning 1 till 

undernummer till kapitel 87. Ändringen avser 

att klargöra skillnaden mellan glasrutor enligt 

kapitel 70 och kapitel 87.  

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar 

försedda med hjälpmotor, med eller utan 

sidvagn; sidvagnar 

8711 10 – Med förbränningskolvmotor med 

fram- och återgående kolv eller kolvar och med 

en cylindervolym av högst 50 cm3 

8711 20 – Med förbränningskolvmotor med 

fram- och återgående kolv eller kolvar och med 

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar 

försedda med hjälpmotor, med eller utan 

sidvagn; sidvagnar 

8711 10 – Med förbränningskolvmotor med en 

cylindervolym av högst 50 cm3 

8711 20 – Med förbränningskolvmotor med en 

cylindervolym av mer än 50 cm3 men högst 250 

cm3 

Den understrukna texten anses vara onödig då 

den anses vara uppfylld för en övervägande 

andel av de aktuella fordonen. 



en cylindervolym av mer än 50 cm3 men högst 

250 cm3 

8711 30 – Med förbränningskolvmotor med 

fram- och återgående kolv eller kolvar och med 

en cylindervolym av mer än 250 cm3 men högst 

500 cm3 

8711 40 – Med förbränningskolvmotor med 

fram- och återgående kolv eller kolvar och med 

en cylindervolym av mer än 500 cm3 men högst 

800 cm3 

8711 50 – Med förbränningskolvmotor med 

fram- och återgående kolv eller kolvar och med 

en cylindervolym av mer än 800 cm3 

8711 30 – Med förbränningskolvmotor med en 

cylindervolym av mer än 250 cm3 men högst 

500 cm3 

8711 40 – Med förbränningskolvmotor med en 

cylindervolym av mer än 500 cm3 men högst 

800 cm3 

8711 50 – Med förbränningskolvmotor med en 

cylindervolym av mer än 800 cm3 

KAPITEL 88   

 Ny anmärkning 1 

Med ”obemannade luftfartyg” avses i detta 

kapitel alla luftfartyg, andra än sådana enligt nr 

8801, som är avsedda att flygas utan en pilot 

ombord. De kan vara utformade för att 

transportera nyttolast eller utrustade med 

permanent inbyggda digitala kameror eller 

annan utrustning som gör att de kan utföra 

nyttofunktioner under flygningen. 

En ny anmärkning som definierar begreppet 

”obemannade luftfartyg” (drönare) i nya HS-

numret 8806.  



Uttrycket ”obemannade luftfartyg” omfattar 

emellertid inte flygande leksaker som endast är 

avsedda för förströelse (nr 9503). 

 Ny anmärkning 2 till undernummer 

Med ”högsta tillåten startvikt” i nr 8806 21–

8806 24 och 8806 91–8806 94 förstås högsta 

vikten av maskinen i flygklart tillstånd vid start, 

inbegripet vikten av nyttolast, utrustning och 

bränsle. 

Ny anmärkning för definition av ”högsta tillåten 

startvikt”, ett begrepp som används under HS-

nummer 8806 för obemannade luftfartyg.  

8802  

Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); 

rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och 

bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 

8802 

Andra luftfartyg, (t.ex. helikoptrar och flygplan), 

utom obemannade luftfartyg enligt nr 8806; 

rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och 

bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 

Rubriken till HS-nummer 8802 har ändrats som 

en följd av att ett nytt HS-nummer 8806 skapas 

för obemannade luftfartyg.  

Struket HS-nummer 8803 

Delar till varor enligt nr 8801 eller 8802 

8803 10 – Propellrar och rotorer samt delar till 

sådana 

8803 20 – Landningsställ och delar till 

landningsställ 

8803 30 – Andra delar till flygplan eller 

helikoptrar 

 HS-nummer 8803 har strukits och innehållet har 

flyttats till ett nytt HS-nummer 8807 för delar 

till varor enligt nr 8801, 8802 och 8806.  



8803 90 – Andra slag 

 Nytt HS-nummer 8806  

Obemannade luftfartyg 

8806 10 – För passagerartransport 

– Andra, endast för fjärrstyrd flygning 

8806 21 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

högst 250 g 

8806 22 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

mer än 250 g men högst 7 kg 

8806 23 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

mer än 7 kg men högst 25 kg 

8806 24 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

mer än 25 kg men högst 150 kg 

8806 29 – – Andra 

– Andra 

8806 91 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

högst 250 g 

8806 92 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

mer än 250 g men högst 7 kg 

Ett nytt HS-nummer har skapats för separat 

klassificering av obemannade luftfartyg enligt 

definitionen i den nya anmärkningen 1 till 

kapitel 88.  

Numret har delats upp för luftfartyg avsedda för 

passagerartransport, avsedda endast för 

fjärrstyrd flygning och för andra.  

Även uppdelning baserad på högsta tillåten 

startvikt har införts, enligt definition i 

anmärkning 2 till undernummer till kapitel 88, 

under undernumren 8806 2 och 8806 9.   



8806 93 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

mer än 7 kg men högst 25 kg 

8806 94 – – Med en högsta tillåten startvikt på 

mer än 25 kg men högst 150 kg 

8806 99 – – Andra 

 Nytt HS-nummer 8807 

Delar till varor enligt nr 8801, 8802 eller 8806 

8807 10 – Propellrar och rotorer samt delar till 

sådana 

8807 20 – Landningsställ och delar till 

landningsställ 

8807 30 – Andra delar till flygplan, helikoptrar 

eller obemannade luftfartyg 

8807 90 – Andra 

Ett HS-nummer 8807 har skapats, för delar till 

varor enligt numren 8801, 8802 och 8806, för 

att samla alla delar under samma nummer.   

De varor som omfattades av det nu strukna HS-

numret 8803 flyttas hit.  

Strukturen motsvarar i stora drag den som 

fanns tidigare under nummer 8803.  

KAPITEL 89   

8903 

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller 

sportbruk; roddbåtar och kanoter 

8903 10 – Uppblåsbara 

8903  

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller 

sportbruk; roddbåtar och kanoter 

– Uppblåsbara båtar (inbegripet uppblåsbara 

båtar med hårt skrov) 

Uppdelningen under HS-nummer 8903 har 

utökats med fokus på  

• om båten har en motor, kan utrustas 

med en eller inte,  

• båtens vikt, och 

• båtens längd.  



– Andra slag 

8903 91 – – Segelbåtar, även med hjälpmotor 

8903 92 – – Motorbåtar, andra än sådana med 

utombordsmotor 

8903 99 – – Andra 

8903 11 – – Utrustade med eller utformade för 

att utrustas med en motor, med en tomvikt 

(netto) (utan motor) på högst 100 kg 

8903 12 – – Inte utformade för användning med 

motor, med en tomvikt (netto) på högst 100 kg 

8903 19 – – Andra 

– Segelbåtar, andra än uppblåsbara, även med 

hjälpmotor 

8903 21 – – Med en längd av högst 7,5 m 

8903 22 – – Med en längd av mer än 7,5 m men 

högst 24 m 

8903 23 – – Med en längd av mer än 24 m 

– Motorbåtar, andra än uppblåsbara, med 

undantag för motorbåtar med utombordsmotor 

8903 31 – – Med en längd av högst 7,5 m 

8903 32 – – Med en längd av mer än 7,5 m men 

högst 24 m 

8903 33 – – Med en längd av mer än 24 m 

– Andra 

8903 93 – – Med en längd av högst 7,5 m 

Ändringarna är avsedda att anpassa 

uppdelningen till produktutvecklingen inom 

området för att ge möjlighet till bättre 

statistik.  



8903 99 – – Andra 

KAPITEL 90   

Anmärkning 1 f) 

delar med allmän användning enligt definition i 

anmärkning 2 till avdelning XV, av oädel metall 

(avdelning XV) samt motsvarande varor av plast 

(kapitel 39), 

Anmärkning 1 f) 

delar med allmän användning enligt 

definitionen i anmärkning 2 till avdelning XV, av 

oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande 

varor av plast (kapitel 39); varor som är särskilt 

utformade för att användas uteslutande i 

implantat för medicinskt, kirurgiskt, dentalt 

eller veterinärt bruk ska emellertid klassificeras 

enligt nr 9021, 

Den understrukna texten har lagts till för att 

klargöra att artiklar av oädel metall som är 

särskilt utformade för att användas som 

implantat ska klassificeras under HS-nummer 

9021. (se den nya anmärkningen 2 a) till 

avdelning XV.  

– Andra stillbildskameror 

9006 51 – – Enögda spegelreflexkameror, för 

rullfilm med en bredd av högst 35 mm 

9006 52 – – Andra, för rullfilm med en bredd av 

mindre än 35 mm 

9006 53 – – Andra, för rullfilm med en bredd av 

35 mm 

9006 59 – – Andra 

– Andra stillbildskameror 

9006 53 – – För rullfilm med en bredd av 35 mm 

9006 59 – – Andra 

 

HS-undernumren 9006 51 och 9006 52 har 

strukits på grund av låga handelsvolymer. 

Varorna under de strukna undernumren har 

flyttats till undernummer 9006 59. 

9013  

Anordningar med flytande kristaller, inte 

utgörande artiklar som är mera specifikt 

9013 Den understrukna texten har strukits som en 

följd av att HS-nummer 8524 har skapats för 

platta bildskärmsmoduler.  



beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än 

laserdioder; andra optiska apparater och 

instrument samt andra optiska artiklar, inte 

nämnda eller inbegripna någon annanstans i 

detta kapitel 

Lasrar, andra än laserdioder; andra optiska 

apparater och instrument, inte nämnda eller 

inbegripna någon annanstans i detta kapitel 

9022 

Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-

, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat 

än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 

bruk, inbegripet radiografi- och 

radioterapiapparater, röntgenrör och andra 

röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, 

manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar 

samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning 

eller röntgenbehandling  

9022 

Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-

, alfa-, beta-, gammastrålar eller andra 

joniserande strålar, även för annat än 

medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 

bruk, inbegripet radiografi- och 

radioterapiapparater, röntgenrör och andra 

röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, 

manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar 

samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning 

eller röntgenbehandling 

Rubriktexten har ändrats för att inkludera även 

apparater som använder annan joniserande 

strålning än de som redan nämns under 

nummer 9022.  

HS-undernummer 9022 2  

– Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, 

beta- eller gammastrålar, även för annat än 

medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 

bruk, inbegripet radiografi- och 

radioterapiapparater 

HS-undernummer 9022 2 

– Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, 

beta-, gammastrålar eller andra joniserande 

strålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, 

dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet 

radiografi- och radioterapiapparater 

En ändring för att inkludera även apparater som 

använder annan joniserande strålning än de 

som redan nämns under nummer 9022. 

9027 80 – Andra instrument och apparater – Andra instrument och apparater 

9027 81 – – Masspektrometrar 

Ett nytt HS-nummer har skapats för 

masspektrometrar för att underlätta 



9027 89 – – Andra övervakningen av handel med produkter med 

dubbel användning.   

HS-undernummer 9030 3  

- Andra instrument och apparater för mätning 

eller kontroll av spänning, strömstyrka, 

resistans eller effekt 

HS-undernummer 9030 3 

– Andra instrument och apparater för mätning 

eller kontroll av spänning, strömstyrka, 

resistans eller effekt (andra än för mätning och 

kontroll av halvledarplattor (wafers) eller 

halvledarkomponenter) 

Den understrukna texten har lagts till för att 

klargöra att instrument och apparater för 

mätning och kontroll av halvledarplattor 

(wafers) eller halvledarkomponenter inte 

klassificeras enligt detta nummer.  

Ändringen medför ingen förflyttning av varor 

från numret.  

9030 82 – – För mätning och kontroll av 

halvledarplattor (wafers) eller 

halvledarkomponenter 

9030 82 – – För mätning och kontroll av 

halvledarplattor (wafers) eller 

halvledarkomponenter (även integrerade 

kretsar) 

Den understrukna texten har lagts till för att 

klargöra att även instrument och apparater för 

mätning och kontroll av integrerade kretsar 

klassificeras enligt detta undernummer.  

Ändringen medför ingen förflyttning av varor 

från numret. 

9031 41 – – För kontroll av halvledarplattor 

(wafers) eller halvledarkomponenter eller för 

kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som 

används vid tillverkning av 

halvledarkomponenter 

9031 41 – – För kontroll av halvledarplattor 

(wafers) eller halvledarkomponenter (även 

integrerade kretsar) eller för kontroll av sådana 

fotomasker eller hårkors som används vid 

tillverkning av halvledarkomponenter (även 

integrerade kretsar) 

Den understrukna texterna har lagts till för att 

klargöra att även instrument och apparater för 

mätning och kontroll av integrerade kretsar 

klassificeras enligt detta undernummer.  

Ändringen medför ingen förflyttning av varor 

från numret. 

KAPITEL 91   



Struket HS-undernummer  

9114 10 – Fjädrar, inbegripet balansfjädrar 

 HS-nummer 9114 10 har strukits på grund av 

låga handelsvolymer.  

KAPITEL 94   

Anmärkning 1 f) 

lampor och andra belysningsartiklar enligt 

kapitel 85, 

Anmärkning 1 f)  

lampor, ljuskällor och delar till sådana enligt 

kapitel 85, 

En följdändring med anledning av ändringen i 

HS-nummer 8539 för förklaring av 

klassificeringen av LED-ljuskällor.  

Anmärkning 1 l) 

leksaksmöbler samt belysningsarmatur och 

andra belysningsartiklar, av leksakskaraktär (nr 

9503), biljardbord och andra möbler som är 

speciellt konstruerade för spel (nr 9504), 

möbler för trollerikonster samt dekorationer 

(andra än elektriska girlander), såsom s.k. 

kulörta lyktor (nr 9505 ), 

Anmärkning 1 l) 

leksaksmöbler samt belysningsarmatur och 

andra belysningsartiklar, av leksakskaraktär (nr 

9503), biljardbord och andra möbler som är 

speciellt konstruerade för spel (nr 9504), 

möbler för trollerikonster samt dekorationer 

(andra än ljusslingor), såsom s.k. kulörta lyktor 

(nr 9505), 

En ändring i ordval utan ändring i vilka varor 

som beskrivs.  

Anmärkning 4  

Med monterade eller monteringsfärdiga 

byggnader i nr 9406 förstås byggnader som 

färdigställts i fabrik eller som består av 

byggnadselement som föreligger tillsammans 

och ska hopmonteras på byggplatsen, såsom 

bostadshus, arbetsbodar, kontor, skolor, 

butiker, skjul, garage och liknande byggnader. 

Anmärkning 4  

Med ”monterade eller monteringsfärdiga 

byggnader” i nr 9406 förstås byggnader som 

färdigställts i fabrik eller som består av 

byggnadselement som föreligger tillsammans 

och ska hopmonteras på byggplatsen, såsom 

bostadshus, arbetsbodar, kontor, skolor, 

butiker, skjul, garage och liknande byggnader. 

Omfattningen av ”monterade eller 

monteringsfärdiga byggnader” har utökats 

genom ett tillägg för ”byggmodulenheter” som 

nu omfattas under HS-nummer 9406.  



Begreppet monteringsfärdiga byggnader 

omfattar ”byggmodulenheter” av stål, vanligtvis 

i en storlek och i en form som liknar en 

standardtransportcontainer, men som är helt 

eller delvis färdigutrustade på insidan.  

Byggmodulenheter av detta slag är vanligtvis 

avsedda att monteras ihop och utgöra 

permanenta byggnader. 

9401 30 – Höj- och sänkbara snurrstolar – Höj- och sänkbara snurrstolar 

9401 31 – – Av trä 

9401 39 – – Andra 

HS-undernummer 9401 30 har delats upp i två 

undernummer för stolar av trä respektive 

andra.  

Ändring efter ett förslag från FAO med avsikt att 

förbättra möjligheten att följa handelsflöden för 

trävaror.  

9401 40 – Bäddbara sittmöbler, andra än 

trädgårdsmöbler och campingmöbler 

– Bäddbara sittmöbler, andra än 

trädgårdsmöbler och campingmöbler 

9401 41 – – Av trä 

9401 49 – – Andra 

HS-undernummer 9401 40 har delats upp i två 

undernummer för stolar av trä respektive 

andra.  

Ändring efter ett förslag från FAO med avsikt att 

förbättra möjligheten att följa handelsflöden för 

trävaror. 

9401 90 – Delar  – Delar 

9401 91 – – Av trä 

9401 99 – – Andra 

HS-undernummer 9401 90 har delats upp i två 

undernummer för stolar av trä respektive 

andra.  



 Ändring efter ett förslag från FAO med avsikt att 

förbättra möjligheten att följa handelsflöden för 

trävaror. 

9403 90 – Delar – Delar 

9403 91 – – Av trä 

9403 99 – – Andra 

HS-undernummer 9403 90 har delats upp i två 

undernummer för stolar av trä respektive 

andra.  

Ändring efter ett förslag från FAO med avsikt att 

förbättra möjligheten att följa handelsflöden för 

trävaror. 

 Nytt HS-undernummer  

9404 40 – Kviltade täcken, sängöverkast, 

duntäcken och andra sängtäcken 

Ett nytt HS-undernummer har skapats för 

kviltade täcken, sängöverkast, duntäcken och 

andra sängtäcken för att underlätta 

klassificeringen av sådana.  

9405  

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar 

(inbegripet strålkastare) samt delar till sådana 

artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon 

annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med 

belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad 

ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte 

nämnda eller inbegripna någon annanstans 

9405 10 – Ljuskronor och andra elektriska tak- 

eller vägglampor, med undantag av sådana för 

9405  

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar 

(inbegripet strålkastare) samt delar till sådana 

artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon 

annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med 

belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad 

ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte 

nämnda eller inbegripna någon annanstans 

– Ljuskronor och andra elektriska tak- eller 

vägglampor, med undantag av sådana för 

Strukturen i HS-numret har ändrats för att 

möjliggöra separat klassificering av artiklar som 

endast kan användas med lysdiodkällor under 

de olika underrubrikerna.  

Ändringaren för 9405 41, för fotomotoriska 

artiklar, görs efter ett förslag från IRENA för 

solenergiprodukter.  



belysning utomhus av öppna platser eller 

trafikleder  

9405 20 – Elektriska bords-, skrivbords-, säng- 

eller golvlampor 

9405 30 – Julgransbelysningar 

9405 40 – Annan elektrisk belysningsarmatur 

och andra elektriska belysningsartiklar  

9405 50 – Belysningsarmatur och andra 

belysningsartiklar, icke elektriska 

9405 60 – Ljusskyltar, namnplåtar med 

belysning, o.d. 

– Delar 

9405 91– – Av glas 

9405 92 – – Av plast 

9405 99 – – Av annat material 

 

belysning utomhus av öppna platser eller 

trafikleder 

9405 11 – – Utformade för användning endast 

med lysdiodljuskällor (LED) 

9405 19 – – Andra 

– Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller 

golvbelysningsarmaturer 

9405 21 – – Utformade för användning endast 

med lysdiodljuskällor (LED) 

9405 29 – – Andra 

– Ljusslingor för julgranar 

9405 31 – – Utformade för användning endast 

med lysdiodljuskällor (LED) 

9405 39 – – Andra 

– Annan elektrisk belysningsarmatur och andra 

elektriska belysningsartiklar 

9405 41 – – Fotoelektromotoriska, utformade 

för användning endast med lysdiodljuskällor 

(LED) 

9405 42 – – Andra, utformade för användning 

endast med lysdiodljuskällor (LED) 



9405 49 – – Andra 

9405 50 – Belysningsarmatur och andra 

belysningsartiklar, icke elektriska 

– Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. 

9405 61 – – Utformade för användning endast 

med lysdiodljuskällor (LED) 

9405 69 – – Andra 

– Delar 

9405 91– – Av glas 

9405 92 – – Av plast 

9405 99 – – Av annat material 

 Nytt HS-undernummer 

9406 20 – Byggmodulenheter, av stål 

Ett nytt HS-undernummer har skapats för de 

byggmodulenheter, av stål, som motsvarar 

definitionen i anmärkning 4 till kapitel 94, andra 

stycket.  

KAPITEL 95   

Anmärkning 1 

t) elektriska girlander av alla slag (nr 9405), 

Anmärkning 1  

Detta kapitel omfattar inte 

p) obemannade luftfartyg (nr 8806), 

En ny punkt p) har skapats i anmärkning 1 för 

förtydligande av klassificeringen av 

obemannade luftfartyg enligt HS-nummer 8806.  



 

u) ljusslingor av alla slag (nr 9405), 

De tidigare punkterna p) – w) blir nu punkter q) 

– x).  

Samtidigt ändras lydelsen i tidigare punkt t), nu 

punkt u) för att stämma med lydelsen under HS-

nummer 9405.  

 Ny anmärkning 6  

I nr 9508 förstås med följande uttryck de 

betydelser som anges: 

a) med ”åkattraktioner för nöjesparker” förstås 

en anordning eller en kombination av 

anordningar eller utrustning som lyfter, 

förflyttar eller leder en eller flera personer över 

eller genom en fast eller begränsad bana, även 

på vatten, eller inom ett fastställt område, 

huvudsakligen för förströelse eller 

underhållning. Dessa åkattraktioner kan 

kombineras inom en nöjespark, en temapark, 

en vattenpark eller ett nöjesfält. Dessa 

åkattraktioner omfattar inte utrustning av 

sådant slag som vanligen installeras i 

villaträdgårdar eller på lekplatser, 

b) med ”attraktioner för vattenparker” förstås 

en anordning eller kombination av anordningar 

eller utrustning som kännetecknas av att de går 

genom vatten, utan någon fast bana. I 

En helt ny anmärkning för definition av de 

begrepp som används i det omstrukturerade 

HS-numret 9508. Det framgår också att 

utrustning som omfattas av något annat 

nummer, med mer specificerad 

varubeskrivning, i tulltaxan inte ska klassificeras 

under HS-nummer 9508.   



begreppet attraktioner för vattenparker ingår 

endast utrustning som särskilt utformats för 

vattenparker, 

c) Med ”attraktioner för nöjesfält” förstås spel 

som bygger på tur, styrka eller skicklighet, för 

vilka det vanligen krävs en maskinist eller en 

assistent och som kan installeras i permanenta 

byggnader eller i fristående stånd. Attraktioner 

för nöjesfält omfattar inte utrustning enligt nr 

9504. 

Detta nummer omfattar inte utrustning som 

omfattas av något annat nummer i tulltaxan 

med mera specificerad varubeskrivning. 

9504 

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, 

artiklar för sällskapsspel, inbegripet 

spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d., 

biljardbord och bord för kasinon samt 

automatiska kägelresare för bowlinghallar  

9504  

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, 

sällskapsspel, inbegripet biljardbord och bord 

för kasinon samt automatiska kägelresare för 

bowlinghallar, spelautomater som drivs med 

mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra 

betalningsmedel 

Texten till HS-nummer 9504 har organiserats 

om för att göra det tydligare att inte 

åkattraktioner för nöjesparker m.m. enligt HS-

nummer 9508 omfattas under nummer 9504. 

De artiklar för nöjesfält som ska ingå 

specificeras nu i rubriktexten.  

9508  

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan 

utrustning för nöjesfält e.d.; ambulerande 

9508  

Ambulerande cirkusar och ambulerande 

menagerier; åkattraktioner för nöjesparker och 

attraktioner för vattenparker; attraktioner för 

En kraftig ökning av underuppdelningen under 

HS-nummer 9508. Skälet till ändringen är ett 

önskemål om förbättrad statistik för dessa, ofta 

väldigt dyra, utrustningar för nöjesfält.  



cirkusar, ambulerande menagerier; 

ambulerande teatrar 

9508 10 – Ambulerande cirkusar och 

ambulerande menagerier 

9508 90 – Andra  

nöjesfält, inbegripet skjutbanor; ambulerande 

teatrar 

9508 10 – Ambulerande cirkusar och 

ambulerande menagerier 

– Åkattraktioner för nöjesparker och 

attraktioner för vattenparker 

8508 21 – – Berg- och dalbanor 

8508 22 – – Karuseller och gungor 

8508 23 – – Radiobilar 

8508 24 – – Rörelsesimulatorer och 

upplevelsebiografer 

8508 25 – – Vattenåkattraktioner 

8508 26 – – Attraktioner för vattenparker 

9508 29 – – Andra 

9508 30 – Attraktioner för nöjesfält 

9508 40 – Ambulerande teatrar  

KAPITEL 96   

9609 10 – Pennor med stiftet inneslutet i ett 

styvt hölje 

9609 10 – Pennor med stiftet inneslutet i ett 

hölje 

Den understrukna texten tas bort för att 

klargöra att även pennor med böjliga höljen 

omfattas av undernumret.  



9617 

9617 00 Termosflaskor och andra termoskärl, 

kompletta med ytterhölje; delar till sådana kärl, 

andra än lösa glas 

9617  

9617 00 Termosflaskor och andra termoskärl, 

kompletta; delar till sådana kärl, andra än lösa 

glas 

De två officiella versionerna av denna text, på 

engelska och franska, har haft olika text för 

rubriken. I den franska fanns inte ytterhöljet 

med. När nu den engelska versionen ändras 

påverkas även den svenska texten.  

9619  

9619 00 Sanitetsbindor och tamponger, blöjor 

till spädbarn och liknande artiklar, av alla slags 

material  

9619  

9619 00 Sanitetsbindor och tamponger, blöjor 

och liknande artiklar, av alla slags material 

En ändring som förtydligar att även blöjor och 

liknande artiklar för vuxna ska ingå under 

numret.  

Ändringen orsakar ingen förflyttning av varor.  

KAPITEL 97   

 Ny anmärkning 2  

Nr 9701 ska inte tillämpas för mosaiker av 

kommersiell natur (massreproduktioner, 

avgjutningar eller hantverksprodukter), även 

om dessa varor har utformats eller skapats av 

konstnärer. 

En ny anmärkning 2 har skapats för att definiera 

begreppet ”mosaiker” under HS-nummer 9701.  

Nuvarande anmärkningarna 2–5 numreras om 

som anmärkningar 3–6.  

Anmärkning 4  

4.  A) Om inte annat följer av anmärkning 1–3 

ovan ska artiklar enligt detta kapitel klassificeras 

enligt detta kapitel och inte enligt något annat 

kapitel i tulltaxan. 

 

Anmärkning 5 

5. A) Om inte annat följer av anmärkning 1–4 

ovan ska artiklar enligt detta kapitel klassificeras 

enligt detta kapitel och inte enligt något annat 

kapitel i tulltaxan. 

Ändring i anvisningen till ovanstående 

anmärkningar med anledning av 

omnumreringen.  



B) Nr 9706 ska inte tillämpas för artiklar som 

kan klassificeras enligt något av de föregående 

numren i detta kapitel.  

B) Nr 9706 ska inte tillämpas för artiklar som 

kan klassificeras enligt något av de föregående 

numren i detta kapitel. 

9701 

Målningar och teckningar utförda helt för hand, 

andra än teckningar enligt nr 4906 och andra än 

handdekorerade föremål; collage och liknande 

prydnadstavlor 

9701 10 – Målningar och teckningar 

9701 90 – Andra slag  

9701  

Målningar och teckningar utförda helt för hand, 

andra än teckningar enligt nr 4906 och andra än 

handdekorerade föremål; collage, mosaiker och 

liknande prydnadstavlor 

– Med en ålder av över 100 år 

9701 21 – – Målningar och teckningar 

9701 22 – – Mosaiker 

9701 29 – – Andra slag 

– Andra 

9701 91 – – Målningar och teckningar 

9701 92 – – Mosaiker 

9701 99 – – Andra 

Inledningsvis har rubriken till HS-numret 

utökats med mosaiker. Dessa definieras i 

anmärkning 2 till kapitel 97. 

Samtidigt så har undernummerstrukturen 

förändrats. Uppdelning har gjorts baserad på 

ålder, över 100 år eller andra. Därunder har en 

särskild uppdelning gjorts för målningar och 

teckningar, mosaiker samt andra.   

9702  

9702 00 Konstgrafiska originalblad 

9702  

9702 00 Konstgrafiska originalblad 

9702 10 – Med en ålder av över 100 år 

En uppdelning har gjorts baserad på ålder, över 

100 år eller andra. 



9702 90 – Andra 

9703  

9703 00 Originalskulpturer, oavsett materialet 

 

9703  

9703 00 Originalskulpturer, oavsett materialet 

9703 10 – Med en ålder av över 100 år 

9703 90 – Andra 

En uppdelning har gjorts baserad på ålder, över 

100 år eller andra. 

9705  

9705 00 Samlingar och samlarobjekt av 

zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, 

anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, 

paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt 

intresse 

9705  

Samlingar och samlarobjekt av arkeologiskt, 

etnografiskt, historiskt, zoologiskt, botaniskt, 

mineralogiskt, anatomiskt, paleontologiskt eller 

numismatiskt intresse 

9705 10 – Samlingar och samlarobjekt av 

arkeologiskt, etnografiskt eller historiskt 

intresse 

– Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, 

botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, 

paleontologiskt intresse 

9705 21 – – Kvarlevor av människor och delar 

därav 

9705 22 – – Utdöda och utrotningshotade arter 

och delar därav 

9705 29 – – Andra 

Rubriktexten har arrangerats om för att räkna 

upp de olika kategorierna i samma ordning som 

i den nya strukturen nedanför.  

HS-numret har inte haft någon 

underuppdelning men delas nu upp beroende 

på intressekategori.  

För samlingar och samlarobjekt av numismatiskt 

intresse har en uppdelning gjorts baserad på 

ålder, över 100 år eller andra. 



– Samlingar och samlingsobjekt av 

numismatiskt intresse 

9705 31 – – Med en ålder av över 100 år 

9705 39 – – Andra 

9706  

9706 00 Antikviteter med en ålder av över 

100 år 

9706 

Antikviteter med en ålder av över 100 år 

9706 10 – Med en ålder av över 250 år 

9706 90 – Andra 

En underuppdelning har gjorts för antikviteter 

som har en ålder av över 250 år och andra.  

   

   

 


