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OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2  

 

VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN 

 

 

 Varene opplistet i tabell 1 og 2 under er unntatt fra omfanget i underparagraf (a) 

i artikkel 2.2 (Omfang) til denne avtalen:  

 

 

Tabell 1 – For EFTA-statene 

 

HS-nr Varebeskrivelse 
Utelukket ved 

import til: 

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; 

kaseinlim. 

Norge 

Liechtenstein 

Sveits 

35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller 

flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 

vektprosent myseproteiner, beregnet av tørr-

stoffet), albuminater og andre albumin-

derivater. 

 

 - eggalbumin:  

3502.11 - - tørket Norge 

Liechtenstein 

Sveits 

3502.19 - - ellers Norge 

Liechtenstein 

Sveits 

3502.20 - melkealbumin, herunder konsentrater av to eller 

flere myseproteiner 

Norge 

 

3502.90 - ellers Norge 

35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. 

pregelatinert eller forestret stivelse); lim på 

basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert 

stivelse. 

 

3505.10 - dekstrin og annen modifisert stivelse Norge 

Liechtenstein 

Sveits 



 

- 2 - 

 

 

HS-nr Varebeskrivelse 
Utelukket ved 

import til: 

ex 3505.20 - lim, til dyrefôr Liechtenstein 

Sveits 

38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å 

fremskynde farging eller fiksering av farge-

stoffer samt andre produkter eller preparater 

(f.eks. appretur og beisemidler) av det slag som 

brukes innenfor tekstil-, papir- og lær-

industrien eller liknende industrier, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted. 

 

ex 3809.10 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter, til 

dyrefôr 

Liechtenstein 

Sveits 

38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer 

fra raffinering; industrielle fettalkoholer. 

 

 - industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer 

fra raffinering: 

 

ex 3823.11 - - stearinsyre, til dyrefôr 

 

 

Norge 

Liechtenstein 

Sveits 

ex 3823.12 - - oleinsyre, til dyrefôr Norge 

Liechtenstein 

Sveits 

ex 3823.13 - - talloljefettsyrer, til dyrefôr Norge 

ex 3823.19 - - andre, til dyrefôr Norge 

Liechtenstein 

Sveits 

ex 3823.70 - industrielle fettalkoholer, til dyrefôr Norge 

 

 

_______________ 
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Tabell 2 – For Colombia 

 

Posisjon 

HS 2007 
Beskrivelse 

29054300 Mannitol. 

29054400 D-Glucitol (sorbitol). 

33011200 Flyktige, vegetabilske oljer av appelsin. 

33011300 Flyktige, vegetabilske oljer av sitron. 

33011910 Flyktige, vegetabilske oljer av lime. 

33011990 Andre flyktige, vegetabilske oljer av sitrusfrukter. 

33012400 Flyktige, vegetabilske oljer av peppermynte (Mentha piperita). 

33012500 Flyktige, vegetabilske oljer av annen mynte. 

33012910 Flyktige, vegetabilske oljer av anis. 

33012920 Flyktige, vegetabilske oljer av eukalyptus. 

33012930 Andre flyktige, vegetabilske oljer av lavendel.  

33012990 Andre flyktige, vegetabilske oljer, unntatt av sitrusfrukter. 

33013000 Resinoider 

33019010 Vandige aromatiske destillater og vandige løsninger av flyktige, 

vegetabilske oljer. 

33019020 Ekstraherte oleoresiner 

33019090 Konsentrerte løsninger av flyktige, vegetabilske oljer i fett, faste oljer, 

voks eller liknende stoffer, utvunnet ved enfleurage eller maserasjon; 

terpeniske biprodukter fra avterpenisering av flyktige, vegetabilske oljer. 

35011000 Kasein 

35019010 Kaseinlim 

35019090 Kaseinater og andre kaseinderivater  

35021100 Tørket eggalbumin. 

35021900 Annet eggalbumin. 

35022000 Melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner. 

35029010 Andre albuminer. 

35029090 Albuminater og andre albuminderivater. 

35030010 Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller rektangulære plater, også 

overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater. 

35030020 Husblas; annet lim av animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører 

under posisjon 35.01.  

35040010 Peptoner og deres derivater. 

35040090 Andre proteiner og deres derivater, ikke er nevnt eller innbefattet annet 

sted; hudpulver, også behandlet med kromsalt. 

35051000 Dekstrin og annen modifisert stivelse  

35052000 Lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse  

38091000 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller 

fiksering av fargestoffer samt andre produkter eller preparater (f.eks.: 

appretur og beisemidler), på basis av stivelse eller stivelseprodukter, av 

det slag som brukes i tekstil- og papirindustrien. 

38231100 Stearinsyre. 

38231200 Oleinsyre. 

38231300 Talloljefettsyrer. 
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Posisjon 

HS 2007 
Beskrivelse 

38231900 Andre industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering. 

38237010 Laurylalkohol 

38237020 Cetylalkohol  

38237030 Stearylalkohol  

38237090 Andre 

38246000 Sorbitol, unntatt sorbitol som hører under underposisjon 2905.44. 

41012000 Hele huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten, 

av vekt per stk høyst 8 kg i tørr tilstand, høyst 10 kg i tørrsaltet tilstand 

eller høyst 16 kg i fersk, våtsaltet eller annen preservert tilstand. 

41015000 Hele huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten, 

av vekt over 16 kg (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller 

preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede 

eller videre beredte), også avhåret 

41019000 Andre rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av 

hesteslekten, herunder ryggstrimler, kjernestykker og buksider 

41021000 Rå huder og skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, 

piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, 

pergamentbehandlede eller videre beredte), med ull. 

41022100 Rå huder og skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, 

piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, 

pergamentbehandlede eller videre beredte), uten ull, piklede. 

41022900 Andre rå huder og skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, tørkede, 

kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, 

pergamentbehandlede eller videre beredte), bortsett fra dem som er 

unntatt i henhold til note 1.c) til dette kapittel, uten ull 

41032000 Rå huder og skinn av reptiler (krypdyr) (ferske eller saltede, tørkede, 

kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, 

pergamentbehandlede eller videre beredte), også avhårede eller spaltede  

41033000 Rå huder og skinn av svin (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede 

eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergament-

behandlede eller videre beredte), også avhårede eller spaltede 

41039000 Andre rå huder og skinn av (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, 

piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergament-

behandlede eller videre beredte), også avhårede eller spaltede, bortsett 

fra dem som er unntatt i henhold til note 1.b eller 1.c til dette kapittel. 

43011000 Hele skinn av mink, også uten hode, hale eller labber. 

43013000 Hele skinn, også uten hode, hale eller labber, av følgende lam: astrakan, 

breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt indiske, kinesiske, 

mongolske eller tibetanske  

43016000 Hele skinn av rev, også uten hode, hale eller labber. 

43018000 Andre hele pelsskinn, også uten hode, hale eller labber, unntatt rå huder 

og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03 

43019000 Hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp egnet til buntmaker-

arbeid. 

50010000 Silkekokonger anvendelige til avhesping. 
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Posisjon 

HS 2007 
Beskrivelse 

50020000 Råsilke (ikke tvunnet). 

50030000 Silkeavfall (herunder kokonger ikke anvendelige til avhesping, 

garnavfall og opprevne filler), ikke kardet eller kjemmet. 

51011100 Råull, ikke kardet eller kjemmet, herunder ryggvasket, klippet. 

51011900 Annen råull, ikke kardet eller kjemmet, herunder ryggvasket 

51012100 Ull, ikke kardet eller kjemmet, avfettet, ikke karbonisert, klippet. 

51012900 Annen ull, ikke kardet eller kjemmet, avfettet, ikke karbonisert 

51013000 Ull, ikke kardet eller kjemmet, avfettet, karbonisert. 

51021100 Fine dyrehår, ikke kardet eller kjemmet, av kasjmirgeiter  

51021910 Fine dyrehår, ikke kardet eller kjemmet, av alpakka eller lama  

51021920 Fine dyrehår, ikke kardet eller kjemmet, av kanin eller hare  

51021990 Andre fine dyrehår, ikke kardet eller kjemmet 

51022000 Grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmet. 

51031000 Noils (kamavfall) av ull eller fine dyrehår. 

51032000 Annet avfall av ull eller fine dyrehår. 

51033000 Avfall av grove dyrehår. 

52010010 Med fiberlengde større enn 34,92 mm (1 3/8 tomme)  

52010020 Med fiberlengde større enn 28,57 mm (1 1/8 tomme) men mindre enn 

eller lik 34,92 mm (1 3/8 tomme) 

52010030 Med fiberlengde større enn 22,22 mm (7/8 tomme) men mindre enn eller 

lik 28,57 mm (1 1/8 tomme)  

52010090 Med fiberlengde større enn 22,22 mm (7/8 tomme) 

52021000 Avfall av bomullsgarn. 

52029100 Trådavfall av bomull 

52029900 Annet avfall av bomull 

52030000 Bomull, kardet eller kjemmet. 

53011000 Lin, ubehandlet eller røytet. 

53012100 Lin, brukket eller skaket, men ikke spunnet. 

53012900 Lin, kjemmet eller bearbeidet på annen måte, men ikke spunnet 

53013000 Stry og avfall av lin. 

53021000 Hamp, ubearbeidet eller røytet, men ikke spunnet 

53029000 Hamp, bearbeidet, men ikke spunnet; stry og avfall av hamp (herunder 

garn- og trådavfall). 

 

 

_______________ 

 


