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A V S N I T T X I X

VÅPEN OG AMMUNISJON; DELER OG TILBEHØR DERTIL

K A P I T T E L 9 3

VÅPEN OG AMMUNISJON; DELER OG TILBEHØR DERTIL

Alminnelige bestemmelser

Dette kapitlet omfatter:

1. Våpen, alle slags, til krigføring på land, til sjøs og i luften, av militære styrker, av politiet og liknende
(tollvesen, grensevakt etc.)

2. Våpen som brukes av privatpersoner til selvforsvar, jakt, blinkskyting etc. (for eksempel på miniatyr-
baner, innendørsbaner og fornøyelsesfelt etc.).

3. Andre anordninger som virker ved tenning av en eksplosiv ladning (for eksempel kanoner og geværer
til utskyting av liner samt signalpistoler).

4. Ammunisjon og prosjektiler (unntatt varer som hører under kapittel 36).

Med få unntak (se kommentarene til posisjonene 93.05 og 93.06), omfatter dette kapitlet også deler og
tilbehør til våpen samt deler til ammunisjon.

Kikkertsikter og annet optisk utstyr til bruk i forbindelse med våpen og montert på disse, eller som
foreligger sammen med de våpen som de skal påmonteres, klassifiseres sammen med våpnene. Når slikt
optisk utstyr foreligger på annen måte, er det unntatt (kapittel 90).

Dette kapitlet omfatter ikke kjøretøyer, selv om de utelukkende er bestemt til militær bruk, og selv om de
er utstyrt med våpen. Kapitlet omfatter derfor ikke for eksempel panserjernbanevogner (kapittel 86),
tanks og pansrede stridsvogner (posisjon 87.10), militærfly (posisjon 88.01 eller 88.02) og krigsskip
(posisjon 89.06). Våpen til disse kjøretøyer etc. som foreligger særskilt (kanoner, maskingeværer etc.),
føres imidlertid under dette kapitlet (se kommentarene til posisjon 93.01 angående visse våpen som er
montert på jernbanevogner eller vegkjøretøyer).

Dette kapitlet omfatter heller ikke:

a. Stålhjelmer og andre militære hodeplagg (kapittel 65).

b. Brystharnisker, panserskjorter, skuddsikre vester og liknende til personlig beskyttelse (klassifiseres etter
materialets beskaffenhet).

c. Armbrøster, buer og piler til bueskyting samt våpen som har karakter av leketøy (kapittel 95).

d. Samlergjenstander og antikviteter (posisjon 97.05 eller 97.06).

Våpen og deler dertil som hører under dette kapitlet kan inneholde edelt metall, metall plettert med edelt
metall, natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte),
skilpaddeskall, perlemor, elfenbein og liknende materialer.
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93.01 VÅPEN TIL MILITÆR BRUK, MED UNNTAK AV REVOLVERE OG PISTOLER SAMT
DE VÅPEN SOM HØRER UNDER POSISJON 93.07.

Denne posisjonen omfatter alle våpen til militær bruk, unntatt revolvere og pistoler som hører under
posisjon 93.02, og de våpen som hører under posisjon 93.07. Posisjonen omfatter våpen som foreligger
særskilt og er bestemt til bevæpning av båter, pansrede jernbanevogner, fly, tanks og pansrede strids-
vogner.

Posisjonen omfatter:

1. Artillerivåpen og infanteri-støttevåpen, dvs. alle typer kanoner og skyts (faste eller på hjul, belter
etc.), for eksempel berg- og feltartilleri, middels tungt og tungt artilleri, langtrekkende kanoner,
luftvernkanoner, antitankkanoner, haubitser og bombekastere (mortere).

Langtrekkende kanoner, som er montert på jernbanevogner, føres også under denne posisjonen (og ikke
under kapittel 86). Mobile kanoner og selvdrevne kanoner føres også under denne posisjonen, og må
ikke forveksles med tanks og andre armerte panserbiler som hører under posisjon 87.10.

2. Automatiske våpen for hurtig ildgivning. Noen av dem kan betjenes av bare én mann.

Denne gruppe omfatter maskingeværer, maskinpistoler og andre automatvåpen.

3. Våpen til militær bruk, for eksempel geværer og karabiner.

4. Andre spesielle militære utskytingsapparater, for eksempel utskytingsapparater for militære raketter,
unntatt de som hører under posisjon 93.03; apparater til utskyting av dypvannsbomber; torpedo-
utskytingsrør; flammekastere (apparater til å kaste en brennende væske mot fienden), unntatt flamme-
kastere som brukes til utrydding av ugras (posisjon 84.24).
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93.02 REVOLVERE OG PISTOLER, MED UNNTAK AV DE SOM HØRER UNDER POSISJON
93.03 ELLER 93.04.

Denne posisjonen omfatter revolvere og pistoler, uansett kaliber, som kan skyte ut ethvert prosjektil
(unntatt signalraketter) ved hjelp av en eksplosiv ladning, og som er konstruert til å holdes i og avfyres fra
hånden.

Revolvere er enkeltløpede våpen og har en roterende sylinder (tønne).

Pistoler kan ha ett eller flere løp. De kan også ha utskiftbare løp. Halvautomatiske pistoler har et magasin
som kan lades med flere skudd, men våpenet må trekkes av for hvert skudd.

Posisjonen omfatter også miniatyrpistoler og -revolvere. Den omfatter også slike våpen som har form av
andre gjenstander, for eksempel blyanter, lommekniver eller sigarettetuier, forutsatt at de virkelig er skyte-
våpen.

Posisjonen omfatter ikke automatvåpen (dvs. slike våpen som bruker pistolammunisjon og som, når
avtrekkeren trykkes inn, fortsetter å skyte inntil magasinet er tomt eller avtrekkeren slippes). Slike våpen
føres under posisjon 93.01 som maskinpistoler. De kan avfyres fra hånden, men har i alminnelighet en
forlenget kolbe (skjefte).

Posisjonen omfatter heller ikke:

a. Slaktevåpen, lyssignalpistoler, pistoler og revolvere for løse skudd (med massivt eller blokkert løp, eller
med konisk kammer) til starting, teaterpistoler, ”svartkrutt”-munnladningspistoler, verken konstruert
for, eller i stand til å avfyre en patron (posisjon 93.03).

b. Pistoler for luft eller gass eller utstyrt med fjærmekanisme (posisjon 93.04).
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93.03 ANDRE ILDVÅPEN OG LIKNENDE APPARATER SOM AVFYRER EN EKSPLOSIV
LADNING (F.EKS. SPORTS- OG JAKTGEVÆRER, MUNNLADNINGSVÅPEN, SIGNAL-
PISTOLER OG LIKNENDE BARE BESTEMT FOR Å SKYTE UT SIGNALRAKETTER,
PISTOLER OG REVOLVERE FOR LØSAMMUNISJON, SLAKTEVÅPEN, LINE-
UTSKYTNINGSGEVÆRER).

Denne posisjonen omfatter alle ildvåpen som ikke omfattes av posisjonene 93.01 og 93.02. Den omfatter
apparater som ikke er våpen, men som avfyrer en eksplosiv ladning.

Posisjonen omfatter:

1. Geværer og karabiner til jakt og sport, uansett kaliber, med glattboret eller riflet løp. Sports- og
jaktgeværer har ofte to løp, hvorav det ene kan være glattboret og det andre riflet. De kan også ha
utskiftbare løp (glattboret og riflet). Metalldeler og kolber er ofte dekorert. Geværer som brukes til
konkurranseskyting har i alminnelighet bare ett løp.

Disse våpen kan bare avfyre ett skudd av gangen og må lades ved et håndgrep etter hvert skudd. Dog
kan de også ha magasin og mekanismer som fjerner den brukte patron og lader igjen (repetergeværer),
eller de kan ha et magasin med en mekanisme for hurtig halvautomatisk skyting.

Sportsgeværer som skal etterlikne spaserstokker føres også under denne posisjonen.

2. Spesialskytevåpen til sjøfugljakt. De er vanligvis montert på et stativ som skal festes på en båt.

3. Munnladnings- (”svartkrutt-”) våpen, verken konstruert for, eller i stand til å avfyre en patron.

4. Signalpistoler og andre anordninger som bare er bestemt til å skyte ut signalraketter.

5. Sikkerhets- og startpistoler og -revolvere som bare er i stand til å avfyre løse skudd. De kan ha et
massivt eller blokkert løp med et utløp for gassen. I enkelte revolvere er kamrene konet, mens start-
pistoler eller teaterpistoler ofte ikke har noe løp. Startpistoler kan også være utstyrt med elektriske
anordninger som setter i gang et tidtakerapparat.

6. Slaktevåpen. Disse likner pistoler for løse skudd. Eksplosjonen skyter ut en bolt som glir inn i løpet, og
som enten dreper eller svimeslår dyret. Denne bolten forlater ikke pistolen, men trekkes tilbake til
utgangsstilling for neste skudd.

Posisjonen omfatter ikke pistoler for kuleammunisjon (vanligvis av større kaliber) som leilighetsvis
brukes til slakting av dyr (posisjon 93.02).

7. Lineutskytningsgeværer som vanligvis brukes ombord i fartøyer eller på redningsstasjoner til liv-
redning og for å opprette forbindelser.

8. Harpunkanoner og -geværer fil å fange fisk, sjødyr, havskilpadder etc. ved utskyting av en harpun
festet til en line.

9. Varselkanoner, mortere og liknende apparater for løse skudd. De brukes til å slå alarm (for
eksempel på redningsstasjoner), til saluttering eller for å gi varsel om krypskyttere etc.

10. ”Værkanoner” som er en slags kanon av jernplater i form av en avkuttet kjegle. De fyres av mot hagl-
skyer for å fremkalle regn.

Denne posisjonen omfatter ikke klinkeverktøy, bolteverktøy (”pistoler" for inndriving av bolter i vegger)
etc. som virker ved hjelp av en eksplosiv ladning (posisjon 82.05).
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93.04 ANDRE VÅPEN (F.EKS. GEVÆRER OG PISTOLER FOR LUFT ELLER GASS ELLER
UTSTYRT MED FJÆRMEKANISME, KØLLER), UNNTATT DE SOM HØRER UNDER
POSISJON 93.07.

Denne posisjonen omfatter våpen, unntatt skytevåpen som hører under posisjonene 93.01 til 93.03 og
våpen som hører under posisjon 93.07.

Posisjonen omfatter:

1. Køller, batonger og liknende for politi etc. samt spaserstokker med blyinnlegg.

2. Slåsshansker, dvs. metallstykker som er avpasset etter en knyttneve, og som skal brukes til å slå med.

3. ”Slynger” til å skyte fugler og skadedyr med. De kan ha form av spaserstokker

Leketøyslynger er unntatt (posisjon 95.03).

4. Luftgeværer og -pistoler. Disse likner vanlige geværer, pistoler etc., men de er utstyrt med et rom til
komprimering av luft som slippes ut løpet når våpenet trekkes av, og således skyter ut ammunisjonen.

Geværer og pistoler som virker på samme måte, men med andre gasser enn luft, føres også under denne
posisjonen.

5. Liknende våpen som virker ved utløsing av en kraftig fjærmekanisme.

6. Geværer og pistoler som virker ved hjelp av komprimert karbondioksid, for på avstand å skyte med
automatiske sprøyter med innhold av et bedøvelsesmiddel eller et legemiddel (antiserum, vaksine etc.)
på fritt omstreifende dyr.

7. Aerosol sprøytebokser som inneholder tåregass.
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93.05 DELER OG TILBEHØR TIL VARER SOM HØRER UNDER POSISJONENE 93.01 - 93.04.

Deler og tilbehør som hører under denne posisjonen omfatter:

1. Deler til våpen til militær bruk, for eksempel de indre rør (mantelrør) til løp, rekylmekanismer og
sluttstykker til alle slags kanoner; kanontårn, lavetter, stativ og andre spesielle understell til kanoner,
maskingeværer, maskinpistoler etc., med eller uten sikte- og lademekanisme.

2. Støpte, pressede og smidde deler av metall til mindre militærvåpen, jakt- og sportsvåpen etc., og
til revolvere og pistoler, for eksempel løp, sluttstykker, låser, avtrekkerbøyler, sperrestykker, hev-
armer, tennstifter, spennstykker, avtrekkere, avtrekkerhaker, uttrekkere, utkastere, rammer (til pistoler),
plater, kolbeplater, sikringer, sylindrer (til revolvere), korn og sikter, magasiner.

3. Beskyttelsestrekk og -futteraler til kolber, sikter, løp og sluttstykker.

4. Innleggsløp (morrisløp) etc. (små løp til å sette inn i løp av større kaliber, slik at våpenet kan brukes
til øvelsesskyting på miniatyrskytebaner).

5. Kolber og andre deler av tre til geværer, rifler og karabiner, samt kolber og kolbeplater (av tre,
metall, ebonitt etc.) til revolvere og pistoler.

6. Bærereimer, ringer, bøyler og reimbeslag til geværer, rifler eller karabiner.

7. Lyddempere.

8. Avtakbare rekyldempere for jakt- og sportsgevær.

Posisjonen omfatter ikke:

a. Deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, (for eksempel skruer, nagler og fjærer), av
uedelt metall (avsnitt XV), eller tilsvarende varer av plast (kapittel 39).

b. Etuier og vesker for våpen (posisjon 42.02).

c. Kinematografiske kameraer for kontroll av maskingeværild fra fly (posisjon 90.07).

d. Kikkertsikter og liknende sikter til våpen (posisjon 90.13).

e. Tilbehør som er bedre beskrevet under andre posisjoner i tolltariffen, for eksempel pussestokker, rense-
stokker for kanoner (viskere) og liknende til rensing av våpen (posisjonene 82.05, 96.03, etc.).
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93.06 BOMBER, GRANATER, TORPEDOER, MINER, RAKETTER OG LIKNENDE KRIGS-
MATERIELL SAMT DELER DERTIL; PATRONER OG ANNEN AMMUNISJON OG
PROSJEKTILER SAMT DELER DERTIL, HERUNDER HAGL OG FORLADNINGER
TIL PATRONER.

Denne posisjonen omfatter:

A. Ammunisjon, for eksempel:

1. Granater (sprenggranater, ringgranater, panserbrytende granater, lysgranater, sporlysgranater, brann-
og røykgranater etc.) samt alle andre typer ammunisjon til kanoner og bombekastere.

2. Patroner, alle slags: løse patroner (herunder patroner til nagleverktøy eller til start av stempeldrevne
forbrenningsmotorer med kompresjonstenning), skarpe patroner, patroner med sporlys, brann-
prosjektiler, panserbrytende prosjektiler, kule- og haglpatroner til jaktgeværer, etc.

3. Blykuler (hule, kuleformede etc.) og piler til luftgeværer, gass- eller fjærgeværer, karabiner eller
pistoler, unntatt ammunisjon til leketøy som hører under posisjon 95.03.

B. Ballistiske missiler hvis nyttelast returnerer til jordens overflate etter å ha nådd sitt apogeum, og som
gir nyttelasten en slutthastighet av høyst 7000 meter i sekundet.

C. Prosjektiler som drives frem ved egen hjelp etter utskytingen, for eksempel torpedoer, flygende
bomber (prosjektiler som likner på fly), fjernstyrte kampraketter etc.

D. Annen krigsammunisjon, for eksempel land- og sjøminer, dypvannsbomber, håndgranater, gevær-
granater, bomber som slippes fra fly.

E. Harpuner, også med sprenghode, til harpunkanoner og -geværer.

F. Deler til ammunisjon og prosjektiler, for eksempel:

1. Hylser til granater, miner, bomber og torpedoer.

2. Patronhylser og andre deler til patroner, for eksempel bunnplater (av messing), innlegg (av metall
eller papp), forladninger (av filt, papir, kork etc.).

3. Kuler og hagl til ammunisjon.

4. Brannrør som tenner i hodet eller bunnen, og som enten er tidsinnstilt, springer ved anslag eller når
de kommer i nærheten av målet (elektronisk styrte), til granater, torpedoer etc.; deler til slike
brannrør, herunder beskyttelseskapper.

5. Mekaniske deler til visse prosjektiler, for eksempel spesialpropeller og spesialgyroskoper til
torpedoer.

6. Krigshoder og flottører til torpedoer.

7. Tennstempler, sikringsbolter, sikringsarmer og andre granatdeler.

8. Styrefinner til bomber.
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Posisjonen omfatter ikke:

a. Krutt og tilberedte sprengstoffer, også ferdig til bruk i ammunisjon (posisjonene 36.01 og 36.02);
sikkerhetslunter, detonerende lunter, tennhetter, rivtennere og andre tennmidler for krutt og sprengstoff
samt elektriske detonatorer, herunder tennsatser for granater (posisjon 36.03).

b. Signalraketter og regnraketter (posisjon 36.04).

c. Ladninger for brannslokningsapparater samt brannslokningsgranater og brannslokningsbomber
(posisjon 38.13).

d. Motorer som hører under posisjon 84.11 eller 84.12, til raketter, torpedoer eller liknende prosjektiler.

e. Radio- eller radarapparater som hører under posisjon 85.26 (se note 2 til dette kapitlet).

f. Urverk og deler dertil, for ammunisjon eller deler til ammunisjon (for eksempel til tennrør)
(posisjonene 91.08 til 91.10 og 91.14).
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93.07 KÅRDER, SABLER, HUGGERTER, BAJONETTER, LANSER OG LIKNENDE VÅPEN
SAMT DELER DERTIL, OG SLIRER OG SKJEDER TIL SLIKE VÅPEN.

Denne posisjonen omfatter våpen som kårder (herunder kårdestokker), sabler, huggerter, bajonetter, lanser,
kastespyd, piker, hellebarder, kriser, kommandokniver, dolker, stiletter og daggerter. Knivbladene er
vanligvis av kvalitetsstål. Noen har også mer eller mindre kunstferdig utførte parerbøyler.

Slike våpen hører fortsatt under denne posisjonen, selv om de bare brukes under seremonier, til dekorasjon
eller til teaterformål.

De fleste av disse våpen har et fast blad, men enkelte daggerter og stiletter har et bevegelig blad som
vanligvis skjules i håndtaket. Bladet kan skyves ut og låses fast i denne stilling med hånden eller ved hjelp
av en fjærmekanisme.

Under denne posisjonen hører også deler, for eksempel blad (herunder emner dertil, selv om de bare er
smidde), fester, parerbøyler og håndtak samt slirer og skjeder til sabler, kårder, bajonetter, daggerter etc.

Posisjonen omfatter ikke:

a. Belter og liknende utrustning til sabler, bajonetter etc., av lær (posisjon 42.03) eller av tekstilmateriale
(posisjon 62.17); portepéer (vanligvis posisjon 42.05 eller 63.07).

b. Jaktkniver, turkniver og andre kniver som hører under posisjon 82.11, eller slirer til slike kniver
(vanligvis posisjon 42.02).

c. Slirer og skjeder av edelt metall eller metall plettert med edelt metall (posisjon 71.15).

d. Fektevåpen (posisjon 95.06).
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