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AVSNITT XII
FOTTØY, HODEPLAGG, PARAPLYER, PARASOLLER,
SPASERSTOKKER, SITTESTOKKER, SVEPER, RIDEPISKER OG
DELER DERTIL; BEARBEIDEDE FJÆR OG VARER DERAV;
KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AV MENNESKEHÅR
KAPITTEL 64
FOTTØY, GAMASJER OG LIKNENDE; DELER DERTIL
Alminnelige bestemmelser
Med visse unntak (se spesielt de som er nevnt i slutten av disse alminnelige bestemmelser), omfatter
posisjonene 64.01 - 64.05 forskjellige slags fottøy (herunder kalosjer og liknende) uten hensyn til fasong
og størrelse, anvendelsesområde, fremstillingsmåte eller materialets art.
Som ”fottøy” under dette kapitlet anses imidlertid ikke fot- eller sko-overtrekk for engangsbruk av et tynt,
spinkelt materiale (papir, plastfolie etc.) uten påsatt såle. Disse produkter klassifiseres etter materialets
beskaffenhet.
A. Som fottøy regnes alt fra sandaler med overdel som bare består av lisser eller bånd, til høye skaftestøvler
(hvis overdel også dekker låret, og som kan være utstyrt med stropper, etc. til å feste rundt livet slik at
overdelen bedre holdes oppe). Kapitlet omfatter:
1. Alminnelige høy- eller lavhælte sko til innendørs eller utendørs bruk.
2. Snørestøvler, støvletter, slagstøvler og skaftestøvler.
3. Sandaler av forskjellige typer, ”espadrillos” (sko med overdel av tøy og med såler av flettet
vegetabilsk materiale), tennissko, joggesko, badesko og annet fritidsfottøy.
4. Spesielt sportsfottøy som er konstruert for sportslige aktiviteter, og som er utstyrt med eller kan
utstyres med pigger, knotter, haker eller liknende, skøytestøvler, skistøvler, brytestøvler, boksestøvler og sykkelsko (se varenummernote 1 til dette kapitlet).
Rulleskøyter og støvler med påsittende skøyter er imidlertid unntatt (posisjon 95.06).
5. Dansesko.
6. Hussko (for eksempel tøfler).
7. Fottøy fremstilt av ett stykke, spesielt ved støping av gummi eller plast eller utskjæring av ett
massivt trestykke.
8. Annet fottøy som er spesielt konstruert for å beskytte mot olje, fett, kjemikalier eller kulde.
9. Overtrekkssko, med eller uten hæler, som brukes over andre sko.
10. Fottøy for engangsbruk, med påsatt såle.
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B. Fottøy som hører under dette kapitlet kan være fremstilt av ethvert materiale (gummi, lær, plast, tre,
kork, tekstilmaterialer (herunder filt og fiberduk (”nonwovens”)), pelsskinn, flettematerialer etc.)
unntatt asbest. De kan være utstyrt med materialer som hører under kapittel 71, i ethvert mengdeforhold.
I dette kapitlet er det imidlertid det materiale som inngår i yttersålen og i overdelen som bestemmer
klassifiseringen i en av posisjonene 64.01 - 64.05.
C. Med betegnelsen ”yttersåle” i posisjonene 64.01 - 64.05, forstås den del av fottøyet (bortsett fra en
påsatt hæl) som er i kontakt med bakken når det er i bruk. Ved klassifisering skal yttersålen anses å
bestå av det materialet som har den største berøringsflate med bakken. For å avgjøre hvilket materiale
yttersålen er fremstilt av, skal det ses bort fra påsatt tilbehør eller forsterkninger som delvis dekker
yttersålen (se note 4.b til kapitlet). Disse tilbehør eller forsterkninger omfatter brodder, stifter, beslag,
beskyttere eller liknende tilbehør (herunder et tynt lag av tekstilfnugg (for eksempel for å skape et
mønster) eller et avtakbart tekstilmateriale som er festet til, men ikke innstøpt i sålen).
Fottøy som er fremstilt av ett enkelt stykke uten påsatt såle (for eksempel tresko), og hvor separat
yttersåle ikke er nødvendig, skal klassifiseres etter materialet i undersiden.
D. Ved klassifisering av fottøy under dette kapitlet, må det også tas hensyn til materialet i overdelen.
Overdelen er den del av skoen eller støvelen som er over sålen. Når det gjelder sko som har plaststøpte
såler eller sko av mokasintypen, brukes det imidlertid bare ett enkelt stykke av materialet til å forme
sålen og enten hele eller en del av overdelen, slik at det er vanskelig å finne skillelinjen mellom
yttersålen og overdelen. I slike tilfeller skal overdelen anses som den del av skoen som dekker sidene og
den øvre del av foten. Størrelsen av overdelen varierer mye avhengig av hva slags fottøy det dreier seg
om, fra slikt som dekker foten og hele beinet, herunder låret (for eksempel vadestøvler), til fottøy hvis
overdel bare består av reimer eller bånd (for eksempel sandaler).
Hvis overdelen består av to eller flere materialer, skal overdelen anses å bestå utelukkende av det
materialet som har den største utvendige overflate, uten hensyn til utstyr eller forsterkninger, for
eksempel ankelbeskyttere, beskyttelses- eller pyntekanter, annen pynt (dusker, pomponger eller
fletninger), spenner, stropper, maljer, lisser eller glidelåser. Materialet i et eventuelt fôr har ingen
innvirkning på klassifiseringen.
E. Det presiseres at betegnelsene ”gummi” og ”plast” i dette kapitlet omfatter vevnader eller andre tekstilmaterialer som har et ytre lag av gummi eller plast som er synlig med det blotte øye, og som ikke bare er
synlig som en forandring av fargen.
F. Med forbehold av bestemmelsene i punkt E ovenfor, forstås med betegnelsen ”tekstilmateriale” i dette
kapitlet fibrer, garn, vevnader, trikoterte stoffer, filt, fiberduk (”nonwovens”), hyssing, snører, liner og
tau etc. som hører under kapitlene 50 til 60.
G. Betegnelsen ”lær” i dette kapitlet omfatter varer som er nevnt i posisjonene 41.07 og 41.12 til 41.14.
H. Som fottøy (ikke som del til fottøy), anses også sko- eller støvelbunner som består av en yttersåle festet
til en ikke-komplett eller uferdig overdel som ikke dekker ankelen. Disse varer kan gjøres ferdige ved å
avslutte den øvre kant med et kantebånd, og ved å sette på en lukkeanordning.
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Dette kapitlet omfatter heller ikke:
a. Fottøy av tekstilmateriale, uten yttersåler som er limt, sydd eller festet til overdelen på annen måte
(avsnitt XI).
b. Fottøy som bærer tydelig spor av bruk og som foreligger løse eller i baller, sekker eller liknende
emballasje (posisjon 63.09).
c. Fottøy av asbest (posisjon 68.12).
d. Ortopedisk fottøy (posisjon 90.21).
e. Fottøy som har karakter av leketøy, støvler med påsittende skøyter (herunder rulleskøyter); leggbeskyttere og liknende beskyttende sportsutstyr (kapittel 95).
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64.01 VANNTETT FOTTØY MED YTTERSÅLE OG OVERDEL AV GUMMI ELLER PLAST,
OG HVOR OVERDELEN VERKEN ER FESTET TIL SÅLEN ELLER SATT SAMMEN
MED SØM, NAGLER, STIFTER, SKRUER, PLUGGER ELLER LIKNENDE.
Denne posisjonen omfatter vanntett fottøy med både yttersåle og overdel (se punkt C og D i de alminnelige
bestemmelser) av gummi (som definert i note 1 til kapittel 40), plast eller tekstilmateriale med et ytre lag av
gummi eller plast som er synlig med det blotte øye (se note 3 til dette kapitlet), forutsatt at overdelen
verken er festet til sålen eller satt sammen slik som nevnt i posisjonsteksten.
Posisjonen omfatter fottøy fremstilt for å beskytte mot gjennomtrenging av vann eller andre væsker og
omfatter bl.a. spesielle snøstøvler, kalosjer, overtrekkssko og skistøvler.
Fottøy hører fortsatt under denne posisjonen selv om de er fremstilt delvis av ett og delvis av et annet av de
nevnte materialer (for eksempel sålen kan bestå av gummi og overdelen av vevnad med et ytre lag av plast
som er synlig med det blotte øye, og som ikke bare er synlig som en forandring av fargen).
Posisjonen omfatter blant annet fottøy som er fremstilt ved noen av de prosesser som er nevnt nedenfor:
1. Formstøping.
Ved denne prosess blir en kjerne, som kan være dekket av en tekstilstrømpe som senere danner fôret i
varen, plassert i en form enten sammen med tilformede emner eller granulater.
Formen blir lukket og plassert mellom platene i en presse, som blir oppvarmet til høy temperatur.
På grunn av varmen oppnår emnene eller granulatene en viss grad av viskositet og fyller fullstendig
mellomrommet mellom kjernen og formens vegger. Det overflødige materialet trenger ut gjennom hull i
formen. Materialet blir deretter vulkanisert (gummi) eller det stivner (poly(vinylklorid)).
Når støpeprosessen er sluttført, tas skoen ut av formen og kjernen fjernes.
2. Sprøytestøping.
Denne prosess er lik formstøping, bortsett fra at emnene eller granulatene som blir brukt ved formstøping, erstattes av en gummi- eller poly(vinylklorid)-basert blanding, som forvarmes for at den skal få
den viskositet som er nødvendig før innsprøytning i formen.
3. Skallstøping.
Ved denne prosess blir en poly(vinylklorid)- eller polystyrenmasse sprøytet inn i en form der den får
stivne til et skall; overflødig materiale trenger ut gjennom hull i formen.
4. Rotasjonsstøping.
Denne prosess er lik skallstøping, bortsett fra at overdraget dannes ved at massen roterer i en lukket
form.
5. Støping ved dypping.
Ved denne prosess blir en varm form dyppet i massen (denne metoden blir sjelden brukt i skoindustrien).
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6. Sammensetting ved vulkanisering.
Ved denne prosess blir råmaterialet (vanligvis gummi eller termoplast) blandet med svovelpulver og
sendt gjennom en presse som fremstiller en duk. Duken blir kuttet (og noen ganger kalandrert) til den
form som de forskjellige deler av yttersålen og overdelen har (for eksempel overlær, hælkapper,
tåkapper etc.). Delene blir lett oppvarmet for å gjøre materialet klebrig og blir deretter satt sammen på
en lest hvis form tilsvarer formen på fottøyet. Det sammensatte fottøyet blir presset mot lesten slik at
delene fester seg til hverandre, og deretter vulkanisert. Fottøy som lages på denne måten blir innen faget
kalt ”oppbygd fottøy” (”built-up footwear”).
7. Liming og vulkanisering.
Denne prosess brukes til å støpe og vulkanisere en yttersåle og en hæl av gummi til en på forhånd
sammensatt overdel i én arbeidsoperasjon. Sålen blir festet til overdelen med et bindemiddel som
herdes ved vulkaniseringen.
8. Høyfrekvenssveising.
Ved denne prosess blir materialet festet ved hjelp av varme og trykk, uten bruk av bindemidler.
9. Liming.
Ved denne prosess blir såler som på forhånd er støpt eller skåret ut av en plate, festet til overdeler
med et klebemiddel; varen utsettes for trykk og får siden tørke. Selv om trykkbehandlingen foretas
ved hevet temperatur, har materialet i sålen fått sin endelige form før sålen blir festet til overdelen, og
dens fysiske egenskaper blir på ingen måte endret ved denne behandling.
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64.02 ANNET FOTTØY MED YTTERSÅLE OG OVERDEL AV GUMMI ELLER PLAST.
Denne posisjonen omfatter fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, unntatt det som hører
under posisjon 64.01.
Fottøy hører fortsatt under denne posisjonen selv om det er fremstilt delvis av ett og delvis av et annet av
de nevnte materialer (for eksempel sålen kan være av gummi og overdelen av vevnad med et ytre lag av
plast som er synlig med det blotte øye, og som ikke bare er synlig som en forandring av fargen.)
Posisjonen omfatter blant annet:
a. Skistøvler som består av forskjellige støpte deler, sammensatt med nagler eller liknende.
b. Tresko uten hælkappe hvis overdeler er fremstilt av ett stykke og vanligvis festet til underdelen med
nagler.
c. Tøfler uten hælkappe hvis overdel er fremstilt av ett stykke eller sammensatt på annen måte enn med
søm, men festet til yttersålen med søm.
d. Sandaler som består av reimer over vristen samt av hælkappe eller hælreim som er festet til sålen på en
hvilken som helst måte.
e. Sandaler av stropp-typen hvis stropper er festet til sålen med plugger som festes i hull i sålen.
f. Ikke vanntett fottøy som er fremstilt av ett stykke (for eksempel badesko).
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64.03 FOTTØY MED YTTERSÅLE AV GUMMI, PLAST, LÆR ELLER KUNSTLÆR OG
OVERDEL AV LÆR.
Denne posisjonen omfatter fottøy med overdel (se punkt D i de alminnelige bestemmelser) av lær og med
yttersåle (se punkt C i de alminnelige bestemmelser) av:
1. Gummi (som definert i note 1 til kapittel 40).
2. Plast.
3. Vevnader eller andre tekstilmaterialer med et ytre lag av plast som er synlig med det blotte øye, og som
ikke bare er synlig som en forandring av fargen (se note 3.a til dette kapitlet og punkt E i de alminnelige
bestemmelser).
4. Lær (se note 3.b til dette kapitlet).
5. Kunstlær (i henhold til note 3 til kapittel 41, forstås med ”kunstlær” bare slikt materiale som er fremstilt
på basis av lær eller lærfibrer).
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64.04 FOTTØY MED YTTERSÅLE AV GUMMI, PLAST, LÆR ELLER KUNSTLÆR OG
OVERDEL AV TEKSTILMATERIALE.
Denne posisjonen omfatter fottøy med overdel (se punkt D i de alminnelige bestemmelser) av tekstilmateriale og yttersåle (se punkt C i de alminnelige bestemmelser) av de samme materialer som fottøy som
hører under posisjon 64.03 (se de alminnelige bestemmelser til den posisjonen).
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64.05 ANNET FOTTØY.
Med forbehold av notene 1 og 4 til dette kapitlet, omfatter denne posisjonen alt fottøy med yttersåle og
overdel av et materiale, eller kombinasjon av materialer, som ikke er omfattet av de foregående posisjoner
til dette kapitlet.
Posisjonen omfatter spesielt:
1. Fottøy med yttersåle av gummi eller plast, og hvor overdelen er fremstilt av annet materiale enn gummi,
plast, lær eller tekstilmateriale.
2. Fottøy med yttersåle av lær eller kunstlær, og hvor overdelen er fremstilt av annet materiale enn lær eller
tekstilmateriale.
3. Fottøy med yttersåle av tre, kork, hyssing eller tau, papp, pelsskinn, tekstilstoff, filt, fiberduk (”nonwovens”), linoleum, bast, strå, luffa etc. Overdelen i slikt fottøy kan være av et hvilket som helst
materiale.
Posisjonen omfatter ikke sammensatte deler, som enda ikke utgjør eller har vesentlig karakter av fottøy
som beskrevet under posisjonene 64.01 - 64.05 (for eksempel overdeler, også med påsatt bindsåle)
(posisjon 64.06).
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64.06 DELER TIL FOTTØY (HERUNDER OVERDELER, OGSÅ OM DE ER FESTET TIL
ANDRE SÅLER ENN YTTERSÅLER); LØSE INNLEGGSSÅLER, KIPPEKAPPER OG
LIKNENDE INNLEGG; GAMASJER, LEGGINGS OG LIKNENDE VARER SAMT
DELER DERTIL.
I. DELER TIL FOTTØY (HERUNDER OVERDELER, OGSÅ OM DE ER
FESTET TIL ANDRE SÅLER ENN YTTERSÅLER); LØSE INNLEGGSSÅLER,
KIPPEKAPPER OG LIKNENDE INNLEGG.
Denne posisjonen omfatter:
A. De forskjellige enkelte deler av fottøy; disse delene kan være av hvilket som helst materiale, unntatt
asbest.
Deler til fottøy kan variere i form alt etter den type fottøy de er bestemt til. De omfatter:
1. Deler til overdeler (for eksempel tåkapper, hælkapper, skaft, fôr og reimer til tresko), herunder lærstykker til fremstilling av fottøy som er tilskåret overdelens omtrentlige form.
2. Oppstivere. Disse kan plasseres mellom hælkappene og fôret, eller mellom tåkappen og fôret, for å
gi disse deler av fottøyet en holdbar form og for å gjøre dem mer solide.
3. Bind-, mellom- og yttersåler, herunder halvsåler eller ”flikker” samt innleggssåler som er bestemt til
å limes på overflaten av bindsålen.
4. Gelenkstøtter eller deler av gelenken (vanligvis av tre, lær, fiberplater eller plast) til å bygge inn i
sålen for å gi gelenken buet form.
5. Forskjellige slags hæler fremstilt av tre, gummi etc. til å lime, spikre eller skru fast på fottøy. Deler
til hæler føres også under denne posisjonen.
6. Pigger, knotter etc. til sportsfottøy.
7. Sammensatte deler (for eksempel overdeler, også med påsatt bindsåle) som ennå ikke utgjør eller har
vesentlig karakter av fottøy som beskrevet under posisjonene 64.01 - 64.05.
B. Følgende tilbehør (av ethvert materiale unntatt asbest) som kan brukes innvendig i fottøyet: Løse
innleggssåler, strømpebeskyttere (av gummi, gummiert tekstilstoff etc.) og løse, innvendige hælputer.
II. GAMASJER, LEGGINGS OG LIKNENDE VARER SAMT DELER DERTIL.
Disse varer er bestemt til å dekke hele eller deler av beinet og i noen tilfeller deler av foten (for eksempel
ankel og vrist). De atskiller seg imidlertid fra strømper og sokker ved at de ikke dekker hele foten.
De kan være fremstilt av hvilket som helst materiale (lær, tøy, filt, trikotasje etc.) unntatt asbest.
De omfatter gamasjer, leggings, puttis, ”fjellstrømper” uten fot, leggvarmere og liknende varer.
Enkelte av disse varer kan ha en støttereim eller et elastisk bånd som passer under gelenken på foten.
Posisjonen omfatter også identifiserbare deler til de varer som er nevnt ovenfor.
*
* *
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Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Render i lengder av lær eller kunstlær (posisjon 42.05), av plast (kapittel 39) eller av gummi (kapittel
40).
b. Knebeskyttere og ankelstivere (for eksempel slike som består av elastisk tekstilstoff og bare er bestemt
til å støtte svake ledd). Disse føres under sine respektive posisjoner i overensstemmelse med materialets
beskaffenhet.
c. Gamasjebukser og sparkebukser i ett stykke for småbarn. Dette er klesplagg som rekker opp til midjen,
sitter stramt rundt beina og i blant dekker hele foten (kapittel 61 eller 62).
d. Deler og tilbehør til fottøy av asbest (posisjon 68.12).
e. Spesielle innleggssåler laget etter mål for å støtte opp gelenken, samt ortopedisk utstyr (posisjon 90.21).
f. Beskyttelsesputer for cricket, leggbeskyttere, knebeskyttere og andre beskyttelsesartikler som er bestemt
for sportslige aktiviteter (posisjon 95.06).
g. Plugger, pigger, stifter, lisser, spenner, skobeskyttere, bånd, pomponger, snorer etc., som klassifiseres
under sine respektive posisjoner; knapper, trykknapper o.l. (posisjon 96.06) og glidelåser (posisjon
96.07).
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