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KAPITTEL 82
VERKTØY, REDSKAPER, KNIVER, SKJEER OG GAFLER AV
UEDELT METALL; DELER DERTIL AV UEDELT METALL
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter visse spesielle artikler av uedelt metall, som verktøy, redskaper, kniver og bestikk,
bordservise etc., som er unntatt fra de foregående kapitler i avsnitt XV, og som ikke er maskiner, apparater
eller mekaniske redskaper som hører under avsnitt XVI (se nedenfor), eller instrumenter eller apparater
som hører under kapittel 90, og heller ikke er varer som hører under posisjon 96.03 eller 96.04.
Dette kapitlet omfatter:
A. Verktøy som, bortsett fra visse unntak (for eksempel blad for maskinsager), blir brukt for hånd
(posisjonene 82.01 - 82.05).
B. Verktøy og redskaper fra to eller flere av posisjonene 82.02 - 82.05, pakket i sett for detaljsalg (posisjon
82.06).
C. Utskiftbart verktøy for håndverktøy, for mekaniske håndverktøy eller for verktøymaskiner (posisjon
82.07), kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper (posisjon 82.08) og plater, spisser,
skjær og liknende for verktøy (posisjon 82.09).
D. Skjære- og klipperedskaper (enten de er bestemt for håndverkere, til husholdning eller personlig bruk),
visse mekaniske husholdningsartikler, skjeer, gafler og liknende bestikk og kjøkkenredskaper
(posisjonene 82.08 - 82.15).
I alminnelighet omfatter kapitlet verktøy som brukes selvstendig for hånd, selv om det er utstyrt med enkle
mekanismer, for eksempel tannhjul, sveiver, stempler, skrumekanismer eller armer. Redskaper føres
imidlertid under kapittel 84 hvis de er konstruert for å festes på benk, vegg etc., eller hvis de på grunn av
sin vekt, størrelse eller den kraft som behøves ved bruken, er utstyrt med bunnplate, stativ, støtteramme
etc., for plassering på golv eller benk etc.
Således føres en drill som brukes uten stativ under posisjon 82.05, selv om den er utstyrt med en enkel
tannhjulsutveksling. På den annen side føres driller som er bestemt til å festes på et stativ eller liknende
under posisjon 84.59. På samme måte føres tangliknende platesakser under posisjon 82.03, mens giljotinliknende sakser som er montert på stativ eller liknende hører under posisjon 84.62, selv om de er for håndkraft.
Det er imidlertid unntak fra denne regelen, i begge retninger, betinget av redskapenes beskaffenhet.
Således føres skrustikker, slipeskiver og slipesteiner med stativ samt feltesser under posisjon 82.05. På
samme måte føres enkelte mekaniske husholdningsredskaper (kaffekverner, saftpresser, kjøttkverner etc.)
under posisjon 82.10, med visse forbehold (se kommentarene til posisjonen). På den annen side føres visse
apparater som brukes for hånd under kapittel 84, for eksempel apparater for sprøyting av væsker og pulver
(posisjon 84.24), pneumatisk håndverktøy (posisjon 84.67), stiftemaskiner til kontorbruk som ikke er av
pistoltypen (posisjon 84.72), hvorav enkelte av de sistnevnte er meget små redskaper som ikke kan sies å
ha bunnplate eller stativ.
*
* *
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Verktøy, kniver etc. føres i alminnelighet bare under dette kapitlet hvis bladet eller den arbeidende egg
eller overflate, eller andre arbeidende deler er av uedelt metall eller metallkarbider (se kommentarene til
posisjon 28.49) eller av cermeter (se kommentarene til posisjon 81.13). Forutsatt at denne betingelse oppfylles, føres de imidlertid fortsatt under kapitlet selv om de er utstyrt med håndtak eller liknende av annet
materiale enn metall, og som er av en vekt som overstiger vekten av den arbeidende del av metall (for
eksempel en høvel av tre med blad av stål).
Kapitlet omfatter imidlertid også verktøy hvis arbeidende del er av naturlige, syntetiske eller rekonstruerte
edle eller halvedle steiner (for eksempel svarte diamanter) på underlag av uedelt metall, metallkarbider
eller cermeter. Videre kan den arbeidende del av uedelt metall i spesielle tilfeller være belagt med slipestoff.
Det er imidlertid unntak fra disse generelle regler når det gjelder enkelte artikler som er spesielt nevnt i
posisjonstekstene (for eksempel feltesser, samt slipeskiver og slipesteiner med stativ). Videre føres meget
få sliperedskaper under dette kapitlet (se kommentarene til posisjonene 82.02 og 82.07), siden
posisjon 68.04 omfatter slipeskiver og liknende (herunder slipe-, kvesse-, poler-, avrette- og skjærehjul,
-hoder, -skiver og -spisser) av naturlig stein, av agglomererte slipestoffer eller av keramisk materiale, med
eller uten kjerne, skaft, innfatning, aksler og liknende av annet materiale, men uten stativ.
Utskiftbart verktøy av uedelt metall for håndverktøy, mekanisk håndverktøy eller for verktøymaskiner, som
er unntatt fra dette kapitlet på grunn av at den arbeidende del ikke består av ett av de materialer som er
nevnt i note 1, klassifiseres i alminnelighet som det materiale som den arbeidende del består av, for
eksempel av gummi (kapittel 40), lær (kapittel 42), pelsskinn (kapittel 43), kork (kapittel 45), tekstilstoff
(kapittel 59) og keramiske materialer (posisjon 69.09). Børster til bruk i maskiner føres under
posisjon 96.03.
Gjenkjennelige deler av uedelt metall til verktøy, kniver etc. (for eksempel rammer for sager og høveljern)
føres vanligvis under samme posisjon som den komplette vare. Dette gjelder imidlertid ikke for deler som
er spesielt nevnt under en posisjon. Kjeder, spiker, bolter, muttere, skruer, nagler, fjærer (for eksempel for
beskjæresakser) og andre deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, er unntatt fra dette
kapitlet og hører under sine respektive posisjoner (kapitlene 73 til 76 og 78 til 81).
Kniver og andre varer som hører under posisjonene 82.08 til 82.15, kan være forsynt med mindre vesentlig
utstyr av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall (for eksempel monogrammer eller ringer).
Hvis de derimot er forsynt med deler (for eksempel håndtak eller blad) av edelt metall eller metall plettert
med edelt metall, eller er utstyrt med natur- eller kulturperler eller edle eller halvedle steiner (naturlige,
syntetiske eller rekonstruerte) (unntatt når de edle eller halvedle steiner utgjør den arbeidende del som
beskrevet ovenfor), føres de under kapittel 71.
*
* *
Kapitlet omfatter ikke:
a. Verktøy, sakser, kniver etc. av de slag som benyttes til medisinsk, dental, kirurgisk eller veterinær bruk
(posisjon 90.18).
b. Verktøy som tydelig har karakter av leketøy (kapittel 95).
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82.01 HÅNDVERKTØY OG HÅNDREDSKAPER AV FØLGENDE SLAG: SPADER, SKUFFER,
ROTØKSER, HAKKER, SKYFLER, GREIP, HØYGAFLER, RIVER OG RAKER; ØKSER
OG LIKNENDE HOGGEREDSKAPER; BESKJÆRESAKSER, ALLE SLAGS; LJÅER,
SIGDER, HEKKSAKSER, TØMMERKILER OG ANDRE HÅNDREDSKAPER AV DE
SLAG SOM BRUKES I JORD-, HAGE- ELLER SKOGBRUK.
Denne posisjonen omfatter håndverktøy som hovedsakelig brukes i jord-, hage- eller skogbruk, men som
også kan brukes til andre formål (for eksempel til vegarbeid, anleggsarbeid, gruvedrift, stein- og
trebearbeiding eller til husholdningsarbeid).
Posisjonen omfatter:
1. Spader og skuffer, herunder kullskuffer til husholdningsbruk og spesielle spader (for eksempel feltspader for soldater og til campingbruk etc.)
2. Høygafler, herunder greip.
3. Rotøkser, hakker, skyfler, river og raker, herunder plenraker, kombinerte skyffelriver, ugrasrensere
og kultivatorer.
4. Økser og liknende hoggeredskaper, herunder tømmerøkser, håndøkser, biler, kjøttøkser, skarvøkser,
bøkkerøkser og macheter.
5. Beskjæresakser til bruk for en hånd (herunder transjersakser). Disse består vanligvis av to armer
som er bevegelige rundt en bolt og hvor selve bladene bare utgjør 1/4 av saksens fulle lengde. Det ene
bladet har ofte en avsluttende konkav egg og det andre en konveks egg (”papegøyenebb”), og skiller seg
videre fra sakser som hører under posisjon 82.13 ved at de ikke er utstyrt med ringer for fingrene.
De er nesten alltid utstyrt med en fjær som tvinger bladene fra hverandre etter beskjæring og er også
utstyrt med en krok eller liknende slik at de lett kan åpnes eller lukkes med én hånd. Saksene er meget
kraftige og betjenes med én hånd.
Denne posisjonen omfatter beskjæresakser for gartnere, beskjæresakser til blomster- eller fruktklipping;
beskjæresakser med smale, spisse blad etc. til vinmarker.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke sakser av beskjæretypen med ringer for fingrene (se kommentarene til posisjon 82.13).
6. Hekksakser, beskjæresakser og liknende sakser til bruk for to hender, herunder gras- og
grensakser.
7. Andre håndredskaper av de slag som brukes til jord-, hage- eller skogbruk. Disse omfatter ljåer,
sigder og alle slags kniver for gras, høy og strå; redskaper som brukes ved såing, planting og omplanting; fruktplukkere; strigler og liknende; barkeskraper og barkekniver; tømmerkiler, redskaper for
håndtering av tømmer (tømmerhaker, kanthaker o.l.); redskaper for kanting av plener; sauesakser.
Alle disse redskaper føres fortsatt under posisjonen enten de er forsynt med skaft eller ikke.
Posisjonen omfatter også gjenkjennelige deler av uedelt metall til slikt verktøy og slike redskaper.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Tenger for merking av sauer og liknende merketenger for dyr (posisjon 82.03).
b. Kiler til kløyving av stein; ambolter til oppretting av ljåer (posisjon 82.05).
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c. Gartnerkniver og liknende (posisjon 82.11).
d. Plentromler, harver, plenklippemaskiner og liknende redskaper, herunder slike som skyves eller trekkes
for hånd (kapittel 84).
e. Isøkser (posisjon 95.06).
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82.02 HÅNDSAGER; BLAD FOR ALLE SLAGS SAGER (HERUNDER SPALTE- OG SLISSESAGBLAD OG SAGBLAD UTEN TENNER).
Denne posisjonen omfatter:
A. Håndsager for tre, metall, stein eller andre materialer, enten til yrkes- eller husholdningsbruk.
Disse omfatter buesager, baufiler, løvsager og andre sager med tre eller metallrammer; fussvanser,
bakksager eller listesager, stikksager; svanser og stokksager (vanligvis med et håndtak i hver ende);
sager formet som kniver (også sammenfoldbare) som blir brukt av gartnere og gruvearbeidere; spesielle
sager til urmakere og gullsmeder; sager med flere blad; ledd-delte sager til militær bruk eller til
camping etc.; finersager; sager forbundet med gjærekasse, hvor sagen gir varen dens viktigste karakter.
B. Sagblad av alle slag, for hånd- og maskinsager, og til bruk på alle materialer. Disse omfatter:
1. Båndsagblad eller endeløse sagblad (for eksempel til sagemaskiner for tre).
2. Sirkelsagblad (herunder spalte- og slissesagblad til bruk på fresemaskiner). De sistnevnte kan
skilles fra egentlige fresere ved at tykkelsen er meget mindre i forhold til diameteren enn for fresere,
og ved at tennene bare er skåret i periferien som på ordinære sirkelsagblad, mens fresere ofte har
tenner på sideflatene eller har konkave eller konvekse tenner.
3. Kjedesagblad (i form av kjeder) til felling av trær, oppkapping av trestammer etc. Tennene på slike
blader har ofte bestanddeler av metallkarbider eller cermeter.
4. Rette sagblad for fussvanser, bakksager, baufiler etc., herunder blad til dekupersager (dvs. runde
trådformede blad med tenner som en fil, men som brukes på samme måte som løvsagblad).
5. Rette sagblad uten tenner for steinkutting (enten de er hamrede eller maskinbearbeidede slik at
de blir flate eller korrugerte), forutsatt at de er gjennomhullet i endene eller formet på annen måte
for montering.
6. Sirkelsagblad uten tenner (friksjonsskiver) for skjæring i metall.
Denne posisjonen omfatter også emner til sagblad. Som slike emner anses bånd (også i lengder) og sirkelformede skiver (med senterhull for anbringelse av skiven på drivakselen), under forutsetning av at de er
forsynt med tenner. Disse varer er vanligvis av stål med et høyt karboninnhold.
Sagblad kan ha tenner som er utskåret i selve bladet, eller være utstyrt med påsatte tenner eller tannsegmenter (som på visse sirkelsagblad). Tennene kan være helt av uedelt metall eller av uedelt metall
utstyrt med eller belagt med metallkarbider, diamanter (særlig svarte diamanter), eller i visse tilfeller med
slipepulver. I andre tilfeller kan tennene være erstattet med diamanter eller elementer av metallkarbider
som er festet rundt periferien av bladet.
Blad (eller skiver) uten tenner, som er belagt med slipestoff på overflaten eller kantene (for eksempel for
skjæring i marmor, kvarts eller glass), eller hvor periferien med visse mellomrom er forsynt med slipemiddel, er imidlertid unntatt (se kommentarene til posisjon 68.04).
Denne posisjonen omfatter deler av uedelt metall til håndsager som foreligger særskilt (for eksempel
rammer, buer, håndtak, strammere) samt tenner og tannete segmenter av uedelt metall for montering på
sagblad.
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Posisjonen omfatter ikke:
a. Kabler til saging av stein (vanligvis treslått kabel av spesialstål) (posisjon 73.12).
b. Fresekjeder for tappskjæremaskiner (posisjon 82.07).
c. Håndsager som er sammenbygd med motor (posisjon 84.67).
d. Musikksager (posisjon 92.08).
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82.03 FILER, RASPER, TENGER (HERUNDER AVBITERTENGER), KNIPETENGER, PINSETTER, BLIKKSAKSER, RØRKUTTERE, BOLTSAKSER, HULLTENGER, HULLPIPER OG LIKNENDE HÅNDVERKTØY.
Denne posisjonen omfatter følgende håndverktøy:
A. Filer, rasper og liknende verktøy (herunder kombinerte filer og rasper), uansett form (flate, runde,
halvrunde, kvadratiske, trekantede, ovale etc.) og av alle størrelser, for tre, metall eller andre materialer.
B. Tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter og liknende verktøy, herunder:
1. Tenger (for eksempel plomberingstenger, tenger for øremerking av sauer og liknende merketenger
for dyr, rørtenger, tenger for innsetting eller uttrekking av splittpinner; maljetenger og sagvikketenger).
2. Knipetenger (for eksempel hovtenger og smietenger).
3. Pinsetter, for eksempel til urmakere, blomsterhandlere, filatelister eller til fjerning av hår.
4. Spikeruttrekkere (med kjever som virker på samme måte som knipetenger).
C. Blikksakser og liknende verktøy, herunder sakser for klipping av tynne metallplater eller metalltråd.
D. Rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og liknende verktøy, herunder:
1. Rørkuttere med skjærehjul, boltsakser og kjettingsakser og liknende verktøy.
2. Hulltenger og hullpiper, for eksempel knapphullstenger; billettenger (unntatt slike som stempler
dato eller andre skrifttegn på billetter - posisjon 96.11); hulltenger til salmakere, møbeltapetserere
etc. for perforering av lær, filt etc., enten de er av tangtypen eller av den typen som brukes sammen
med hammer (unntatt kompakte nagledorer og liknende).
Posisjonen omfatter ikke:
a. Stanser og filer (herunder roterende filer) for verktøymaskiner (posisjon 82.07).
b. Neglefiler, neglesakser og liknende (posisjon 82.14).
c. Sukkerklyper (posisjon 82.15).
d. Maskinsakser for klipping av metall (posisjon 84.62) og perforerapparater til kontorbruk med bunnplate for montering eller plassering på bord, pult etc. (posisjon 84.72).
e. Billettenger som også preger dato eller liknende på billetten (posisjon 96.11).
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82.04 SKIFTENØKLER OG FASTNØKLER TIL BRUK FOR HÅND (HERUNDER MOMENTNØKLER, MEN IKKE GJENGETAPPENØKLER); UTSKIFTBARE PIPER FOR PIPENØKLER, OGSÅ MED HÅNDTAK.
Denne posisjonen omfatter følgende håndverktøy:
1. Skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd (for eksempel med faste eller regulerbare kjever; pipe-,
skru- og sperrenøkler; sveivnøkler); skrunøkler for sykler eller biler, for svilleskruer, hydranter eller rør
(herunder rørtenger med kjede); momentnøkler. Denne posisjonen omfatter imidlertid ikke
gjengetappnøkler (posisjon 82.05).
2. Utskiftbare piper for pipenøkler, også med håndtak, herunder koplinger og forlengelsesstykker.
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82.05 HÅNDVERKTØY ELLER HÅNDREDSKAPER (HERUNDER GLASSKJÆREDIAMANTER), IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED; BLÅSELAMPER;
SKRUSTIKKER, SKRUTVINGER OG LIKNENDE, UNNTATT DELER OG TILBEHØR
TIL VERKTØYMASKINER ELLER VANNSKJÆREMASKINER; AMBOLTER; FELTESSER; SLIPESKIVER OG SLIPESTEINER MED STATIV, FOR HÅND- ELLER
FOTKRAFT.
Denne posisjonen omfatter alt håndverktøy eller håndredskaper som ikke hører under andre posisjoner i
dette kapitlet eller under andre kapitler i tolltariffen (se de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet),
samt visse andre redskaper og verktøy som er spesielt nevnt i posisjonsteksten.
Den omfatter et stort antall håndverktøy eller håndredskaper, herunder noen med enkle, hånddrevne
mekanismer, for eksempel sveiver, skraller eller tannhjulsutvekslinger. Denne gruppe verktøy og redskaper
omfatter:
A. Bore- og gjengeverktøy, for eksempel borvinder (herunder slike med sperrehaker), brystdriller og
hånddriller, gjengebakkeholdere, gjengetappholdere. Utskiftbart verktøy, for eksempel bor, gjengetapper og -bakker til bruk i forbindelse med disse redskaper, er unntatt, se posisjon 82.07.
B. Hammere og slegger, for eksempel for smeder, kjelesmeder, tømmermenn, hovsmeder, steinbrytere,
glassmestere og murere; pikkhammere, meiselhammere, hammere for steinbearbeiding og hammere
som kan brukes til uttrekking av spiker.
C. Høvler, stemjern, huljern og liknende verktøy for trebearbeiding, for eksempel alle slags høvler
(puss-, skrubb-, not-, falshøvler etc.), skavhøvler og siklinger, gravstikler og båndkniver, av det slag
som brukes av tømmermenn, bygningssnekkere, møbelsnekkere, bøkkere, treskjærere etc.
D. Skrutrekkere (også av skralletypen).
E. Annet håndverktøy eller håndredskaper (herunder glasskjærediamanter).
Denne gruppen omfatter:
1. En rekke husholdningsredskaper, herunder noen med knivblad, men ikke av mekanisk type (se
kommentarene til posisjon 82.10), som har karakter av verktøy, og som derfor ikke kan føres under
posisjon 73.23, for eksempel:
Strykejern (for gass, parafin, trekull etc.), men ikke elektriske strykejern som hører under posisjon
85.16); krølltenger; flaskeåpnere, korketrekkere, enkle boksåpnere (også i form av nøkler); nøtteknekkere; redskaper med fjær til å ta ut kirsebærsteiner; sko- og støvelknappere; skohorn; stålbryner
og andre knivskjerpere av metall; deigskjærere og kakesporer; rivjern for ost etc.; ”hurtighakker”
(med skjærehjul); ostehøvler og grønnsakskjærere; vaffeljern; visper, eggdelere; smørkuleformer;
isknusere; grønnsakmosere; spekknåler; pokere, tenger, ildraker, kroker til å ta av plater og ringer på
komfyrer, ovner eller ildsteder.
2. Urmakerverktøy, for eksempel til innsetting av steiner, for justering av balansen, til nagledriving, til
oppvikling av hovedfjæren, tappeverktøy, fileverktøy og reguleringsverktøy for balanseskruer.
3. Glasskjærediamanter, herunder passerliknende glasskjæreverktøy med diamantspiss, montert på en
gradbue og som brukes til utskjæring av rondeller, samt rissefjærer med diamantspiss for tegning på
glass. Diamanter som foreligger særskilt er unntatt (posisjon 71.02).
4. Smiverktøy, setthammere, under- og oversenkere, kulehammere, ambolttenner og skaftedorer.
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5. Verktøy for gruvedrift, vegarbeid etc., for eksempel spett, brekkstenger, meisler for steinbearbeiding, dorer og kiler.
6. Verktøy for murere, formere, sementarbeidere, gipsarbeidere, malere etc., for eksempel murskjeer,
glattejern, stukkatørskjeer, sparkelkniver, skraper, lansetter, mønstervalser, glasskjærere med
skjærende hjul, palettkniver og kittekniver.
7. Forskjellig håndverktøy, for eksempel skavekniver, hovkniver, hovklinker og liknende verktøy for
hovsmeder, kaldmeisler og dorer; nagledrivere og nagleutdrivere, naglemeisler; spikeruttrekkere
som ikke har form av en tang, kasseåpnere og pinnedorer; dekkavtakere; skomakersyler uten øye;
syler for bokbindere og salmakere; loddebolter og brennejern; metallskraper; vikkejern som ikke har
form av en tang; gjæringskasser; prøvetakere for ost m.v.; jordstampere; oppretteverktøy for slipesteiner; båndstrammere til bruk på kasser etc., unntatt de som hører under posisjon 84.22 (se
kommentarene til den posisjonen); fjærdrevne, pistolliknende apparater til stifting av kartonger,
papp etc.; patrondrevne verktøy for innskyting av nagler, veggplugger etc.; glassblåserrør og andre
blåserør; smørekanner (herunder slike som er utstyrt med pumpe eller skrumekanismer); fettpresser.
F. Blåselamper (for eksempel til lodding; til fjerning av maling; til starting av semidieselmotorer). Disse
lampene er av to typer og kan gjenkjennes ved at de enten inneholder, avhengig av brenslet som
benyttes, en egen beholder for mineralolje eller annet flytende drivstoff (vanligvis med en liten pumpe),
eller en utskiftbar gassfylt patron. I enkelte tilfeller kan spissen på blåselampen være utstyrt med en
loddebolt eller er et svijern eller andre anordninger. Posisjonen omfatter ikke apparater for sveising
med gass (posisjon 84.68).
G. Skrustikker, skrutvinger og liknende, herunder skrustikker for hånd, vanligvis til å feste på bord eller
benk, for eksempel skrustikker for snekkere eller tømmermenn, låsesmeder, bøssemakere, urmakere
etc., men ikke slike skrustikker som er deler eller tilbehør til verktøymaskiner eller vannskjæremaskiner. Denne gruppen omfatter også skrutvinger og spennbakker som tjener som holdeverktøy på
høvelbenker på samme måte som skrustikker (limknekter, golvskruer og filklør for verktøymakere etc.).
Denne gruppen omfatter metallskrustikker hvor kjeven er påmontert gripere av andre materialer enn
metall (av tre, fibrer etc.) for å hindre ødeleggelse av arbeidsstykket.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke vakuumløftere bestående av holder, håndtak og vakuumspak av
uedelt metall samt sugekopper av gummi, som midlertidig skal festes til en gjenstand slik at denne kan
flyttes (for eksempel posisjon 73.25, 73.26 eller 76.16).
H. Ambolter, feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft.
Denne gruppen omfatter:
1. Ambolter (herunder sperrehorn) av alle størrelser og til enhver bruk, for eksempel smieambolter;
urmaker- og gullsmedambolter; jernlester for skomakere; håndambolter for oppretting av ljåblad.
2. Feltesser, i alminnelighet utstyrt med blåsebelg og av og til med ambolt. De brukes vesentlig i
mindre verksteder, på skipsverft etc.
3. Slipesteiner og slipeskiver (for hånd- eller fotkraft) med stativ av tre eller annet materiale. Mekanisk
drevne slipesteiner og slipeskiver føres under kapittel 84 eller 85. Slipesteiner og liknende som
foreligger særskilt føres under posisjon 68.04.
Verktøy som inneholder metall, men hvor den arbeidende del er av gummi, lær, filt etc. klassifiseres etter
materialets beskaffenhet (kapitlene 40, 42, 59 etc.).
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I tillegg til de unntak som nevnt overfor, omfatter posisjonen heller ikke:
a. Synåler og andre varer som hører under posisjon 73.19.
b. Utskiftbart verktøy for håndverktøy, mekanisk eller ikke, for håndmaskiner eller verktøymaskiner (for
eksempel spisser til skrutrekkere og borespisser) (posisjon 82.07).
c. Apparater for spredning, sprøyting eller forstøving av væsker eller pulver (også for håndkraft)
(posisjon 84.24).
d. Verktøyholdere for håndredskaper (posisjon 84.66).
e. Håndverktøy, pneumatisk eller sammenbygd med elektrisk eller ikke-elektrisk motor (posisjon 84.67).
f. Risse-, måle-, kontroll- og presisjonsinstrumenter (for eksempel strekmål, rissenåler, kjørnere, lærer og
mål) som hører under kapittel 90.
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82.06 VERKTØY OG REDSKAPER FRA TO ELLER FLERE AV POSISJONENE 82.02 - 82.05,
PAKKET I SETT FOR DETALJSALG.
Posisjonen omfatter sett av verktøy og redskaper som hører under minst to eller flere av posisjonene 82.02
til 82.05, forutsatt at de er pakket i sett for detaljsalg (for eksempel i et plastetui eller i en verktøykasse av
metall).
Posisjonen omfatter bl.a.:
1. Bilverktøysett, herunder for eksempel pipesett, skiftenøkler, skrallenøkler, skrutrekkere, tenger.
2. Enkle kombinasjoner, for eksempel sett av skiftenøkler og skrutrekkere.
Sett som inneholder verktøy og redskaper som er av mindre betydning, og som hører under andre
posisjoner eller kapitler i tolltariffen, blir fortsatt å føre under denne posisjonen, forutsatt at slike artikler
ikke forandrer verktøysettets karakter av sett av verktøy og redskaper som hører under posisjonene 82.02 82.05.
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82.07 UTSKIFTBART VERKTØY FOR HÅNDVERKTØY, OGSÅ MEKANISKE, ELLER FOR
VERKTØYMASKINER (F.EKS. FOR PRESSING, PREGING, STANSING, GJENGING,
BORING, RØMMING, BROTSJING, FRESING, DREIING ELLER SKRUTREKKING),
HERUNDER TREKKSKIVER ELLER PRESSDYSER FOR METALL, SAMT VERKTØY
FOR BERG- ELLER JORDBORING.
Mens de foregående posisjoner under dette kapitlet (med noen få unntak, for eksempel maskinsagblad)
hovedsakelig omfatter verktøy ferdig til bruk slik det foreligger, eller etter montering av skaft, omfatter
denne posisjonen en viktig gruppe verktøy som ikke kan brukes alene, men som alt etter omstendighetene er bestemt til å innsettes i:
A. håndverktøy, også mekaniske (for eksempel brystdriller, borvinder, gjengetapp- og gjengebakkeholdere),
B. verktøymaskiner som hører under posisjonene 84.57 - 84.65, eller under posisjon 84.79 som følge av
note 7 til kapittel 84,
C. verktøy som hører under posisjon 84.67,
for pressing, preging, stansing, boring, gjenging, fresing, tannhjulsfresing, dreiing, skjæring, tapping,
trekking etc., av metall, metallkarbider, tre, stein, ebonitt, visse typer plast eller andre harde materialer,
eller for skrutrekking.
Posisjonen omfatter også verktøy som brukes i forbindelse med maskiner for boring av berg eller jord, som
hører under posisjon 84.30.
Trekkskiver, pressdyser, stanseverktøy, bor og annet utskiftbart verktøy til maskiner eller redskaper som
ikke er nevnt ovenfor, klassifiseres som deler til de maskiner eller redskaper de er bestemt for.
Verktøy som hører under denne posisjonen kan være i ett stykke, eller det kan være en sammensatt vare.
Verktøy som foreligger i ett stykke, og som er fremstilt av bare ett materiale, består vanligvis av legert stål
eller stål med høyt karboninnhold.
Sammensatt verktøy består av en eller flere arbeidende deler av uedelt metall, av metallkarbider eller av
cermeter, av diamanter eller av andre edle eller halvedle steiner som er festet til et underlag av uedelt
metall, enten permanent ved sveising eller montering, eller som utskiftbare deler. I sistnevnte tilfelle består
verktøyet av en holder av uedelt metall og en eller flere arbeidende deler (blad, plate, spiss) som er festet til
holderen ved hjelp av en innretning som for eksempel består av et overgangsstykke, en klemskrue eller en
fjærbolt, eventuelt med en sponbrytende egg.
Posisjonen omfatter dessuten verktøy med arbeidende deler av uedelt metall som er påsatt eller belagt med
slipestoffer, forutsatt at dette verktøy har tenner, skjær eller riller etc. som beholder sin karakter og
funksjon selv etter at slipestoffet er påført, dvs. verktøy som også kunne brukes selv om slipestoffet ikke
var påført. Slipeverktøy er imidlertid unntatt (se kommentarene til posisjon 68.04).
Verktøy som føres under denne posisjonen omfatter:
1. Verktøy for berg- eller jordboring, herunder verktøy for gruvedrift eller oljeboring (for eksempel
jordbor, borkroner og bergbor).
2. Trekkskiver eller pressdyser for metall, herunder trekkplater.
3. Verktøy for pressing, preging eller stansing, herunder stanseverktøy og dyner for kaldpressing eller
preging av metallplater; senksmiestanser, stanser og dyner til perforering eller skjæring, for verktøymaskiner.

82-13

82
4. Gjengeverktøy, for eksempel gjengetapper og gjengebakker, gjengestål og gjengestålbakker.
5. Verktøy for boring, unntatt bergboring, herunder bor (spiral- eller sentrumsbor etc.), bor til driller
etc.
6. Verktøy for rømming eller brotsjing, herunder utviding.
7. Freseverktøy, for eksempel freser (plane, skrueformede eller vekslende vinkelfreser); tannhjulsfreser
etc.
8. Dreieverktøy.
9. Annet utskiftbart verktøy, for eksempel:
a. Verktøy for planering, skjæring, sporskjæring, polering eller avretting (oppretting).
b. Verktøy for tapping, forming eller skjæring av not og fjær i tre, herunder fresekjeder for tapping av
tre.
c. Verktøy for blanding, omrøring etc. av maling, lim, mørtel, fuge- eller sparkelmasse og liknende
varer.
d. Skrutrekkerspisser.
Trekkskiver, dreieverktøy etc. føres under denne posisjonen selv om de er gjort radioaktive.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Verktøy med arbeidende del av gummi, lær, filt etc. som klassifiseres etter materialets beskaffenhet
(kapitlene 40, 42, 59 etc.).
b. Sagblad, alle slags (posisjon 82.02).
c. Høveljern og liknende deler av verktøy (posisjon 82.05).
d. Kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper (posisjon 82.08).
e. Umonterte plater, spisser, skjær og liknende for verktøy, av cermeter (posisjon 82.09).
f. Spinndyser for fremstilling av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer (posisjon 84.48).
g. Holdere for verktøy eller arbeidsstykke for maskiner eller håndverktøy, samt selvåpnende gjengehoder
(posisjon 84.66).
h. Skiver for trekking av glassfibrer (posisjon 84.75).
ij. Børster (også av metall) av de slag som brukes som deler til maskiner (posisjon 96.03).
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82.08 KNIVER OG KNIVBLAD FOR MASKINER ELLER MEKANISKE REDSKAPER.
Under denne posisjonen føres umonterte kniver eller knivblad, rektangulære, sirkelformede eller i andre
former, til maskiner eller mekaniske redskaper. Den omfatter imidlertid ikke kniver eller knivblad for
håndverktøy som hører under posisjonene 82.01 til 82.05 (for eksempel høveljern).
Posisjonen omfatter kniver eller knivblad:
1. For metallbearbeiding:
a. Knivblad og kniver for innsetting i verktøy som monteres på verktøymaskiner, for eksempel brotsjer
og fresere.
b. Knivblad til eksentersakser (giljotinsakser) og til maskinsakser for skjæring av metallplater, metalltråd, metallstenger etc.
2. For trebearbeiding:
a. Kniver og blad til høvelmaskiner og liknende trebearbeidingsmaskiner.
b. Kniver til finermaskiner.
3. For kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i næringsmiddelindustrien, for eksempel kniver og
knivblad for redskaper eller maskiner som brukes i husholdningen eller av slaktere, bakere etc. (for
eksempel knivblad for kjøttkverner, grønnsakskjærere, brød- og påleggsmaskiner).
4. For jord-, hage- eller skogbruksmaskiner, for eksempel kniver og knivblad til rotskjæremaskiner,
hakkelsmaskiner etc. eller til plenklippere; blad og segmenter av blad til meie- og slåmaskiner.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke plogskjær og skåler til harver.
5. For andre maskiner eller mekaniske redskaper, for eksempel:
a. Knivblad og kniver, herunder sirkelformede og skålformede kniver, for maskiner som spalter,
skaver, skjerfer eller trimmer overflaten på lær.
b. Knivblad og kniver til papir-, tekstil- og plastskjæremaskiner etc., eller til tobakksrivemaskiner etc.
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82.09 UMONTERTE PLATER, SPISSER, SKJÆR OG LIKNENDE FOR VERKTØY, AV
CERMETER.
Produktene som hører under denne posisjonen foreligger vanligvis i form av plater, spisser, skjær, små
korn (pelleter), ringer etc., og er karakterisert ved sin store hardhet, endog ved sterk varme, og ved sin
fasthet mot bøyning.
På grunn av sine spesielle egenskaper blir slike varer i stor utstrekning sveiset eller loddet på dreieverktøy,
freser, bor, bakker eller annet skjæreverktøy, som med høy hastighet bearbeider metaller eller andre harde
materialer. De føres under denne posisjonen enten de er slipt eller ikke eller på annen måte bearbeidd, men
ikke om de er montert på verktøy. I sistnevnte tilfelle føres de under posisjonene for verktøy, vanligvis
posisjon 82.07.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Ublandede, ikke-sintrede metallkarbider (posisjon 28.49).
b. Tilberedte, men ikke-sintrede blandinger av metallkarbider (posisjon 38.24).
c. Keramiske plater, spisser, skjær og liknende for verktøy (posisjon 69.09).
d. Sandblåsemunnstykker og andre slitesterke maskindeler, av cermeter (kapittel 84).
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82.10 HÅNDDREVNE, MEKANISKE REDSKAPER AV VEKT HØYST 10 KG, SOM BRUKES
VED TILBEREDNING ELLER SERVERING AV MATVARER ELLER DRIKKEVARER.
Denne posisjonen omfatter ikke-elektriske mekaniske redskaper, vanligvis betjent for hånd, av vekt høyst
10 kg, og som brukes ved tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer.
Med mekaniske redskaper under denne posisjonen menes slike som har mekanismer som sveiver,
tannhjulsutvekslinger, arkimediske skruer, pumper etc. En enkel hevarm eller stempelstang er imidlertid
ikke regnet som mekanisme i seg selv og fører ikke varen under denne posisjonen, med mindre redskapet
er bestemt til å festes på vegg eller andre overflater, eller er utstyrt med bunnplate, fot etc. for å stå på bord
eller golv etc.
Posisjonen omfatter således redskaper som normalt ville høre under posisjon 82.05 eller kapittel 84, men
føres under denne posisjonen hvis de fyller følgende betingelser:
1. De veier 10 kg eller mindre.
2. De er mekaniske som beskrevet ovenfor.
Følgende artikler er eksempler på varer som føres under posisjonen, forutsatt at de fyller ovennevnte
betingelser:
Kaffe- eller krydderkverner; grønnsakhakkere; kjøttkverner og kjøttskjærere; kjøttpresser; rivemaskiner for
ost etc.; grønnsak- og fruktskjærere og -skrellere, herunder pommes frites-skjærere; brødskjærere;
makaroni- eller spagettiskjærere; redskaper for å fjerne kjerner og steiner i frukt (andre enn de av fjærtypen som holdes i hånd); mekaniske korketrekkere og korkere; mekaniske boksåpnere (unntatt de enkle
boksåpnere som hører under posisjon 82.05); forseglingsapparater for bokser; smørkjernere; iskremfrysere
og -porsjonerere; egg-, krem- og majonespiskere og -blandere; frukt- eller kjøttsaftpresser; isknusere.
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82.11 KNIVER SOM IKKE HØRER UNDER NOEN ANNEN POSISJON I DETTE KAPITLET,
MED SKJÆRENDE EGG, OGSÅ SAGTAKKET (HERUNDER GARTNERKNIVER), OG
BLAD DERTIL (+).
Denne posisjonen omfatter kniver med skjæreblad, også sagtakket, med unntak av de som hører under
posisjon 82.08, og visse redskaper og bestikk som også kalles kniver, men som er nevnt under eller omfattet av andre posisjoner i dette kapitlet (for eksempel høykniver som hører under posisjon 82.01, og
andre varer er oppført i unntakene nedenfor).
Posisjonen omfatter:
1. Bordkniver, ikke sammenfoldbare, alle slags, herunder forskjærkniver og dessertkniver. Skaft og
blad kan være fremstilt av metall i ett stykke, eller bladene kan være påsatt skaft av uedelt metall, tre,
horn, plast etc.
2. Ikke-sammenfoldbare kniver til kjøkken-, yrkes- og annen bruk, vanligvis av mindre dekorativt
utseende enn bordkniver. Denne kategori omfatter blant annet:
Slaktekniver; kniver til bokbindere eller kniver for pappfremstilling; garver-, buntmaker-, salmakereller skomakerkniver, med eller uten håndtak; birøkterkniver; gartnerkniver og liknende; jaktkniver og
slirekniver; østerskniver; fruktkniver.
3. Foldekniver, alle slags, med håndtak av uedelt metall, tre, horn, plast etc. Denne gruppe omfatter bl.a.:
Lommekniver, pennekniver, turkniver og sportskniver (alle disse kan ha mer enn ett blad eller ha
forskjellig utstyr, for eksempel korketrekker, syl, skrutrekker, saks, boksåpner etc.); sammenfoldbare
lommekniver til beskjæring, okulering, knopping etc.
4. Kniver med flere utskiftbare blad som ofte er lagt inn i skaftet.
Posisjonen omfatter også blad for fremstilling av de kniver som er nevnt ovenfor. De kan være polerte eller
helt ferdige blad, eller ubearbeidd eller maskinbearbeidde emner. Skaft av uedelt metall til kniver som
hører under denne posisjonen føres også her.
I tillegg til de unntak nevnt i første avsnitt ovenfor, omfatter posisjonen heller ikke:
a. Barkespader og macheter (posisjon 82.01).
b. Skjære- og klippredskaper som hører under posisjon 82.14.
c. Fiskekniver og smørekniver (posisjon 82.15).
o
o

o

Kommentar til underposisjon.
Underposisjon 8211.10 (varenummer 82.11.1000)
Omfanget av underposisjon 8211.10 er begrenset til sett av forskjellige kniver, eller sett av forskjellige
artikler hvor knivene dominerer i antall over de andre artiklene.
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82.12 BARBERKNIVER, BARBERHØVLER OG BARBERMASKINER (IKKE-ELEKTRISKE)
SAMT BARBERBLAD (HERUNDER EMNER TIL BARBERBLAD I LENGDER).
Denne posisjonen omfatter:
1. Barberkniver med skaft, herunder knivblad (ferdige eller uferdige) som foreligger særskilt, samt
skaft av metall som foreligger særskilt.
2. Barberhøvler og deler dertil av metall samt blad, ferdige eller uferdige.
3. Barberhøvler av plast som foreligger sammen med tilhørende barberblad.
Posisjonen omfatter også ikke-elektriske barbermaskiner og blad, kniver og skjærehoder for ikkeelektriske barbermaskiner.
Emner til barberblad føres også under posisjonen når de foreligger i lengder, herdet eller uherdet,
forutsatt at lengdene er perforert, slik at de er ferdig til fremstilling av barberblad, eller at bladene er
forsynt med innsnitt slik at de kan skilles ut ved et lett trykk.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Barberhøvler av plast som foreligger uten blad (posisjon 39.24).
b. Elektriske barbermaskiner og skjærehoder, blad og kniver til slike maskiner (posisjon 85.10).
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82.13 SAKSER, SKREDDERSAKSER OG LIKNENDE SAKSER SOM IKKE HØRER UNDER
NOEN ANNEN POSISJON I DETTE KAPITLET, SAMT BLAD DERTIL.
Sakser som hører under denne posisjonen består av to blad, med eller uten takker, som ligger over hverandre, og som beveger seg om en akse eller skrue nær midten. I alminnelighet omfatter posisjonen bare
sakser som i den ene ende på hvert blad er forsynt med ringer for fingrene. Bladene kan være i ett stykke
eller sammensatt av skjæreblad og skaft.
Posisjonen omfatter også visse typer sakser som beveges om en akse i den ene ende og bare har én
fingerring (brukes hovedsakelig i tekstilindustrien).
Posisjonen omfatter blant annet:
1. Alminnelige sakser til hus- eller kontorbruk eller til sying etc., med rette eller krumme blad.
2. Sakser for håndverkere, for eksempel skreddersakser (herunder knapphullsakser); frisørsakser (herunder uttynningssakser); sakser for manufakturhandlere, porteføljemakere, salmakere, hanskemakere og
hattemakere.
3. Manikyresakser, herunder slike som har neglefil på den ene siden av bladet.
4. Små foldesakser, for eksempel lommesakser og brodersakser; blomstersakser; druesakser; sigarsakser.
5. Spesielle sakser, for eksempel taggesakser; dobbeltsakser (firebladede) til å klippe strimler av tøy;
sakser for merking av buskap; hovsakser; sakser som likner beskjæresakser (med et konvekst og et
konkavt blad), men med de for sakser karakteristiske ringer for fingrene (for eksempel til klipping av
blomster).
Posisjonen omfatter også sakseblad, ferdige eller uferdige.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Hekkesakser, sauesakser etc. med blad som ikke er forsynt med ringer for fingrene, og beskjæresakser
og liknende skjæreredskaper til bruk for hånd (herunder fjærfesakser) som hører under posisjon 82.01.
b. Spesielle hovsakser for hovsmeder. Disse må betjenes med to hender (posisjon 82.05).
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82.14 ANDRE SKJÆRE- OG KLIPPEREDSKAPER (F.EKS. HÅRKLIPPERE, KLØYVE-,
HOGGE- OG HAKKEREDSKAPER FOR SLAKTERE ELLER TIL KJØKKENBRUK,
PAPIRKNIVER); ARTIKLER OG SETT FOR MANIKYR ELLER PEDIKYR (HERUNDER NEGLEFILER).
Denne posisjonen omfatter:
1. Papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere (herunder de av lommetypen) og blad dertil,
men ikke blyantspissemaskiner som hører under posisjon 84.72.
2. Artikler og sett for manikyr og pedikyr, herunder neglefiler (også sammenfoldbare). Slike artikler
omfatter også neglerensere, liktornfjernere, neglebåndkniver og neglebåndpuffere, negleklippere og
liknende.
Manikyr- eller pedikyrsett foreligger vanligvis i esker, etuier etc. og kan også inneholde sakser, neglepolerere av annet materiale enn metall, hårfjernepinsetter etc., som når de foreligger særskilt føres under
sine respektive posisjoner.
3. Hårklippere, hånddrevne, ikke-elektriske.
Elektriske hårklippere, sammenbygd med elektromotor, føres under posisjon 85.10; mekaniske klippere
for dyr, vanligvis montert på stativ og utstyrt med bøyelig aksel, føres under posisjon 84.36.
Posisjonen omfatter ikke bare deler til hårklippere som hører under denne posisjonen, men også skjæreplater og skjærehoder for mekaniske klippere som hører under posisjon 84.36.
4. Hogge-, kløyve- og hakkeredskaper for slaktere eller til kjøkkenbruk. Disse artikler har ikke
knivens normale form og kan brukes med én hånd eller med begge hender.

82-21

82
82.15 SKJEER, GAFLER, ØSER, SLEIVER, HULLSLEIVER, KAKESPADER, FISKE- OG
SMØRKNIVER, SUKKERKLYPER OG LIKNENDE HUSHOLDNINGSARTIKLER.
Denne posisjonen omfatter:
1. Skjeer, alle slags, herunder salt- eller sennepsskjeer.
2. Bordgafler; forskjærgafler, serveringsgafler, koldgafler; kakegafler; østersgafler; sneglegafler; stekegafler.
3. Øser og øseliknende avskummere (for grønnsaker, steking etc.).
4. Fiskespader, kakespader, jordbærspader, aspargesspader.
5. Ikke-skjærende fiskekniver og smørkniver.
6. Sukkerklyper, alle slags (skjærende eller ikke), kakeklyper, hors d'oeuvre-klyper, aspargesklyper,
snegleklyper, kjøtt- og isklyper.
7. Annet bordbestikk, for eksempel holdere som brukes ved oppskjæring av fugl og kjøtt, samt hummergafler.
Disse varene kan være i ett stykke eller utstyrt med skaft av uedelt metall, tre, plast etc.
I samsvar med kapittelnote 3, omfatter posisjonen også sett som består av en eller flere kniver som hører
under posisjon 82.11, samt minst like mange artikler som hører under denne posisjonen.
Posisjonen omfatter ikke hummer- eller fjærfesakser av form som beskjæresakser eller liknende sakser
(posisjon 82.01 eller 82.13).
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