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NYE VARENUMRE I TOLLTARIFFEN
FOR FLERE KJEMIKALIER
Importerer din virksomhet kjemikalier? Eller utarbeider den tolldeklarering?
Da må du vite at det fra 1. januar 2014 er innført nye varenumre for flere
kjemikalier i tolltariffen.
Bakgrunn
EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt et nytt
regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere
kjemiske stoffer. Disse stoffene er delt inn i to lister. For
stoffene i liste 1 vil det være generelt forbud mot salg til
privatpersoner over gitte konsentrasjoner, og krav om
rapportering av mistenkelige transaksjoner. For stoffene i

liste 2 blir det innført krav om rapportering av mistenkelige
transaksjoner.
Dette regelverket trer etter planen i kraft i EU/EØS
2. september 2014 og innføres samtidig som ny forskrift i
Norge.
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Liste 1:
• Hydrogenperoksid, 12 % w/w
• Nitrometan, 30 % w/w
• Salpetersyre, 3 % w/w
• Kaliumklorat, 40 % w/w
• Kaliumperklorat, 40 % w/w
• Natriumklorat, 40 % w/w
• Natriumperklorat, 40 % w/w

.2002

Liste 2:
• Heksamin
• Svovelsyre
• Aceton
• Kaliumnitrat
• Natriumnitrat
• Kalsiumnitrat
• Ammonium kalsium nitrat
• Ammoniumnitrat (≥ 16 % w/w nitrogen fra
ammoniumnitrat)

.1101

.2008
28.29

.1102
.1109
.1901
.1902
.1909

De kjemiske stoffene på liste 1 og 2 som ikke hadde eget
varenummer i tolltariffen tidligere vil ha dette fra
1. januar 2014. En ny inndeling av varenumre i tolltariffen
vil gi myndighetene oversikt over innførsel av kjemikalier
som er underlagt restriksjoner, samt gi bedre grunnlag
for kontroll av virksomhetene som importerer. Det vil
også ligge bedre til rette for å avdekke mistenkelige
transaksjoner og aktører som ikke har lovlig tilgang til
kjemikaliene.

28.34
.2901
29.33

Utdrag fra tolltariffen 2014
28.08 Salpetersyre; nitrersyrer

.6901

.0001

36.06

.0009
28.47
.0001
.0009
29.04

- salpetersyre med innhold av mer enn 3
vektprosent salpetersyre
- ellers (inkl. kjemikalier som inneholder mindre
enn 3 vektprosent salpetersyre)
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- - nitrometan som inneholder mer enn 30 vektprosent nitrometan
- - ellers (inkl. kjemikalier som inneholder mindre
enn 30 vektprosent nitrometan)
Klorater og perklorater; bromater og perbromater;
jodater og perjodater.
- klorater:
- - av natrium:
- - - klorater av natrium, med innhold av mer enn
40 vektprosent natriumklorat
- - - perklorater av natrium, med innhold av mer
enn 40 vektprosent natriumperklorat
- - - ellers
- - andre:
- - - klorater av kalium, med innhold av mer enn
40 vektprosent kaliumklorat
- - - perklorater av kalium, med innhold av mer
enn 40 vektprosent kaliumperklorat
- - - ellers
Nitritter; nitrater.
- nitrater:
- - andre:
- - - av kalsium
Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som
heteroatom(er).
- forbindelser som i strukturen inneholder en
ukondensert triazinring (også hydrogenert):
- - andre:
- - - metenamin (heksamin)
Ferrocerium og andre pyrofore legeringer, uansett
form; brennbare preparater og produkter som
beskrevet i note 2 til dette kapittel.
- ellers:
- - inneholdende heksametylentetramin
(heksamin)

.9001
Hydrogenperoksid, også i fast form i forbindelse 		
med urea.
- med innhold av mer enn 12 vektprosent
hydrogenperoksid
Mer informasjon om tiltak for å hindre at kjemikalier
- ellers (inkl. kjemikalier som inneholder mindre
som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber havner i
enn 12 vektprosent hydrogenperoksid)
urette hender, finnes på www.dsb.no/bombekjemikalier
Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av
hydrokarboner, også halogenerte.
- derivater som bare inneholder nitro- eller
nitrosogrupper:

Mer informasjon om tolltariffen 2014 finnes
på www.toll.no

