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Møte for lukkede dører 
fredag den 11. desember 1959 kl. 10. 

 
President: L a n g h e l l e .  

 
D a g s o r d e n :  
 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om endringer i 

tolltariffen (innst. S.A.1

 
, jfr. St.prp. nr. 17). 

Etter forslag av presidenten besluttedes enstemmig: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. 

3. Ekspedisjonssjef Bjørn Larsen og byråsjef Ivar Lundsten 
fra Finansdepartementet og konsulent Sverre Frogner og 
sekretær Bjørn Christensen fra Tolldirektoratet gis 
adgang til møtet. 
 
Jakob Pettersen (ordfører for saken): Det ble antydet i 

den innstillingen som finanskomiteen avga i juni måned i år, 
at det ville komme en del nye tollsaker som måtte behandles i 
løpet av året. I den proposisjonen som legges fram nå, har 
departementet behandlet de søknadene som er kommet inn like 
til det aller siste. Til og med juli måned var det kommet inn 
89 søknader, og siden da er det kommet inn noen flere. De 
fleste av disse søknadene henger sammen med skjevheter som er 
oppstått i og med at vi fra 1. januar 1959 gikk over til den 
nye tolltariffen. Noen av disse søknadene som foreligger nå - 
det gjelder 17 stykker - angår forhøyelse av de gjeldende 
tollsatser. Ellers er det for en del saker slik at søknadene 
mer henger sammen med en klarere formulering, og disse sakene 
har ikke departementet funnet det nødvendig å legge fram for 
vedkommende som de gjelder. Det gjelder nærmest bare 
tekstendringer. 

Som sagt henger de fleste søknadene sammen med 
overgangen til den nye tolltariffen. Det er det å gjøre 
oppmerksom på at det i det aller siste er kommet inn en del 
søknader som har sammenheng med at vi formodentlig fra 1. 
juli neste år skal gå inn i et europeisk frihandelsforbund, 
og det har vært forutsetningen under forhandlingene at 
basisen for avtrapningen av tolltariffen skulle være de 
tollsatser som gjelder 1. januar 1960. For Danmarks 
vedkommende er det, som bekjent, gjort visse unntak, og også 
Norge har anmodet om at det gjøres unntak for noen 
forholdsvis få satser som er bundet i GATT på et lavt nivå, 
og som en vil søke å få løftet opp. En vil søke å løse 
spørsmålet ved forhandlinger i GATT i løpet av neste år. 

                                              
1 Offentliggjort i Innst. S. nr. 81 
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En må regne med at adgangen til å forhøye tollsatser 
etter at frihandelsområdet er kommet i gang vil være svært 
begrenset, ikke bare mellom de land som deltar i 
frihandelsområdet, men også mellom land som er deltakere i 
GATT. På den annen side må man også regne med at man, i noen 
utstrekning iallfall, kan bli avskåret fra å foreta visse 
nedreguleringer. Det gjelder spesielt hvis disse 
nedreguleringene kan forårsake det vi kaller forvridning av 
handelen. Det kan f.eks. være fjernelse eller større 
nedsettelse av råvaretollen på en vare som produseres i flere 
deltagende land på basis av råvarer som kommer utenfra. 

En del av de søknader som er kommet inn i det siste, og 
som gjelder forhøyelser for å ha et gunstigere utgangspunkt, 
har ikke departementet funnet det riktig å ta opp til 
behandling. Det kan således nevnes at det fra 
Tekstilfabrikkenes Hovedforening er kommet inn en rekke 
søknader om økt toll, som departementet ikke har kunnet ta 
opp til behandling. På den annen side har departementet, 
iallfall i noen utstrekning, imøtekommet søknader fra de 
samme produsenter om tollfrihet for enkelte råvarer for bedre 
å beskytte tekstilindustriens stilling. 

En sak har en ikke rukket å behandlet ennå; det er 
spørsmålet om ulltollen. Om ulltollen er det vel bare det å 
si at den for tiden er under behandling, og at en må kunne 
regne med at det kan foreligge et resultat i løpet av 
forholdsvis kort tid. Da dette spørsmål i tilfelle gjelder 
tollfrihet og ikke vil bety noen vesentlig forvridning av 
handelen, er det mulighet for å komme tilbake til saken på et 
senere tidspunkt. 

På side 2 i proposisjonen er det nevnt en del søknader 
som er behandlet mer skjematisk, da departementet, som jeg 
nevnte, ikke har lagt dem fram for dem det gjelder. Det 
gjelder nærmest bare søknader om å splitte opp tariffen 
ytterligere. Da de tollmessig har forholdsvis liten 
betydning, har departementet ikke funnet å ville gå inn på 
dem. 

På side 3 og 4 og delvis også på side 5 i proposisjonen 
er det tatt inn forslag om en del tekniske endringer. 
Komiteen har ikke noe å bemerke til disse sakene. 

Komiteen er ellers stort sett enig med departementet og 
har tatt opp proposisjonens forslag for de fleste posisjoners 
vedkommende. 

Det er noen ganske få unntakelser som jeg skal nevne. 
Det gjelder for det første 29.01 dodecylbensen. En finner det 
i innstillingen på side 2. Der har departementet i sitt 
opprinnelige forslag foreslått en toll på 12 pst. som 
tollbeskyttelse. Komiteen er kommet til at denne 
tollbeskyttelse synes å være noe høy. Vi har sammen med 
departementet og Tolldirektoratets folk igjen gått gjennom 
dette, og er kommet til at tollbeskyttelsen kan settes 
lavere. Komiteen har sluttet seg om halvparten, nemlig 6 pst. 
Det er enighet om dette. 
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Når det gjelder ferdige omslag til sigarettpapir, 48.16, 
har hele komiteen funnet å kunne foreslå en underpost for 
denne vare, og foreslår denne opprettet med 10 pst. toll. 

Videre har vi hatt oppe 49.11, billedbøker m.v., hvor 
det er søkt om tollnedsettelse for billedbøker med tekst for 
barn. Komiteen er der kommet til at plansjer blir skilt ut 
som en tollfri post, og når det gjelder trykte bilder og 
illustrasjoner uten tekst som skal brukes i bøker som skal 
trykkes her i landet, mener komiteen at også de bør gå inn 
tollfritt. Komiteen har overensstemmende med det syn utformet 
en anmerkning til posten. En finner den på side 5: 

«Tolldepartementet kan på nærmere fastsatte vilkår 
tilstå tollfrihet for trykte bilder og illustrasjoner 
uten tekst til bøker som skal trykkes innenlands.» 
Endelig er det en liten post, 48.21 E, hvor der i dag 

går inn filtrerposer. Det er søkt om at tollsatsen settes 
ned, og komiteen er enig i at det blir gjort. Det kan ganske 
enkelt gjøres ved at posten føres over fra E til B, og den 
vil da komme under en tollsats av 10 pst. 

Det neste spørsmål gjelder skurekluter. Der har en fått 
endel henvendelser, og en er kommet til, etter å ha vurdert 
den innenlandske produksjon og visse henvendelser som vi har 
fått, at vi vil foreslå en sats på 20 pst. for denne vare, og 
at det da blir opprettet en egen underpost som blir utvidet 
til også å omfatte vaske- og pussekluter uten hensyn til 
materialets art. 

Så kommer vi til en av de få postene der vi har dissens. 
Der er det en søknad fra Norsk Jernverk, og den er anbefalt 
av Christiania Spigerverk - det står på side 7 i 
innstillingen, side 32 i proposisjonen. Jernverket søker om 
tollbeskyttelse for armeringsstål av dimensjoner til og med 
10 mm i tverrmål, og har i et tilleggsbrev gjort oppmerksom 
på at søknaden skal omfatte alt rundt stangstål. Christiania 
Spigerverk har som nevnt, som den andre innenlandske 
produsent av rundt stangstål, støttet søknaden og erklært seg 
prinsipielt enig i de synsmåter som Norsk Jernverk har lagt 
frem. Departementet bemerker at denne posten, stangstål, var 
tollfri frem til 1927. Stålproduksjonen hadde til da ligget 
nede her i landet, og kom i gang og trengte beskyttelse. Når 
departementet i 1930 ikke tok opp søknaden i sin hele bredde, 
hang det sammen med at den bedrift som vi da hadde, ville 
kunne utnytte kapasiteten rasjonelt med produksjon av 
stangstål også innenfor den tollpliktige ramme. Etter at 
Jernverket er kommet i gang, har denne situasjon endret seg, 
og forholdet er nå at de nevnte to verk kan dekke hele det 
norske marked med de alminneligste typer rundt stangstål. Det 
er også verd å gjøre oppmerksom på at når det gjelder andre 
land, så har Sverige en toll på 6 pst., og det er også 
tilfellet i Tyskland, Storbritannia har en toll på 10 pst. og 
Østerrike 13 pst. En del land, f.eks. Sveits og Frankrike, 
har vekttollsatser med verdimessig langt høyere beskyttelse. 
Alt tatt i betraktning har departementet funnet å kunne 
foreslå en tollsats av 40 kroner pr. tonn, og at den utvides 
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til også å omfatte rundt stangstål med diameter på 10 mm 
eller mindre, og foreslår likeledes at en anmerkning i 
tilslutning til posisjon 73.10 A skal omfatte rundt 
stangstål. 

Komiteen har, som nevnt, delt seg i et flertall og et 
mindretall her. Flertallet, Arbeiderpartiets 7 medlemmer, tar 
opp departementets forslag, mens mindretallet stemmer imot 
det. Det vil selv redegjøre for sitt syn. 

Den neste sak foranlediger for så vidt ikke noe vedtak. 
Det er mer et fortolkningsspørsmål. Det gjelder cellegummi og 
såleplater av gummi. Det har vært noen uklarhet om hvordan 
disse skal fortolles, departementet har gitt en forklaring på 
det, som komiteen ikke har noe å bemerke til. Det skal derved 
bli enklere og greiere regler for tollvesenet slik at tvister 
skal kunne unngåes. 

Under Visse produkter av kopper og kopperlegeringer, 
magnesiumlegeringer m.v. har vi igjen en dissens. Den gjelder 
visse produkter av kopper som skruer, bolter, muttere og 
nagler og videre magnesiumslegeringer. Departementet foreslår 
at tollsatsen for magnesiumslegeringer settes til 10 prosent, 
den samme sats som nå gjelder for tråd av 
magnesiumslegeringer, og at skruer, muttere, bolter og nagler 
av kopper får en tollsats på 5 prosent. En del av det som 
disse varene omfatter, er bundet i GATT-avtalen, og en kan 
derfor ikke på det nåværende tidspunkt gjøre noen forandring 
for disses vedkommende, det gjelder profiler av messing, men 
derimot ikke tråd av kopper. Overensstemmende med det har 
departementet altså foreslått 5 pst. toll på skruer, muttere, 
bolter og nagler og 10 pst. på magnesiumlegeringer. Et 
flertall i komiteen, alle unntatt Høires representanter 
stemmer for departementets forslag, mens Høire-
representantene Ingvaldsen og Willoch stemmer imot forslaget 
om 10 pst. toll på magnesiumslegeringene, og de vil grunngi 
sitt syn selv. 

Vi har videre en post som heter Ovner og kaminer, 73.36. 
Departementet har kommet til at det for sin del ikke kan 
foreslå noen tollforhøyelse. Komiteen har vurdert dette. 
Forholdet er at man nå har en vekttoll. Det har skjedd en 
vesentlig endring i importen, idet de ovner og kaminer som 
importeres nå, vesentlig er tynnplateovner og kaminer som har 
en beskjeden vekt i forhold til de gamle. Vi er derfor kommet 
til at det vil være rimelig på dette punkt å følge den 
henstillingen om tollforhøyelse som er kommet, og vi foreslår 
at tollen for begge disse sorter - og det gjelder både 
glasserte og uglasserte - settes til 15 pst. Det er den samme 
tollsats som er foreslått i den nye danske tariffen. 

Når det gjelder armatur, 84.61, har en funnet at en i 
noen grad bør imøtekomme søknaden fra A/S Møglestue, og 
foreslår derfor at posten deles opp i to underposter, at 
tollen for armatur av støpejern blir kr. 0,50 pr. kg og at 
tollen for armatur av annet jern eller stål settes til 10 
prosent av verdien. En lignende forhøyelse er gjort for 
sluseventilers vedkommende. 
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Endelig har vi posten Koster, børster og pensler. 
Komiteen er kommet til at en i noen grad bør imøtekomme 
søknaden om forhøyelse av tollen, og foreslår at en hever 
tollsatsen for disse varer fra 5 til 10 prosent. 

Det er også kommet en søknad fra Papirfabrikanternes 
Forening om tollfrihet på endeløs duk. Komiteen er kommet til 
at det spørsmål får bearbeides videre. Det gjelder en 
nedsettelse som kan iverksettes på et senere tidspunkt og 
komiteen vil ikke ta opp noe forslag nå. Dersom det er 
ønskelig, får en komme tilbake til spørsmålet senere. 

Da vi holdt på å sluttbehandle saken, kom der en ny 
søknad. Den gjaldt endring av tollen for sko. Søknaden kom så 
vidt sent at vi ikke rakk å ta den med i vår innstilling, men 
vi har fått departementet til å gjennomgå den, og 
departementet har i brev til komiteen uttalt: 

«Gjennom Industridepartementet har 
Finansdepartementet mottatt en anmodning fra A/S 
Skofabrikken Fresko på vegne av de norske produsenter av 
lettere damesko om at tollsatsen kr. 16 pr. kg. for sko 
med overdel av lær eller kunstlær av lengde 23 cm og 
derover, av vekt høyst 600 gr pr. par, må bli forhøyet 
til kr. 24 pr. kg. 

En tilsvarende henvendelse er kommet fra Norske 
Skofabrikkers Landssammenslutning i brev av 2 desember 
1959. Dette brev samt Industridepartementets brev av 1. 
desember 1959 legges ved. 

Posisjon 64.02.A.2. omfatter i det alt vesentlige 
lettere damesko. Spørsmålet om tollforhøyelse for bl.a. 
disse sko ble behandlet i 1957, jfr. St.prp. nr. 1 for 
1957 kap. 2011, side 57-60, og Budsjett-innst. S. nr. 
184 for 1957 side 10-11. Det var søkt om en sats på kr. 
21,60 pr. kg. Søknaden ble ikke imøtekommet.  

Ifølge importstatistikken for 1959 er det i tiden 
januar-august innført et kvantum av 102.000 kg. av disse 
sko til en verdi av 8,5 mill. kroner. Med satsen kr. 16 
pr. kg svarer dette til en tollinsidens på vel 19. Det 
er mulig at det også heri inngår en del såkalt 
lavprisimport (som gir stor insidens pr. kg.) og at 
insidensen for den normale import ligger litt lavere. 

Det er av Industridepartementet uttalt at 
insidensen burde ligge høyere for disse sko enn for de 
tyngre, som viser insidenser på 23-25,2. En finner ikke 
denne betraktning avgjørende, da tollbeskyttelsen for de 
tyngre sko antakelig ligger noe i overkant av det som 
normalt ansees som en rimelig beskyttelse. Her som 
ellers bør det være den effektive tollbeskyttelse som 
tas i betraktning. Ved fastsettelse av satsene har en 
stort sett søkt å komme fram til det resultat at tollen 
skal utgjøre ca. 20-25 pst. av bearbeidingskostnadene. 
Etter det materiale en sitter inne med til bedømmelse av 
spørsmålet for disse slags sko, antar en at fabrikkene 
har en effektiv beskyttelse som ligger noe over 20 pst. 
Det er også grunn til å tro at det under den post i 
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tariffen det gjelder vil bli innført et ganske stort 
kvantum selv med en betydelig øking av tollen, da 
motespørsmål etc. kommer inn i bildet. Det vesentlige 
resultat av en tollforhøyelse vil da kunne bli en 
prisøking uten at de norske fabrikker blir hjulpet. 

På bakgrunn av foranstående og da ytterligere 
tollforhøyelser i tillegg til de som allerede er 
foreslått, vil komplisere vår stilling overfor de øvrige 
partnere i EFTA, finner en ikke å kunne anbefale noen 
øking av vedkommende tollsats. Hvis den ærede komite 
skulle finne det riktig å foreslå en forhøyelse, bør 
satsen ikke overskride kr. 20 pr. kg.» 
Komiteen har vurdert dette og er enstemmig kommet til at 

den vil foreslå en økning fra 16 til 20 kroner pr. kg. Som 
nevnt gjelder dette lettere dameskotøy, og det er mulig at 
det har skjedd en endring i ugunstig retning når det gjelder 
disse skoene. Komiteen har derfor funnet at en bør kunne 
strekke seg et lite stykke, selv om dette altså er en av de 
saker der en kan få en litt skjev utgangsstilling når det 
gjelder EFTA. 

Komiteen har derfor tatt opp følgende forslag: 
«Stortinget samtykker i at bestemmelsen under 

forannevnte posisjon i tolltariffen gis med virkning fra 
den 15. desember 1959 følgende ordlyd: 
64.02.A.2. 
 av lengde 23 cm og derover, 
 av vekt høyst 600 gr. pr. 
 par ........................ pr. kg. kr. 20,00.» 
Jeg overleverer forslaget til presidenten. Bortsett fra 

det er, som jeg nevnte, innstillingen enstemmig. Som jeg også 
nevnte, er dette på mange måter siste gang vi virkelig kan 
foreta noen effektiv regulering av tolltariffen, før vi går 
inn i det nye handelssystemet, og selv nå er det spillerom vi 
har, nokså beskjedent. 

 
Presidenten: Sakens ordfører refererte et tillegg til 

Innst. S.A. Denne tilleggsinnstillingen er nå under omdeling. 
 
Willoch: Som sakens ordfører nevnte, er det bare to 

dissenser i denne innstilling. Det er for det første den som 
er inntatt på side 7 i innstillingen, og som gjelder rundt 
stangstål, hvor alle finanskomiteens medlemmer unntatt 
Arbeiderpartiet vil stemme imot den foreslåtte 
tollforhøyelse. Den annen dissens er inntatt på side 12 i 
innstillingen, og gjelder visse produkter av 
magnesiumlegeringer. Høires representanter vil stemme imot 
den foreslåtte tollforhøyelse på disse produkter. 

Når det gjelder denne siste dissens, er det ikke meget 
som det er nødvendig å legge til det som står i 
innstillingen, og som jeg gjerne vil få sitere: 

«Departementet anfører at det er grunn til å tro at 
magnesiumslegeringer etter hvert vil få økt betydning. 
Disse medlemmer» - altså hr. Ingvaldsen og undertegnede 
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- «mener at det i så fall vil være av viktighet at den 
industri som skal bruke de nevnte halvfabrikata i sin 
produksjon, får anledning til å skaffe seg disse så 
rimelig som mulig.» 
Vi står her overfor et eksempel på den vanskelige 

avveiing man må foreta når det gjelder toll på produkter som 
brukes i annen innenlandsk industri. Helt generelt vil jeg si 
at jeg tror at adgangen i mange bransjer til å få 
driftsmidler til verdensmarkedets priser - mens konkurrentene 
i andre land ofte er henvist til å kjøpe på beskyttede 
hjemmemarkeder - har vært og vil forbli ett av norsk 
industris store aktiva. Vi bør være meget forsiktige med å 
innskrenke verdien av dette. 

Departementet begrunner dette forslag om tollforhøyelse 
med blant annet følgende: 

«Råstoffet framstilles innenlands og da muligheten 
for opparbeidelse av en industri på dette område synes å 
være til stede, finner en det riktig å foreslå at den 
nåværende tollfrihet avløses av en verditoll på 10 pst.» 
Dette moment at råstoffet fremstilles innenlands, og at 

en norsk bedrift for så vidt skulle ligge spesielt godt til 
rette for videre bearbeidelse til disse halvfabrikata, er et 
argument som like godt kan brukes den andre veien; det burde 
her være mulig å opparbeide en produksjon, uten en 
tollbeskyttelse som må bli gitt på bekostning av annen norsk 
industri. 

Jeg vil altså anbefale at man stemmer imot den 
foreslåtte endring i posisjon 77.02. 

Når det gjelder spørsmålet om utvidet toll på jern og 
stål, har som nevnt alle komiteens medlemmer unntatt 
Arbeiderpartiets kommet til at dette forslag ikke bør 
bifalles. Som begrunnelse er bl.a. angitt at 
Jernverkskommisjonen mente at opprettelsen av A/S Norsk 
Jernverk ikke skulle føre til utvidet toll på jern og stål. 

Jeg vil gjerne sitere det utsnitt av 
Jernverkskommisjonens innstilling som vi her henviser til, og 
som finnes i St.prp. nr. 78 for 1945-46: 

«Kommisjonen mener at tollbeskyttelse av 
skipsmaterialer ikke kan komme i forslag, og at man 
prinsipielt bør søke å unngå tollbeskyttelse også for 
den øvrige produksjon, for ikke å fordyre materialene 
for forbrukerne. Vi går dog ut fra at myndighetene ved 
dumpingartet utenlandsk konkurranse vil finne 
hensiktsmessige måter til å vareta næringslivets 
interesser.» 
Den mulighet som er nevnt i den sist siterte setning; 

dumpingartet utenlandsk konkurranse, er ikke påberopt som 
begrunnelse for forslaget. 

Det som kan anvendes på det foreliggende tilfelle, er 
altså den prinsipielle uttalelse at man bør søke å unngå 
tollbeskyttelse for verkets produksjon. Dette standpunkt er 
efter min mening meget naturlig. Jernverket er jo blitt 
fremstillet som en investering som skulle bidra til en videre 
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industrireising i Norge, en slags grunnlags-investering. Men 
hvis verket skal kunne virke efter sin hensikt for så vidt, 
må jo forutsetningen være at det virkelig skaffer billigere 
jern og stål. Nå skal man altså komme derhen at Jernverket 
kan føre til at jern og stål blir dyrere enn det ellers ville 
kunne vært. Vel, man vil prøve å unngå ekstrabelastning for 
industrien. Men man skulle da tro at omkostningsnivået for 
forbrukere av armeringsjern også burde spille en rolle under 
denne vurdering. 

Jeg vil også peke på et annet moment som kanskje ikke 
får stor betydning, men som kan få det. Tollfriheten for de 
fleste jernprodukter til industrielt bruk som går inn under 
denne posisjon, avhenger for det vesentlige av at det ikke 
blir tatt opp innenlandsk produksjon av disse kvaliteter. 
Hvis Jernverket utvider sitt produksjonsprogram, vil også 
tollbeskyttelsen automatisk bli utvidet. Jeg vil legge til at 
det ikke er sikkert at EFTA-landene i fremtiden vil bli i 
stand til å tilfredsstille sitt behov for alle kvaliteter 
under denne posisjon selv. Tollbeskyttelsen kan derfor få 
varig betydning, og følgelig også bli en varig belastning for 
forbrukerne. 

Jeg vil også nevne at tollsatsen på de tollbeskyttede 
jern- og stålprodukter har økt ikke så lite. Tollsatsen var 
inntil 1952 kr. 10 pr. tonn. Den ble da formelt satt opp til 
kr. 40 pr. tonn, men ble midlertidig nedsatt til kr. 20. Fra 
1958 oppkreves den med kr. 40 pr. tonn. Også ved denne 
bevegelse er beskyttelsen for norsk produksjon øket. Dessuten 
foreligger det en avtale om fortrinnsrett for de norske 
produsenter til å dekke leveranser innenlands. Men det er 
kanskje tvilsomt om denne avtale kan opprettholdes efter 
etableringen av EFTA. 

Min konklusjon er at man også bør stemme mot den 
foreslåtte endring i posisjon 73.10. 

 
Ingvaldsen: Jeg skal ikke komme inn på dissensene i 

komiteen, men slutter meg der til hr. Willochs begrunnelser. 
Men jeg vil gjerne si litt om tollpolitikken i sin 
alminnelighet. 

Dette er igrunnen siste gang vi har anledning til å 
foreta noen nevneverdige endringer i tolltariffen, iallfall 
oppover. Heretter vil tollsatsene bli redusert, og 
tollpolitikken vil etterhvert forsvinne som et viktig ledd i  
næringspolitikken. Nå, det har kanskje betydd mindre hos oss 
enn hos andre, for etter min mening har vi her i landet etter 
krigen ikke utnyttet disse mulighetene som vi kunne og 
kanskje også burde ha gjort, og som også andre land har 
gjort. Vi gjorde ikke tilstrekkelige justeringer da vi gikk 
inn i GATT-avtalen i 1947.  Vi beholdt den gang f.eks. en 
rekke vekttollsatser, og med prisutviklingen er det derved 
blitt en meget sterk forskyvning i vår tollbeskyttelse. 
Senere er det delvis rettet, men ikke over alt. 

Når det nå gjelder inntreden i frihandelsområdet, står 
det på side 2 i proposisjonen: 
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«Slike forhøyelser som det er søkt om kan heller 
ikke forenes med den forutsetning om «standstill» for 
tollsatsene som er lagt til grunn ved forhandlingene om 
opprettelsen av frihandelsområdet.» 
Så vidt jeg har forstått, er det delte meninger om i 

hvilken grad det har vært en slik avtale eller forutsetning 
om «standstill». Iallfall er det en del folk innen 
næringslivet som er meget opptatt av dette, og som mener at 
iallfall en del av de andre land som vi skal gå inn i 
frihandelsområdet med, ikke har oppfattet det på samme måte, 
men har foretatt meget store justeringer og tillempninger nå 
i det siste. Det kan komme til å spille en viktig rolle for 
vår konkurranseevne, og min oppfatning er at i disse 
forholdene i frihandelsområdet gjelder i andre land så 
hårdkokte forretningsmessige hensyn at det nærmest er blåøyd 
av oss ikke å benytte de mulighetene som andre finner å ville 
benytte. Når det gjelder de videre muligheter, har vi kanskje 
noe i behold, idet vi skal gjøre en del endringer med hensyn 
til tollen på brennevin. Vi har også utvidelse av importen av 
biler, som muligens kan gi grunnlag for visse kompensasjoner 
fra andre land, og jeg vil tillate meg å be statsråden være 
oppmerksom på disse mulighetene, hvis de skulle vise seg å 
være til stede. Jeg tror at vi trenger alle de fordeler som 
man kan trekke ut av tollmulighetene, når vi nå skal inn i 
frihandelsområdet. Men jeg er dessverre ikke helt sikker på 
at vi har utnyttet mulighetene så godt som vi kunne og burde 
ha gjort. 

 
Komiteen hadde innstillet på slikt 
 

v e d t a k  
 

om endringer i tolltariffen fra 15. desember 1959: 
 
I. Fra 15. desember 1959 foretas følgende endringer i 

bestemmelsene om tollavgifter: 
 

Tariff for innførselstollen og tara. 
 

Alminnelige fortolkningsregler. 
2.  Når det i en posisjon nevnes et materiale, forstås 
 dermed materialet så vel i ren tilstand som blandet med 
 eller i forbindelse med andre materialer. Når det nevnes 
 varer av et bestemt materiale, forstås dermed varer som 
 helt eller delvis består av dette materiale. Blandinger 
 og sammensatte varer tarifferes etter bestemmelsene i 
 punkt 3. 

3.  b.  blandinger og varer som består av forskjellige  
  materialer eller er sammensatt av forskjellige  
  deler og  som ikke kan tarifferes i henhold til  
  punkt a,  tarifferes som det materiale eller den  
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  del som vesentlig gir varen dens karakter, såfremt 
  dette kan avgjøres; 

Anmerkninger om tollfrihet eller tollnedsettelse. 

 Anmerkning C. utgår. Nåværende anmerkning D. blir 
anmerkning C. 

 

08.05  --------------------------------------------------- 

       ---------------------------------------------------      
  D.  blandinger som vesentlig består av nøtter som 
   hører under nr. 08.05 ........ pr. kg kr. 0,35  

   E.  ellers ....................... pr. kg kr. 1,60 

 

08.09  --------------------------------------------------- 

  A. meloner ................... pr. 100 kg kr. 2,66 

 

12.07 Planter, plantedeler, frø og frukter som vesentlig     
  brukes til fremstilling av parfymer, til   
  farmasøytiske preparater, til insekt- og   
  soppdrepende midler eller liknende, friske,   
  tørkede, skårne, knuste eller pulveriserte .. fri 

 

15.12  --------------------------------------------------- 

  A. animalske ...............................6 pst. 

 

19.05 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking 
  av korn («puffed rice», «corn flakes» og liknende): 

     A. halvfabrikater ..................pr. kg kr. 0,20 

  B. ellers ..................m.n.i.  pr. kg kr. 0,80 

 

20.06 Frukter tilberedt eller konservert på annen måte, 
  også tilsatt sukker eller alkohol: 

  --------------------------------------------------- 

  C.  annet: 

   ---------------------------------------------- 

   2. ellers: 

      ------------------------------------------- 

      c. ananas, aprikoser, ferskener, guavas 
             mangos, citrusfrukter, plommer og pærer 
     samt blandinger som vesentlig består av 
     slike frukter   m.n.i. pr. kg kr. 0,60 
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23.01 Mel og pulver av kjøtt, slakteavfall, fisk,   
      krepsdyr og bløtdyr, utjenlig til menneskeføde;  
  grakse .....................................  fri 

 

29.01  -------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------- 

  B. dodecylbensen .......................... 6. pst. 

  C. ellers .................................... fri 

 

30.03     -------------------------------------------------- 

  Anm.: Varer som er registrert som farmasøytiske   
        spesialpreparater går inn tollfritt. 

 

30.04 -------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------- 

  B. gas .................................... 10 pst. 

  C. vatt ................................... 14 pst. 

  D. ellers ................................. 18 pst. 

 

32.08 --------------------------------------------------- 

  A. tilberedte opakiseringsmidler og    
         fargestoffer ................... pr. kg kr. 0,20 

  B. ellers .................................... fri 

 

32.09 --------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------- 

  A. pregfolier ................................ fri 

  B. pakkfarger (hjemmefarger) m.n.i pr. kg kr. 0,80 

  C. lakker, klare eller pigmenterte pr. kg. kr. 0,30 

  D. ellers ................................  15 pst. 

   Tara: For lakker: Emballasje av metall  8 pst. 

 

32.12 --------------------------------------------------- 

  A. kitt og sparkelmasse, oljeholdig ....... 15 pst. 

  --------------------------------------------------- 
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32.13 --------------------------------------------------- 

  A. trykkfarger ...........................  15 pst. 

  B. Blekkpatroner til fyllepenner og pasta til  
     kulepenner .............................  5 pst. 

  C. ellers ................................. 25 pst. 

 

38.19 --------------------------------------------------- 

  A. elektrodemasse; blandinger av metallkarbider,  
     ikke sintrede, til fremstilling av hårdmetall; 
         gassrensemasse; AIV-væske; midler til     
     forebygging eller hindring av kjelestein;      
     smeltbare keramiske temperaturmålere ..... fri  

 

39.07  --------------------------------------------------- 

  A. sneller, spoler og spolehylser; lester til  
     skotøy .................................... fri 

  B. kunstige tarmer ........................  8 pst. 

  C. poser og liknende emballasje fremstilt av folier 
     som hører under nr. 39.03; lamper og  

     lampedeler ............................. 15 pst. 

  D. ellers ................................. 30 pst. 

 

40.10 --------------------------------------------------- 

  Anm.: Drivreimer og transportbånd kan av   
        Tolldepartementet tillates innført tollfritt, 

        når det godtgjøres at forholdsvis tilsvarende 
        drivreimer og transportbånd ikke er gjenstand 
        for innenlandsk fabrikasjon.  

              

  

Kapitel 41. 

Note 1.c. huder og skinn med hårbedekning, rå, garvede eller 
  beredte (kapitel 43). Dog hører under nr. 41.01 rå 
  huder med hårbedekning, av storfe, dyr av   
  hesteslekten, sau og lam (unntatt astrakan,   
  karakul, persianer, breitschwantz og liknende,  
  eller indisk, kinesisk, mongolsk og tibetansk lam), 
  geiter og geitekje (unntatt geiter fra Yemen, Kina, 
  Mongolia og Tibet), svin (herunder pecari), gemse, 
  gasell, reinsdyr, elg, hjort, rådyr og hund. 
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41.10 Kunstlær som inneholder lær eller lærfibrer, i  
  plater eller ruller ......................  20 pst. 

 

42.02 --------------------------------------------------- 

  A. av vulkanfibrer eller papp ..... pr. kg kr. 2,00 

 

42.03 --------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------- 

  B. belter, bandolærer og urarmbånd .........15 pst. 

 

42.04  --------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------- 

  D. vevskytteldrivere (pickers) ................ fri 

  E. ellers ..................................15 pst. 

  Anm.: Driv- og slagreimer og transportbånd kan av 
        Tolldepartementet tillates innført tollfritt,    
            når det godtgjøres at forholdsvis tilsvarende               
        reimer eller bånd ikke er gjenstand for       
        innenlandsk fabrikasjon. 

 

Kapitel 43. 

Note 1. Med «pelsskinn» forstås i tariffen - bortsett fra 
  rå pelsskinn som hører under nr. 43.01 - garvede  
  eller beredte skinn med hårbedekning, av alle slags 
  dyr. 

 

43.02 Pelsskinn, garvede eller beredte, også sammensydd 
  til plater, kryss og liknende; klipp og annet  
  avfall (herunder hoder, labber og haler) av   
  pelsskinn, ikke sammensydde: 

44.27 Golvlamper, bordlamper og annet belysningsutstyr av 
  tre; møbelgjenstander av tre, som ikke hører under 
  kapitel 94; skrin, esker, bakker, fruktskåler,  
  pyntegjenstander og liknende varer av tre; kasser, 
  etuier og liknende, av tre, for spisebestikk,  
  instrumenter etc.; gjenstander av tre til personlig 
  bruk eller pynt beregnet til å bæres i lomme, hånd- 
  veske eller på person; deler av tre til forannevnte 
  gjenstander .................................... 

 

44.28 -------------------------------------------------- 

  A. arbeidsmodeller, kapproingsårer,  
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     sangbunnemner .............................. fri 

  B. ellers ................................ 15 pst. 

 

46.02 Plater (herunder matter og liknende) vevd eller  
  bundet av parallellagte flettematerialer;   
  flaskehylser av strå: 

  ---------------------------------------------------
  B. dekkmatter til gartneribruk og liknende .... fri
  C. ellers ................................. 12 pst. 

 46.03 Kurvmakerarbeider og andre varer, fremstilt direkte 
  av flettematerialer eller av varer som hører under 
  nr. 46.01 eller nr. 46.02; varer av luffa: 

 

48.01 ---------------------------------------------------
  Anm.: Papir som er så sterkt limt at blekk ikke  
        slår gjennom eller trekker utover, fortolles   
        som skrivepapir. 

 

48.07 --------------------------------------------------
  B. annet: 

     ---------------------------------------------- 
     4. karbonpapir, blåpapir og liknende   
    kopipapir .........................10 pst. 
     5. ellers ...................pr. kg kr. 0,32 

 48.15 --------------------------------------------------
  Anm.: Papir som er så sterk limt at blekk ikke slår 
        gjennom eller trekker utover, fortolles som 
        skrivepapir.  

 

48.16 ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  B. ferdige omslag til sigarettpapir ....... 10 pst. 

  C. ellers .................. m.n.i pr. kg kr. 2,80 

 

48.21 ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  B. mønsterkort til Jacquardmaskiner og liknende;  
     kantbeskyttere til papirruller; filtere til  
         kaffetraktere og liknende; tarmer ...... 10 pst. 

  C. ellers .................... m.n.i. pr. kr. 2,80 

  

49.11 Fotografier; trykte bilder og andre tykksaker: 

  A. kataloger på fremmede språk over bøker og  
     publikasjoner ............................  fri  
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  B. plansjer, ikke til reklamebruk ............  fri 

  C. annet .................................. 15 pst. 

  Anm.: Tolldepartementet kan på nærmere fastsatte  
        vilkår tilstå tollfrihet for trykte bilder og 
    illustrasjoner uten tekst til bøker som skal 
    trykkes innenlands. 

 

Avsnitt XI. 

Note 1.h. vevnader og filt samt tekstilstoff hvor fibrene er 
  sammenholdt med bindemiddel («bonded fibre   
  fabric»), impregnert, overtrukket eller laminert  
  med gummi, samt varer av slike materialer som hører 
  under kapitel 40. 

Note 1.i. skinn med hårbedekning (kapitlene 41 og 43), varer 
  av pelsskinn (nr. 43.03) samt kunstig pelsskinn og 
  varer derav, som hører under nr. 43.04. 

Note 6.c. varer som er kantet eller fallet eller har brettede 
  kanter (unntatt metervarer som er skåret av bredere 
  stoff og bare kantet, fallet eller brettet for å  
  hindre rakning) eller kanter forsynt med knyttede 
  frynser for å hindre rakning. 

 

51.01.  Garn av endeløse syntetiske eller kunstige   
  tekstilfibrer, ikke i detaljopplegging: 

  A. av syntetiske tekstilfibrer ............... fri 

  B. av kunstige tekstilfibrer ...... pr. kg kr. 4,00 

 

51.02 Monofilamenter, strimler (kunstige strå og   
  liknende) og katgutimitasjoner av syntetiske eller 
  kunstige tekstilmaterialer: 

  A. av syntetiske tekstilmaterialer ............ fri 

  B. av kunstige tekstilmaterialer ...pr. kg kr. 4,00 

  

51.03 Garn av endeløse syntetiske eller kunstige   
  tekstilfibrer, i detaljopplegging: 

  A. av syntetiske tekstilfibrer ................ fri 

  B. av kunstige tekstilfibrer ...... pr. kg kr. 4,00 

 

54.03 Garn av lin eller rami, ikke i 

  detaljopplegging .............................. fri 

54.04 Garn av lin eller rami, i detaljopplegging .... fri 
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56.02 «Filament tow» til fremstilling av korte syntetiske 
  eller kunstige tekstilfibrer: 

  A. av syntetiske tekstilfibrer ................ fri 

  B. av kunstige tekstilfibrer .......pr. kg kr. 4,00 

 

58.08 Tyll og andre nettstoffer (unntatt vevde, strikkede 
  eller heklede stoffer), umønstrede: 

 

58.09 Tyll og andre nettstoffer (unntatt vevde, strikkede 
  eller heklede stoffer), mønstrede; blonder og  
  kniplinger, hånd- eller maskinfremstilte, i lengder 
  eller som motiver: 

 

58.10 ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  B. ellers: 

     1. broderier i lengder av bredde 

    høyst 25 cm ........................ 10 pst.  

 

Kapitel 59. 

Note 5.a.4. vevnader, også filtede, med eller uten   
  impregnering eller overdrag, til bruk i   
  papirmaskiner eller til annen teknisk bruk,   
  rørformede eller endeløse, med enkel eller   
  flerslått varp og/eller veft eller flatvevde med  
  flerslått varp og/eller veft. 

 

Note 5.a.7. snorer, fletninger og liknende, også overtrukket, 
  impregnert eller forsterket med metall, til bruk  
  som paknings- eller smøremateriale for maskiner. 

 

59.01 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  B. annet .................................. 12 pst. 

  

59.02 --------------------------------------------------- 

  A. filt av vegetabilske fibrer; filt til teknisk  
     bruk ....................................... fri 

59.16 ---------------------------------------------------
  Anm.: Drivreimer og transportbånd kan av   
        Tolldepartementet tillates innført tollfritt,   
        når det godtgjøres at forholdsvis tilsvarende 
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    drivreimer og transportbånd ikke er gjenstand  
    for innenlandsk fabrikasjon. 

 

59.17 Tekstilvarer til teknisk bruk ................ fri 

       

60.02 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  C. andre: 

     1. votter av ull eller andre dyrehår . 20 pst. 

     2. ellers ........... m.n.i. pr. kg kr. 13,40 

    

62.02 --------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------- 

  C. annet:  

     1. uten søm eller bare med falling eller   
        kanting: 

        --------------------------------------------- 

     b. ellers: 

    1. inneholdende bomull eller korte  
           syntetiske eller kunstige       
       tekstilfibrer: 

       --------------------------------------
       b. ubleikte .................. 15 pst.
       --------------------------------------
   2. med søm: 

      a. inneholdende silke eller endeløse  
     syntetiske eller kunstige    
             tekstilfibrer .................. 30 pst.
                  dog minst kr. 31,00 pr. kg 

   -------------------------------------------- 

 

62.05 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  B. urarmbånd .............................. 20 pst.  

  C. vaske-, skure- og pussekluter .......... 20 pst. 

  D. annet: 

    1. inneholdende silke eller endeløse    
       syntetiske eller kunstige  

       tekstilfibrer .................... 30 pst.                             
      dog minst kr. 31,00 pr. kg 

    2. ellers ........................... 25 pst. 
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64.04 Fottøy med yttersåle av andre materialer: 

  A. dykkerstøvler ............................. fri 

  B. ellers ................................. 20 pst. 

 

64.05  ---------------------------------------------------
  A. utstansede overdeler; deler av kork .... 10 pst. 

  B. nåtlinger .............................. 25 pst. 

  C. ellers ................................. 15 pst. 

 

65.03 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  C. med besetning av pelsverk, også kunstig  18 pst. 

  D. ellers ...................... pr. stk. kr. 0,80 

 

68.13 ---------------------------------------------------
  A. golvbelegg og annet belegg med innhold av plast 
     eller i forbindelse med plast .......... 15 pst.  

 

68.16 ---------------------------------------------------
  A. golvbelegg og annet belegg med innhold av plast 
     eller i forbindelse med plast .......... 15 pst. 

 

69.10 Oppvaskkummer, vasker, bidet- og klosettskåler,  
  urinaler, badekar og liknende sanitærutstyr: 

  A. av fajanse eller porselen ...... pr. kg kr. 0,80 

  B. ellers ......................... pr. kg kr. 0,24 

 

70.19 ---------------------------------------------------
  A. glassperler, imiterte perler, imiterte edle  
     steiner og liknende artikler av glass til  
     dekorasjon samt varer               
     derav................. m.n.i. pr. kg kr. 20,00  

 

70.20 --------------------------------------------------- 

  A. glassfibrer (herunder glassull) og garn; varer 
     derav til teknisk bruk ................. 8 pst. 

 

Kapitel 73. 

Note 1.n. siste avsnitt. 



Møte for lukkede dører i Stortinget 11. desember 1959 kl. 10.00 

  19     

 

  Nr. 73.13 skal bl.a. omfatte plater tilskåret i  
  annen form enn kvadratisk eller rektangulær,  
  perforerte, bølgede, riflede, polerte eller forsynt 
  med overdrag, forutsatt at de ikke derved får  
  karakter av varer eller produkter som hører under 
  andre posisjoner. 

 

73.07 ---------------------------------------------------
  A. råsmidde emner ......................... 10 pst. 

 

73.10 ---------------------------------------------------
  A. rundt stål (unntatt valsetråd); flattstål (som 
     ikke hører under nr. 73.12) med en tykkelse over  
     3 mm og bredde under 150 mm; annet stål med    
     største tverrmål over 10 mm .... pr. kg kr. 0,04 

 

73.15 ---------------------------------------------------
  A. råsmidde emner ......................... 10 pst. 

 

73.20 Rørdeler (fittings), f.eks. muffer, knær, flenser, 
  av jern eller stål ............................... 

 

73.32 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  C. ellers .................................. 8 pst. 

  Anm.: Diameteren av skruer måles umiddelbart  
        ovenfor gjengene. 

 

73.36 Ovner (herunder slike som kan brukes til   
  sentraloppvarming), kaminer, komfyrer, varme- og  
  kokeapparater og liknende varer til    
  husholdningsbruk, ikke elektriske, samt deler  
  dertil, av jern eller stål ................ 15 pst. 

 

74.08 Rørdeler (fittings), f.eks. muffer, knær. flenser, 
  av kopper .........................................  

 

74.15 Bolter og muttere (med eller uten gjenger), skruer, 
  skruekroker, øyeskruer, nagler (unntatt rør- og  
  splittnagler), kiler, splittpinner, underlagsskiver 
  og sprengskiver, av kopper ................ 10 pst. 

 

75.04 Rør, røremner, hule stenger og rørdeler (fittings), 
  f.eks. muffer, knær, flenser, av nikkel ........... 
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76.07 Rørdeler (fittings), f.eks. muffer, knær, flenser, 
  av aluminium ...................................... 

 

76.08 Konstruksjoner av aluminium, også uferdige eller  
  ikke sammensatte samt deler dertil (f.eks. hangarer 
  og andre bygningskonstruksjoner, bruer og   
  bruseksjoner, tårn, master, tak og taksperrer, dør- 
  og vindusrammer, rekkverk, søyler og pilarer);  
  plater, stenger, profiler, rør og liknende, av  
  aluminium, bearbeidd til bruk i konstruksjoner ... 

 

77.02 Stenger, profiler, tråd, plater, bånd og folie av 
  magnesium; spon sortert etter størrelse samt pulver 
  og flak, av magnesium; rør, røremner og hule  
  stenger av magnesium: 

  A. spon sortert etter størrelsen samt pulver og  
     flak ...................................... fri 

  B. ellers ................................. 10 pst. 

 

78.05 Rør, røremner, hule stenger og rørdeler (fittings), 
  f.eks. muffer, knær, flenser, S-rør, av bly ....... 

 

79.04 Rør, røremner, hule stenger og rørdeler (fittings), 
  f.eks. muffer, knær, flenser, av sink ............. 

 

80.05 Rør, røremner, hule stenger og rørdeler (fittings), 
  f.eks. muffer, knær, flenser, av tinn ............. 

 

Kapitel 82. 

Note 3. Sett (unntatt manikyr- og pedikyrsett (nr. 82.13) 
  bestående av et utvalg av verktøy, kniver, skjeer, 
  gafler eller andre varer som hører under   
  forskjellige posisjoner i dette kapitel og som  
  innføres i skap, etuier eller liknende, skal  
  tollbehandles som den av settets deler som svarer  
  høyest toll. 

 

82.04 Håndverktøy som ikke hører under andre posisjoner i 
  dette kapitel (herunder monterte     
  glasskjærediamanter); blåselamper og ambolter;  
  skrustikker og skrutvinger, unntatt tilbehør og  
  deler til verktøymaskiner; feltesser; slipeskiver 
  og slipesteiner montert for hånd- eller fotkraft .. 
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82.05 Utskiftbart verktøy for håndverktøy, håndmaskiner 
  og verktøymaskiner (f.eks. for pressing, preging, 
  stansing, boring, gjenging, brosjing, valsing,  
  fresing, dreiing, pussing, tapping og    
  skrutrekking); trekkskiver for trådtrekking,  
  pressdyser for metall samt bergbor: 

 

83.09 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  B. ellers .................................. 8 pst. 

   

83.13 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  B. båndjernforbindere ..................... 10 pst. 

  C. ellers ......................... pr. kg kr. 2,00 

 

Avsnitt XVI. 

Note 2.b. deler som utelukkende eller fortrinnsvis er egnet 
  til en spesiell maskin eller til flere maskiner som 
  hører under samme posisjon (herunder også nr. 84.59 
  og 85.22), føres under samme posisjon som   
  vedkommende maskin eller maskiner. Deler som  
  utelukkende eller fortrinnsvis er egnet like meget 
  til varer som hører under nr. 85.13 og 85.15, føres 
  under nr. 85.13. 

 

84.17 Apparater og andre innretninger (også med elektrisk 
  oppvarming) for behandling av materialer ved en  
  prosess som krever endring i temperatur, f.eks.  
  oppvarming, koking, steking, destillering,   
  rektifisering, sterilisering, pasteurisering,  
  damping, tørking, fordamping, kondensering eller  
  kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke- 
  elektriske varmtvannsberedere: 

  --------------------------------------------------- 

84.23 Maskiner og apparater, stasjonære og mobile, til  
  graving, planering, boring og utvinning av jord,  
  mineraler og malmer (f.eks. mekaniske skyfler,  
  kullbrytere, gravemaskiner, skrape- og    
  høvlemaskiner, bulldoserutstyr); peledrivere,  
  snøploger (ikke selvdrevne) og snøplogutstyr: 

  A. ------------------------------------------------
  B. bulldoserutstyr; pneumatiske bergboremaskiner, 
     selvroterende .......................... 10 pst. 
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     ------------------------------------------------ 

84.34 --------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------
  C. settemaskiner og matriser til slike maskiner fri 

 

84.35 Trykkemaskiner (unntatt maskiner som hører under  
  nr. 84.40); hjelpemaskiner og -apparater for  
  trykkerier: 

  --------------------------------------------------- 

84.40 ---------------------------------------------------
  A. trykkemaskiner (unntatt særskilt innførte  
     gummivalser), vrimaskiner og klesruller .... fri 

 

  

84.61 ---------------------------------------------------
  B. av jern eller stål: 

     1. av støpejern ................ pr. kg kr. 0,50 

     2. ellers .............................. 10 pst. 

  --------------------------------------------------- 

84.63 --------------------------------------------------- 

  A. lagerbokser, blokker og blokkhjul pr.kg kr. 0,20 

 

84.64 Pakninger av metallplater i forbindelse med andre 
  materialer (f.eks. asbest, filt, papp) eller av  
  laminert metallfolie; sett eller utvalg av   
  pakninger av forskjellige slags materiale for  
  maskiner, rør eller liknende, pakket i poser,  
  konvolutter eller liknende ....................... 

 

84.65 ---------------------------------------------------
  A. maskinpakninger ............................ fri 

  B. ellers ................................. 10 pst. 

 

85.11 --------------------------------------------------- 

  A. industri- og laboratorieovner: 

     1. elektriske støperismelteovner ........... fri 

     2. roterende ovner og ovner med gjennomgående  
    transportinnretninger ............... 20 pst. 

     3. andre ...............................  8 pst. 
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85.13 ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  B. høyttalende telefonapparater og sentraler til  
     slike .................................. 18 pst. 

  C. ellers ..........................pr. kg kr. 2,80 

 

85.19 ---------------------------------------------------
  --------------------------------------------------- 

  D. velgere og ekspedisjonsbrytere for sentralbord 
     samt reléer .................... pr. kg kr.2,80 

  E. ellers ................................. 20 pst. 

 

86.09 ---------------------------------------------------
  A. hjul og aksler samt hylsebuffere ........... fri 

  B. akselkasser .................... pr. kg kr. 0,20 
  C. ellers ..................................20 pst.
  

87.14 Andre kjøretøyer (herunder tilhengervogner) uten  
  egen fremdriftsmotor; deler til slike kjøretøyer: 

  --------------------------------------------------- 

90.16 ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  C. regnestaver, tegnebestikk samt passere og  
     rissefjærer ............................. 5 pst.
  D. ellers ............................... 17 ½ pst. 

Kapitel 97. 

Note 1.c. garn, monofilamenter, snører, gut og liknende til 
  fiske, avpassede, men ikke monterte, som hører  
  under kapitel 39, nr. 42.06 eller avsnitt XI. 

 

96.02 ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  B. annet: 

     1. med innfatning av papp, tre eller metall,  
        uten overdrag: 

    a. av vegetabilske materialer ....... 10 pst. 

        dog minst kr. 0,60 pr kg m.n.i. 

  --------------------------------------------------- 

97.06 ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  B. tennis- og badmintonrackets, golfkøller samt  
     materiell for bueskyting ....... pr. kg kr. 2,00 
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98.13 Korsettspiler og liknende, til klær og tilbehør til 
  klær ...................................... 10 pst. 

II.  Den anmerkning som Stortinget den 24. juni 1959  
  vedtok som anmerkning D. under «Anmerkninger om  
  tollfrihet eller tollnedsettelser» og som skal  
  gjelde fra 1. januar 1960, blir anmerkning C. 

 

 

Presidenten: Foruten innstillingen2 foreligger det en 
tilleggsinnstilling3

«Stortinget samtykker i at bestemmelsen under 
forannevnte posisjon i tolltariffen osv.» 

 om endring i tollen på sko. Denne 
tilleggsinnstilling er omdelt på representantenes plasser, og 
forslaget til vedtak der lyder slik: 

Etter konferanse med sakens ordfører vil imidlertid 
presidenten foreslå at innledningen blir rettet til: 

«Stortinget samtykker i at bestemmelsen under 
nedenfor nevnte posisjon i tolltariffen osv.»,  

slik at det ikke blir referert til en posisjon som ikke er 
nevnt i selve vedtaket - og anser forslaget for bifalt. 

Forslaget til vedtak i tilleggsinnstillingen blir da 
sålydende: 

«Stortinget samtykker i at bestemmelsen under 
nedenfor nevnte posisjon i tolltariffen gis med virkning 
fra den 15. desember 1959 følgende ordlyd: 
64.02.A.2. 
 av lengde 23 cm og derover, 
 av vekt høyst 600 gr. pr. par.. pr. kg kr. 20,00.» 
Det er to dissenser under I i innstillingen. Det gjelder 

posisjonene 73.10 og 77.02., hvor et mindretall ikke finner å 
kunne gå med på de foreslåtte tollsatser. De som har 
mindretallets oppfatning av spørsmålet, kan få gitt uttrykk 
for det ved å stemme mot innstillingen. 

Presidenten vil først la votere over komiteens 
innstilling til I i sin helhet med forbehold om senere å 
komme tilbake til posisjonene 73.10 og 77.02. 

 
Jakob Pettersen: Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det 

under posisjon 77.02 er en trykkfeil. Det står «Strenger, 
profiler osv. Det skal være «Stenger, osv.» 

 

V o t e r i n g :  

1. Komiteens innstilling under I - med det tatte forbehold 
- bifaltes enstemmig. 

                                              
2 Innst. S.A. offentliggjort i Innst. S. nr. 81 
3 Offentliggjort i Innst. S. nr. 82 
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2. Komiteens innstilling under posisjon 73.10 bifaltes med 
65 mot 60 stemmer. 

3. Komiteens innstilling under posisjon 77.02 - med den 
nevnte rettelse - bifaltes mot 27 stemmer. 

4. Tilleggsinnstillingen bifaltes enstemmig. 

5. Komiteens innstilling under II bifaltes enstemmig. 
 
Presidenten: Presidenten vil foreslå at Presidentskapet 

i samråd med Finans- og tolldepartementet foretar 
offentliggjørelse av proposisjonen, innstillingen og 
forhandlingene om tolltariffen - og anser dette forslag for 
bifalt. 

 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 10,45. 
 

    


	Votering:

