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BILAG VIIB 

Grafit og råmetal, forarbejdede halvfabrikata af metal, der er omhandlet i 
artikel 15a 

HS-koder og beskrivelser 

1. Rågrafit eller halvfabrikata af grafit 

2504 Naturlig grafit 

3801 Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis af grafit 
eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata 

2. Korrosionsbestandigt ædelstål (med chromindhold > 12 %) i form af plader, 
rør eller stænger 

ex 72 19 Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover 

ex 72 20 Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm 

ex 72 21 Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål 

ex 72 22 Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål 

ex 72 25 Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover 

ex 72 26 Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm 

ex 72 27 Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål 

ex 72 28 Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule bore
stænger af legeret eller ulegeret stål 

ex 73 04 Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål 

ex 73 05 Andre rør (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede), med cirku
lært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål 

ex 73 06 Andre rør og hule profiler (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde 
lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål 

ex 73 07 Rørfittings af jern og stål (f.eks. samleled, rørknæ, muffer) 

3. Aluminium og dets legeringer i form af plader, rør eller stænger 

ex 76 04 Stænger og profiler, af aluminium: 

ex 7604 10 10 – Af ulegeret aluminium 

– – Stænger 

ex 7604 29 10 – Af legeret aluminium 
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– – Hule profiler 

– – – Stænger 

7606 Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm 

7608 Rør af aluminium 

7609 Rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af aluminium 

4. Titan og dets legeringer i form af plader, rør eller stænger 

ex 8108 90 Titan og varer deraf, herunder affald og skrot 

– Andre varer 

5. Nikkel og dets legeringer i form af plader, rør eller stænger 

ex 75 05 Stænger, profiler og tråd, af nikkel 

ex 7505 11 Stænger og profiler 

ex 7505 12 

7506 Plader, bånd og folie, af nikkel 

ex 75 07 Rør og rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af nikkel 

7507 11 – Rør 

– – Af ulegeret nikkel 

7507 12 – Rør 

– – Af legeret nikkel 

7507 20 – Rørfittings 

Forklarende note: Metallegeringerne i punkt 2, 3, 4 og 5 er legeringer, der 
indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet 
grundstof. 
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