Gällande lågvärdigt gods 2020 enligt SJÖFS 2019:3
KN-kod

Benämning svenska

Benämning engelska

Lågvärdig - Import

Lågvärdig - Export

25010031

Salt avsedda för kemisk omvandling separation av Na från Cl Salt for chemical transformation "separation of Na from Cl"
för framställning av andra produkter
for the manufacture of other products

X

25010051

Denaturerat salt eller salt avsett för industriellt bruk, inkl.
raffinering (exkl. salt avsedda för kemisk omvandling eller
konservering eller beredning av födoämnen för människor
eller djur)

Salt, denatured or for other industrial uses, incl. refining
(excl. for chemical transformation or preservation or
preparation of foodstuffs for human or animal consumption)

X

25010099

Salt och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även
med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel
(exkl. bordssalt, salt avsett för kemisk omvandling
[separation av Na från Cl], denaturerat salt och salt avsett för
industriellt bruk inkl. raffinering, annat än konservering eller
beredning av födoämnen för människor eller djur)

Salt and pure sodium chloride, whether or not in aqueous
solution or containing added anti-caking or free-flowing
agents (excl. table salt, salt for chemical transformation
"separation of Na from Cl", denatured salt and salt for other
industrial uses)

X

25051000

Kvartssand, även färgad

Silica sands and quartz sands, whether or not coloured

X

X

25059000

Naturlig sand av alla slag, även färgad (exkl. guld- och
platinahaltig sand, zirkonsand, rutilsand, ilmenitsand,
monazitsand, tjär- och asfaltsand samt kvartssand)

Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl.
silica sands, quartz sands, gold- and platinum-bearing sands,
zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or
asphalt sands)

X

X

25062000

Kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom
sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av
kvadratisk eller rektangulär form

Quartzite, merely cut, by sawing or otherwise, in blocks or
slabs of a square or rectangular shape

X

25081000

Bentonit

Bentonite

X

25090000

Krita

Chalk

X

25161100

Granit, obearbetad eller grovhuggen (exkl. i former som
karaktäriserar gatusten, kantsten och trottoarsten)

Granite, crude or roughly trimmed (excl. already with the
characteristics of setts, curbstones and flagstones)

25171010

Småsten och grus av sådana slag som vanligen används för
inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen o.d.,
singel och flinta, även värmebehandlade

Pebbles and gravel for concrete aggregates, for road
metalling or for railway or other ballast, shingle and flint,
whether or not heat-treated

X

X

X

25171020

Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad
eller krossad, av sådana slag som vanligen används för
inblandning i betong, för vägbyggen eller banbyggen o.d.

Broken or crushed dolomite and limestone flux, for concrete
aggregates, for road metalling or for railway or other ballast

25171080

Krossad sten av sådana slag som vanligen används för
inblandning i betong, för vägbyggen eller banbyggen o.d.,
även värmebehandlad (exkl. småsten, grus, singel, flinta,
krossad dolomit och krossad kalksten)

Broken or crushed stone, for concrete aggregates, for road
metalling or for railway or other ballast, whether or not heattreated (excl. pebbles, gravel, flint and shingle, broken or
crushed dolomite and limestone flux)

X

25172000

Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även
innehållande småsten, grus och krossad sten, av sådana slag
som vanligen används för inblandning i betong eller för
vägbyggen, banbyggen o.d. samt singel och flinta

Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether
or not incorporating pebbles, gravel, shingle and flint for
concrete aggregates, for road metalling or for railway or
other ballast

X

25174100

Krosskorn, skärv och pulver av marmor, även
värmebehandlade

Marble granules, chippings and powder, whether or not heattreated

X

25174900

Krosskorn, skärv och pulver, även värmebehandlade, av
tavertin och annan monument- eller byggnadskalksten, inkl.
alabaster, samt av granit, porfyr, basalt, sandsten och annan
monument- eller byggnadssten enligt nr 2515 eller 2516
(exkl. sådana av marmor)

Granules, chippings and powder, whether or not heattreated, of travertine, ecaussine, alabaster, basalt, granite,
sandstone, porphyry, syenite, lava, gneiss, trachyte and
other rocks of heading 2515 and 2516 (excl. marble)

X

25181000

Dolomit, obränd eller icke-sintrad, inbegripet krossad eller
grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller
rektangulär form (exkl. krossad dolomit av sådant slag som
vanligen används f ör inblandning i betong eller för
vägbyggen, banbyggen e.d.)

Crude dolomite, not calcined or not sintered, incl. dolomite
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into
blocks or slabs of a rectangular "incl. square" shape (excl.
broken or crushed dolomite for concrete aggregates, road
metalling or railway or other ballast)

X

25201000

Gipssten; anhydrit

Gypsum; anhydrite

X

25210000

Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a
kind used for the manufacture of lime or cement

X

X

25221000

Osläckt kalk

Quicklime

X

X

X

X

X

25231000

Cementklinker

25232900

Portlandcement (exkl. vit, även artificiellt färgad)

26011100

Osintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och
andra rostade naturliga järnsulfider)

26011200

Cement clinkers
Portland cement (excl. white, whether or not artificially
coloured)

X
X

X

Non-agglomerated iron ores and concentrates (excl. roasted
iron pyrites)

X

X

Sintrad järnmalm, även anrikad (exkl. rostad svavelkis och
andra rostade naturliga järnsulfider)

Agglomerated iron ores and concentrates (excl. roasted iron
pyrites)

X

X

26012000

Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

Roasted iron pyrites

X

27011900

Stenkol, även pulveriserad, men ej agglomererad (exkl.
antracit och bituminös stenkol)

Coal, whether or not pulverised, non-agglomerated (excl.
anthracite and bituminous coal)

X

27030000

Torv, inkl. torvströ, även agglomererad

Peat, incl. peat litter, whether or not agglomerated

X

28043000

Kväve

Nitrogen

28061000

Väteklorid klorväte och saltsyra klorvätesyra

Hydrogen chloride "hydrochloric acid"

X

X

28070000

Svavelsyra och oleum rykande svavelsyra

Sulphuric acid; oleum

X

X

28080000

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

Nitric acid; sulphonitric acids

X

28111980

Syror, oorganiska (exkl. väteklorid klorväte och saltsyra
klorvätesyra, klorosvavelsyra, svavelsyra, oleum rykande
svavelsyra, salpetersyra, blandningar av svavelsyra och
salpetersyra, fosforpentoxid, fosforsyra, polyfosforsyror,
borsyror, vätefluor id fluorvätesyra, vätebromid
bromvätesyra och vätecyanid cyanvätesyra)

Inorganic acids (excl. hydrogen chloride "hydrochloric acid",
chlorosulphuric acid, sulphuric acid, oleum, nitric acid,
sulphonitric acids, phosphoric acid, polyphosphoric acids,
boric acids, hydrogen fluoride "hydrofluoric acid", hydrogen
bromide "hydrobromic acid" and hydrogen cyanide
"hydrocyanic acid")

X

28211000

Järnoxider och järnhydroxider

Iron oxides and hydroxides

28272000

Kalciumklorid

Calcium chloride

X

28273100

Magnesiumklorid

Magnesium chloride

X

28273920

Järnklorider

Iron chlorides

X
X

X

X

28331100

Dinatriumsulfat

Disodium sulphate

X

31026000

Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och
ammoniumnitrat (exkl. varor i tablettform eller liknande
former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium
nitrate (excl. those in pellet or similar forms, or in packages
with a gross weight of <= 10 kg)

X

38249996

Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen
bestående av organiska föreningar, i.a.n.

Chemical products and preparations of the chemical or allied
industries, incl. those consisting of mixtures of natural
products, not predominantly composed of organic
compounds, n.e.s.

X

38251000

Kommunalt avfall

Municipal waste

X

39159080

Avklipp, avfall och skrot av plast (exkl. av polymerer av
propen, eten, styren, och vinylklorid)

Waste, parings and scrap, of plastics (excl. that of polymers
of ethylene, styrene, vinyl chloride and propylene)

X

44011100

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d., av barrträ

Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms,
coniferous

X

44012100

Trä, av barrträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag
som främst används för tillverkning av parfymer,
Coniferous wood in chips or particles (excl. those of a kind
farmaceutiska produkter, insektsbekämpning,
used principally for dying or tanning purposes)
svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller
garvning)

X

44012200

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån (exkl. av sådana slag
som främst används för tillverkning av parfymer,
Wood in chips or particles (excl. those of a kind used
farmaceutiska produkter, insektsbekämpning,
principally for dying or tanning purposes, and coniferous
svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller wood)
garvning)

X

44013900

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn,
briketter eller liknande former (exkl. pelletar)

Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated in logs,
briquettes or similar forms (excl. pellets)

X

44014010

Sågspån (exkl. agglomererat)

Sawdust, not agglomerated

X

X

44014090

Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån)

Wood waste and scrap, not agglomerated (excl. sawdust)

X

X

X

44032110

Sågtimmer av furu Pinus spp., med en största diameter på
=>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Sawlogs of pine "Pinus spp.", of which any cross-sectional
dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared

X

44032190

Virke av furu Pinus spp., obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

Pine "Pinus spp." in the rough, of which any cross-sectional
dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the
form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood
treated with paint, stains, creosote or other preservatives)

X

44032200

Furu Pinus spp., obearbetat, med en största diameter på <
15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä
för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor,
bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

Pine "Pinus spp." in the rough, of which no cross-sectional
dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for
walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in
the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams,
etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other
preservatives)

X

44032310

Sågtimmer av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp., med
en största diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra
sidor

Sawlogs of fir "Abies spp." and spruce "Picea spp.", of which
any cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or not
stripped of bark or sapwood, or roughly squared

X

X

44032390

Virke av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp.,
oberarbetat, med en största diameter på =>15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel)

Fir "Abies spp." and spruce "Picea spp." in the rough, of
which any crosssectional dimension is =>15 cm, whether or
not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl.
sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into
beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or
other preservatives)

X

X

44032400

Virke av ädelgran Abies spp. och gran Picea spp.,
oberarbetat, med en största diameter på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar
eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel)

Fir "Abies spp." and spruce "Picea spp." in the rough, of
which no cross-sectional dimension is =>15 cm, whether or
not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl.
rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and
the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into
boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains,
creosote or other preservatives)

X

X

44032510

Sågtimmer av barrträ, obearbetat, med en största diameter
på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran
och gran; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

Sawlogs, coniferous, of which any cross-sectional dimension
is =>15 cm, whether or not stripped of bark or sapwood, or
roughly squared (excl. pine, fir and spruce; wood in the form
of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated
with paint, stains, creosote or other preservatives)

X

X

44032590

Virke av barrträ, obearbetat, med en största diameter på
=>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran
och gran; sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

Coniferous wood in the rough, of which any cross-sectional
dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared (excl. pine, fir and spruce;
sawlogs; wood in the form of railway sleepers; wood cut into
beams, etc.; wood treated with paint, stains, creosote or
other preservatives)

X

44039300

Virke av bok Fagus spp., obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor,
bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

Beech "Fagus spp." in the rough, of which any cross-sectional
dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared (excl. wood in the form of
railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood treated
with paint, stains, creosote or other preservatives)

X

44039590

Virke av björk Betula spp., obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor,
bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

Birch "Betula spp." in the rough, of which any cross-sectional
dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared (excl. sawlogs; wood in the
form of railway sleepers; wood cut into beams, etc.; wood
treated with paint, stains, creosote or other preservatives)

X

44039600

Virke av björk Betula spp., obearbetat, med en största
diameter på < 15 cm, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä
för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor,
bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

Birch "Betula spp." in the rough, of which no cross-sectional
dimension is =>15 cm, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared (excl. roughcut wood for
walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood in
the form of railway sleepers; wood cut into boards or beams,
etc.; wood treated with paint, stains, creosote or other
preservatives)

X

44039700

Virke av poppel och asp Populus spp., obearbetat eller
barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar
eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel)

Poplar and aspen "Populus spp." in the rough, whether or
not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (excl.
rough-cut wood for walking sticks, umbrellas, tool shafts and
the like; wood in the form of railway sleepers; wood cut into
boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains,
creosote or other preservatives)

X

44039900

Virke, obearbetat, befriat från splintved eller bilat eller grovt
sågat på två eller fyra sidor (exkl. virke av barrträ, tropiska
träslag, ek, bok, björk, poppel, asp och eukalyptus; grovt
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel)

Wood in the rough, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared (excl. rough-cut wood for
walking sticks, umbrellas, tool shafts and the like; wood cut
into boards or beams, etc.; wood treated with paint, stains,
creosote or other preservatives, coniferous and tropical
wood, oak, beech, birch, poplar, aspen and eucalyptus)

X

