
Rekvisisjon av meget giftig/giftig stoff/produkt
til privat bruk

I medhold av forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre 
produkter (produktforskriften) § 5-1 om omsetning og import av meget giftige og giftige 
kjemikalier til privat bruk (https://lovdata.no/do  k  ument/S  F  /forskrift/2004-06-01-922).

Rekvisisjonen skal leveres politiet for påtegning. Kravet om politiets påtegning gjelder 
imidlertid ikke ved kjøp av metanolbasert drivstoff til modellkjøretøy, som er tilsatt 10 
prosent olje eller mer. Merk at dersom slikt drivstoff inneholder mer enn 30 vektprosent 
nitrometan, er det forbudt omsatt til privatpersoner. 

NB! Denne rekvisisjonen skal ikke benyttes for stoffer som er forbudt omsatt til 
privatpersoner. Dette gjelder blant annet drivstoff til modellkjøretøy med innhold av 
nitrometan over 30 vektprosent (tilsvarer 25 volumprosent) og hydrogenperoksid over 12 
vektprosent til bleking. Rekvisisjonen skal heller ikke benyttes for andre stoffer som kan 
misbrukes til ulovlig produksjon av eksplosiver og som er regulert i forskrift om håndtering 
av utgangsstoffer for eksplosiver (https://lovdata.no/d  o  kument/SF/forskrift/2015-06-02-
588). En komplett liste over stoffer som er regulert som utgangsstoffer for eksplosiver og 
øvrige detaljer er gitt i fotnote1.

Selgers navn Ekspedert dato

Kjøpers navn Født Adresse

Stoffets/produktets handelsnavn Mengde

Bruksformål Prosent tilsatt 
olje

Prosent 
nitrometan

Stoffet må ikke utleveres til personer under 18 år. Utleveres stoffet/produktet til andre enn 
kjøperen, må denne legge fram skriftlig fullmakt fra kjøperen. Rekvisisjonen leveres til 
selger ved utlevering av stoffet/produktet, og selgeren skal oppbevare rekvisisjonen i minst 
to år. Selger skal føre arkiv over salgsdato, produktnavn, volum og kjøpers navn og adresse. 
Rekvisisjonen er gyldig i ett år. Den rekvirerte mengden kan i løpet av dette tidsrommet tas 
ut i mindre porsjoner fra samme selger. 
Jeg forplikter meg herved til å anvende stoffet til ovennevnte formål og forsikrer at intet skal
bli overlatt til uvedkommende eller overdratt til andre på annen måte. Det som ikke brukes, 
skal bli oppbevart innelåst, eventuelt bli destruert forsvarlig.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-02-588
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-02-588


Rekvisisjon av meget giftig/giftig stoff/produkt til privat bruk

_________________ ____________ ______________________________
Sted Dato Kjøpers egenhendige underskrift

Politiets påtegning:

Søkeren er kjent og pålitelig og har angitt at formålet ikke kan oppfylles med mindre farlig 
stoff eller produkt. Søkeren gis derfor tillatelse til å kjøpe nevnte stoff/produkt.

Dato Politiets stempel Underskrift

Denne rekvisisjonen kan fås hos politiet eller på nettsidene til Miljødirektoratet: 
www.miljødirektoratet.no

Fotnoter:
1) I henhold til forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-02-588) skal privatpersoner og andre 
uten yrkesmessig behov ikke ha tilgang til, importere, besitte eller bruke følgende stoffer
eller blandinger hvor disse inngår: 

Hydrogenperoksid over 12 vektprosent Kaliumperklorat over 40 vektprosent
Nitrometan over 30 vektprosent (tilsvarer 25 
volumprosent)

Natriumklorat over 40 vektprosent

Salpetersyre over 3 vektprosent Natriumperklorat over 40 vektprosent
Kaliumklorat over 40 vektprosent Ammoniumnitrat med 16 vektprosent eller 

mer nitrogen fra ammoniumnitrat

Politiet må ikke benytte denne rekvisisjonen for stoffene nevnt over.

Dette forbudet er innført da disse stoffene kan misbrukes til kriminelle handlinger (ter-
ror). Mistenkelige transaksjoner, tyveri eller svinn av stoffene skal meldes KRIPOS,     
tlf 23 20 80 10 eller www.tips.kripos.no. Les mer på www.dsb.no  .

Miljødirektoratet, Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Tel: 03400/73 58 05 00.
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