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Nye regler for salg og håndtering av svovelsyre over 15 vektprosent trer i 
kraft 6. mars 2023 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) informerer om at fra og med 6. mars 2023 kan 

svovelsyre over 15 vektprosent ikke selges til privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov.  

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver1 pålegger den som skal selge eller håndtere 

svovelsyre over 15 vektprosent en rekke plikter. Formålet er å hindre at disse stoffene kommer på avveie 

og misbrukes til å lage ulovlige eksplosiver som kan brukes til kriminelle handlinger.  

Bakgrunn for endringene 

I EU har svovelsyre over 15 vektprosent vært forbudt for privatpersoner og virksomheter uten 

yrkesmessig behov siden 1. februar 2021, da forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av 

utgangsstoffer for eksplosiver trådte i kraft. Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved ny forskrift 

om utgangsstoffer for eksplosiver, se DSBs høring her.  

I påvente av at det nye regelverket tas inn i EØS-avtalen og kan tre i kraft i Norge, gjennomføres 

endringene for svovelsyre i eksisterende forskrift. Formålet er å sikre like regler i Norge og EU for 

tilgang til svovelsyre.  

Hva er nytt? 

Svovelsyre flyttes fra liste 2 til liste 1 og gis en konsentrasjonsgrense på 15 vektprosent.   

Det betyr at svovelsyre over 15 vektprosent ikke skal gjøres tilgjengelig for eller håndteres av 

privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov.  

Den som skal selge svovelsyre over 15 vektprosent må sørge for at  

- den kun selger til virksomheter med yrkesmessig behov (§ 6)  

- kunder legitimerer seg og dokumenterer sin tilknytning til virksomheten (§ 13) 

- kunder får informasjon om forbudet og plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner, svinn 

og tyveri (§ 12) 

 

Svovelsyre over 15 vektprosent skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og være forsvarlig 

innelåst, eller innenfor et adgangskontrollert og inngjerdet område (§ 14).  

 
1 Forskrift 2. juni 2015 nr. 588 om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 

https://www.dsb.no/horinger-og-vedtak/horing-forslag-til-forskrift-om-utgangsstoffer-for-eksplosiver/
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Forskriften inneholder også andre plikter, for eksempel krav til risikovurdering, oversikt over beholdning 

og oversikt over transaksjoner.  

For mer informasjon om hvilke plikter som gjelder, se forskriften og DSBs veileder til forskriften.   

Gjelder alle pliktene for svovelsyre fra 6. mars? 

Endringene gjelder fra og med 6. mars 2023, med følgende unntak:  

- kravene til oppbevaring i § 14 skal senest være oppfylt innen 6. juni 2023. 

- privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov som lovlig har kjøpt svovelsyre over 

15 vektprosent før 6. mars 2023, må bruke opp eller levere disse inn som avfall før 6. juni 2023. 

Etter denne datoen er det straffbart for privatpersoner og virksomheter uten yrkesmessig behov å 

ha disse stoffene.   

Annen informasjon 

DSB anmoder virksomheter om å gi informasjon om regelendringene til sine kunder og 

samarbeidspartnere.  

Ved mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike, uvanlig og uforklarlig svinn og tyveri av varer som 

inneholder svovelsyre, skal du melde KRIPOS på tlf. 23 20 80 10 eller til tipsmottaket 

på www.tips.kripos.no. 

 

Hold deg oppdatert om endringer i regelverket ved å abonnere på nyhetsbrev fra DSB her.  

Spørsmål kan rettes til postmottak@dsb.no eller til DSBs sentralbord 33 41 25 00.  

 

 

 

Med hilsen 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Avdeling for Kjemikalie-, Produkt- og Elsikkerhet 

 

 

Marit Endresen Brit Skadberg 

fungerende avdelingsdirektør seksjonssjef 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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