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FORBUDT Å SELGE ISPOSER MED  
AMMONIUMNITRAT TIL PRIVATE
Privatpersoner skal ikke lenger ha tilgang til isposer som inneholder ≥ 16 
vektprosent nitrogen (N) fra ammoniumnitrat (AN). Dette g jelder også personer 
som ikke har behov for slike isposer til yrkesmessig bruk. Dette er et av mange 
tiltak for å hindre at kjemikalier som kan brukes til å lage bomber havner i urette 
hender.
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Det finnes alternativer til ammoniumnitrat som virkestoff 
i isposer. Bransjen oppfordres til å undersøke markedet 
for gode alternativer, som kan erstatte isposer som 
inneholder ammoniumnitrat. Alle som på en eller annen 
måte omsetter isposer som innholder ≥ 16 % N fra AN, 
har ansvar for at disse ikke selges eller deles ut til privat
personer og andre som ikke har yrkesmessig behov.

Produsenter/importører
Som produsent eller importør må du informere dine 
kunder om at de ikke skal selge disse isposene til privat
personer og andre som ikke har yrkesmessig behov. 
Produsenter og importører må innføre rutiner for å sikre 
at kravene følges og ammoniumnitrat ikke kommer 
på avveie. Dette gjelder både ved sikring av lager og 
omsetning.
 
Forhandlere
Du kan ikke selge isposer som inneholder ≥ 16 % N fra 
AN til privatpersoner og andre som ikke har yrkes
messig behov. Har du slike isposer tilgjenglig for alle 
må du fjerne dette tilbudet fra butikklokale, nettbutikk 
mv. Ta kontakt med leverandør eller produsent hvis du 
er usikker på nitrogeninnholdet fra ammoniumnitrat i 
isposene du selger. Forhandlere må innføre rutiner for å 
sikre at kravene følges og ammoniumnitrat ikke kommer 
på avveie. Dette gjelder både ved sikring av lager og 
omsetning.
 
Yrkesmessige brukere
Det er fortsatt tillatt å omsette isposer som innholder 
≥ 16 % N fra AN for bruk i yrkes messig sammenheng. 
Det gjelder for eksempel profesjonelle idrettsklubber, 

helseinstitusjoner, fysio terapeuter med flere. Da må man 
imidlertid ha systemer og rutiner som hindrer annen 
bruk av isposene og at privatpersoner ikke får tilgang 
til dem. Siden det i mange tilfeller vil være vanskelig for 
disse brukerne å følge opp dette kravet, anbefaler DSB 
at is posene erstattes med alternative isposer eller andre 
lignende produkter.
 
Bakgrunn
EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt forord
ning (EF) nr. 552/2009, som legger begrensning på hvem 
som kan få tilgang til stoffer eller stoffblandinger som 
inneholder ≥ 16 % N fra AN. Gjennom EØSavtalen og 
REACH1 er begrensningen på omsetning av ammonium
nitrat gjort til en del av norsk rett 17. november 2011.  
Det er lagt begrensninger på salg av isposer som inne
holder ≥ 16 vektprosent nitrogen (N) fra ammoniumnitrat 
(AN). Det er forbudt å omsette nevnte stoff til privatper
soner og andre som ikke har yrkesmessig behov i henhold 
til REACH vedlegg XVII punkt 58.

DSB har kartlagt at isposer som er underlagt denne 
begrensningen fortsatt er for salg og tilgjengelig for 
privatpersoner. Det vil bli utført nye tilsyn, og aktører 
som ikke følger regelverket kan bli politianmeldt og 
straffeforfulgt.
 
Les mer på www.dsb.no/utgangsstoffer_for_eksplosiver

1. Forskrift 30. mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og 
begrensninger av kjemikalier (REACH)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og  
beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko  
og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i 
arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre 
uønskede hendelser. Vi skal sørge for god bered-
skap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdeparte-
mentet.
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