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AmmoniumnitrAt hAr nye  
vArenumre i tolltAriffen
Importerer din virksomhet ammonium nitrat? Eller er den ansvarlig for 
tolldeklarering? Da må du vite at det fra 1. januar 2013 er innført nye  
varenumre for ammoniumnitrat i tolltariffen.
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Målet med de nye varenumrene er å gi myndig hetene 
bedre oversikt over innførsel av stoff og stoffblandinger 
som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra 
ammoniumnitrat. Dette er et av mange tiltak for å hindre 
at kjemikalier som kan brukes til å lage bomber havner i 
urette hender.
 
Tidligere varenummer 31.02.3000 – ammonium nitrat, 
også i vandig oppløsning, er nå delt i tre nye varenumre.

Utdrag fra tolltariffen 2013

31.02 Nitrogeng jødsel, mineralsk eller kjemisk.
•	ammoniumnitrat, også i vandig  

oppløsning:

.3001 •	som inneholder minst 16 vektprosent nitrogen fra 
ammoniumnitrat, til g jødsel

.3002 •	 som inneholder minst 16 vektprosent nitrogen fra 
ammoniumnitrat, til annet formål enn g jødsel

.3009 •	ellers*

* Stoff eller stoffblandinger som inne holder mindre enn  
16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat

Når det gjelder sprengstoff som inneholder ammoni-
umnitrat, er det bearbeidingsgraden som avgjør hvilket 
varenummer det skal føres på. Varenummer 31.02.3002 
skal brukes dersom råvaren inneholder minst 16 vektpro-
sent nitrogen fra ammoniumnitrat. Hvis det er å anse som 
tilberedt sprengstoff, er det varenummer 36.02.0000 som 
benyttes.  

Bakgrunn:
EU har som et ledd i kampen mot terror innført begrens-
ninger på hvem som kan få tilgang til stoff eller stoffblan-
dinger som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen 
fra ammoniumnitrat. Denne begrensningen er vedtatt 
som en del av norsk rett 17. november 2011 gjennom 
REACH1. Det er kun profesjonelle brukere listet opp i 
REACH vedlegg XVII punkt 58 som kan få tilgang. Det 
er forbudt å omsette stoff og stoffblandinger med 16 vekt-
prosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privat-
personer eller andre enn de som er opplistet i REACH.
 
En ny inndeling av varenumre i tolltariffen vil gi myndig-
hetene oversikt over innførsel av produkter som er under-
lagt begrensningen i REACH, samt gi bedre grunnlag for 
kontroll av virksomhetene som importerer. Det vil også 
ligge bedre til rette for å avdekke mistenkelige transak-
sjoner og aktører som ikke er profesjonelle brukere etter 
REACH.
 
Mer informasjon om tiltak for å hindre at kjemikalier 
som kan brukes til å lage bomber havner i urette hender, 
finnes på www.dsb.no/bombekjemikalier

Mer informasjon om tolltariffen 2013 finnes på 
www.toll.no

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.


