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Forbud mot visse farlige kjemikalier til  

privat bruk 
Import og omsetning av de farligste kjemikaliene til privat bruk er som hovedregel 

forbudt gjennom EUs kjemikalieregelverk REACH og den norske produktforskriften. 

Reguleringene gjelder kun for privat bruk og er ikke relevant for import, omsetning 

og bruk av farlige kjemikalier til bruk i næringsvirksomhet. (Oppdatert pr. 11/2015). 

Hos forhandlere bør giftige kjemikalier være ad-

skilt fra andre typer varer, og hyllene merket 

med at varene kun kan selges til næringsliv eller 

personer som har tillatelse. 

Kjemikalier som er omfattet av disse forbudene 

Forbudene gjelder for alle kjemikalier med dette 
faresymbolet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbudene gjelder også for kjemikalier med det-

te faresymbolet kombinert med signalordet 

”Fare” og en eller flere av følgende H-setninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H-340 Kan forårsake genetiske skader  

 H-350 Kan forårsake kreft 

 H-360 Kan skade forplantningsevnen eller gi 
fosterskader (ulike kombinasjoner av set-
ninger) 

 H-370 Forårsaker organskader 

 H-372 Forårsaker organskader ved langvarig 
eller gjentatt eksponering 

FAKTAARK 

M-62|2014 

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. 
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FAKTAARK 
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FAKTA 

Produktforskriften § 5-1 regulerer    

import og omsetning av meget giftige 

og giftige kjemikalier til privat bruk. 

REACH-forordningens vedlegg XVII post 

28-30 regulerer omsetning og bruk av 

kreftfremkallende, arvestoffskadelige 

eller reproduksjonsskadelige (CMR-)

stoffer til privatpersoner. 

LENKER 

Skjema for rekvisisjon av meget giftig/

giftig stoff/produkt til privat bruk og 

skjema for søknad om tillatelse til om-

setning av  meget giftig/giftig stoff eller 

produkt til privat bruk: 

http://www.miljodirektoratet.no/no/

Tjenester-og-verktoy/Skjema/ 

REACH 

Det felleseuropeiske kjemikalieregelverket 

REACH angir at kreftfremkallende, 

arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige 

stoffer (CMR-stoffer) ikke skal importeres eller 

omsettes til private som rent stoff eller som 

bestanddel i stoffblanding. 

Miljødirektoratet kan ikke gi unntak fra dette 

forbudet utover det som står i REACH. 

Produktforskriften 

I Norge har vi en bredere regulering av farlige 

kjemikalier til privat bruk. Dette omfatter også 

akutt giftige stoffer og stoffer som er 

organskadelige ved enten én eller gjentatte 

eksponeringer. Slike stoffer er som hovedregel 

forbudt å importere og/eller omsette til privat 

bruk. 

Importører kan søke Miljødirektoratet om 

tillatelse til import og omsetning i konkrete 

tilfeller etter søknad. 

Miljødirektoratet kan kun gi tillatelse for 

stoffer som omfattes av det norske forbudet, og 

ikke for stoffer som er regulert gjennom 

REACH. 

Privatpersoner som vil kjøpe stoffer som det 

har blitt gitt tillatelse til, må være over 18 år 

og ha rekvisisjon fra politiet som dokumenterer 

behov for stoffene. 

Med unntak for metanolbasert drivstoff til 

modellkjøretøy som er tilsatt 10 % olje eller 

mer, skal alle rekvisisjoner ha politiets 

påtegning. 

Omsetning 

Den som ønsker å omsette meget giftige eller 

giftige kjemikalier til privat bruk må ha tillatelse 

fra Miljødirektoratet. Apotek trenger ikke å ha en 

slik tillatelse. 

Miljødirektoratets forventninger til forhandlere 

Virksomheter som har tillatelse til å selge giftige 

kjemikalier til private, skal ha et system for å 

sikre at regelverket overholdes, jf. 

internkontrollforskriften. Dette innebærer blant 

annet at forhandleren må ha rutiner for å 

etterspørre rekvisisjon fra kunden og arkivere 

rekvisisjonene i minst 2 år. 

Hos forhandlere bør giftige kjemikalier være 

adskilt fra andre typer varer, og hyllene bør være 

merket med at varene kun kan selges til 

næringsliv eller personer som har tillatelse. 

Miljødirektoratet kontrollerer at virksomheter 

som selger giftige kjemikalier til private har 

rutiner og system for dette. 

 

Omsetningsrestriksjonene gjelder ikke bl.a.: 

 motorbensin 

 dieselolje til transportformål 

 parafin, fyringsolje til faste eller mobile 

anlegg som selges i detalj fra tankbil 

 white-spirit 

 brensel som selges i lukkede systemer, for 

eksempel gassflasker med flytende gass 

 legemidler, veterinærpreparater 

 visse typer kunstnerfarger 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Skjema/Soknad-om-tillatelse-til-omsetning-av-meget-giftiggiftig-stoff-eller-produkt-til-privat-bruk-bokmal/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Skjema/Soknad-om-tillatelse-til-omsetning-av-meget-giftiggiftig-stoff-eller-produkt-til-privat-bruk-bokmal/

