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Utøvere med Fuel-F lisens 
 
 
 
 

Informasjon til utøvere som benytter Nitrometan som drivstoff 
 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt en dispensasjon frem til 
31 oktober 2018. NMF må da søke om ny dispensasjon. 
Det er nå svært viktig at vi alle bidrar til at også videre dispensasjon skal godkjennes.  

 

Kun kjøp på stevner av godkjent forhandler 
 
Nitrometan kan nå kun kjøpes under stevne av godkjent forhandler.  
Ny forhandler vil bli Bjørn Raino Ankersen i Ankersen Motorsport. Han er i gang med 
forhandlinger om import av Nitrometan, papirene fra DSB er klare. Bjørn tar over for 
Keddal and Bommen, som har gitt god bistand i denne prosessen.  
 
Det er forbudt å frakte nitrometan over grensen inn eller ut av Norge. 
En utøver kan maksimalt kjøpe 150 liter per stevne. 
 

Krav til utøver under stevner 
 
Dispensasjonen spesifiserer følgende: 
Utøver kan ikke: 

- Kjøpe eller motta nitrometan fra andre enn forhandler. 
- Selge eller overdra nitrometan til andre annet enn tilbakelevering til 

forhandler 
- Oppbevare nitrometan for andre 

 

Loggføring av Nitrometan under stevner 
 
 
Kjøp og tilbakelevering skal loggføres på skjema som blir utdelt ved innsjekk i to 
eksemplarer. Et eksemplar skal ligge i perm  hos forhandler under stevnet, det andre 
hos utøver under stevnet i tilfelle kontroll. 



Loggskjema må alltid stemme slik at summen på kjøpt, brukt og returnert nitrometan 
blir 0. 
Alle utøvere må signere på skjema som ligger hos forhandler senest 30 minutter 
etter stevnet er slutt. Her gjennomføres mengdekontroll (at summen blir 0). 
 
Kommer vi i en situasjon der vi har Nitrometan som man ikke kan gjøre rede for, vil 
Politiet/Kripos bli kontakt umiddelbart. 
 
Dispensasjonen krever at NMF sender inn loggskjema på alle førere direkte etter at 
stevnet er slutt. 
 

Oppbevaring og lagring under stevnet  
 
Nitrometan må alltid oppbevares trygt og ute av syne på stevner. Uanmeldte kontroller 
både fra DSB, NMF og Politiet kan forekomme. Kontroller fra arrangør vil forekomme. 
Går stevnet over flere dager, skal nitrometan lagres hos forhandler igjennom natten. 
 
Forhandler kan mellomlagre nitrometan til neste stevnet ved behov. 
 

Nå gjelder det! 
 
Dispensasjonen gjelder kun til 31 oktober 2018. Det vil si at ny søknad om dispensasjon 
må til. NMF skal i møte med DSB høsten -18. 
Det er derfor svært viktig at vi tar alle punkter 100% seriøst, og pass gjerne litt på 
hverandre. Her er det ikke rom for en eneste feil. 
 
Disse reglene gjelder også for utenlandske utøvere. Naturlig nok har dere oftere dialog 
med dem, enn det NMF har. Vi ber dere derfor om hjelp til å spre budskapet og  
oppfordre til at reglene blir fulgt. 
Gjør alle en innsats, vil vi være godt rustet mot en ny dispensasjon fra DSB! 
 
Lykke til med sesongen 2018!! 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lin Amundsen 
Norges Motorsportforbund 
 
 
 
 
 
 
 
 


