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1. Kursbeskrivelse 
Drivstoffkurset er til for å dekke myndighetenes krav for å dispensasjon fra gjeldene lover og 
forskrifter for at privatpersoner kan ha befatning med nitrometan som det i utgangspunktet er 
forbudt å ha. Det dreier seg om nitrometan til kjøretøy i enkelte motorsportsgrener, og som er 
blant stoffer listet i Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver §2. 

Kurset er det samme om man deltar på det som funksjonær eller fører. Man må ha deltatt på 
dette kurset for å kunne få lov til å ha befatning med nitrometan. 

Kurset er av tre timers varighet. 

Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på www.minidrett.no i etterkant av 
kursgjennomføring. 

 

2. Målgruppe 
Kurset skal dekke kompetansekravet til førere og arrangører som håndterer nitrometan. 

2.1 Forkunnskap fører 
Fører som skal håndtere denne type drivstoff må inneha gyldig lisens som utøver i grenen. 

2.2 Forkunnskap arrangør 
Person som skal ha arrangøransvar må inneha gyldig stevnelederlisens for vedkommende 
gren. Teknisk kontrollant må inneha teknisk kontrollant lisens for vedkommende gren. 

 

3. Målsetting 
Deltaker skal etter endt kurs ha kjennskap til lover og forskrifter som regulerer bruk av 
nitrometan, og må ha inngående kunnskap om de vilkår og rutiner som er satt som krav i 
dispensasjonsvilkårene og NMFs eget reglement for håndtering. Deltaker skal også ha noe 
kjennskap til regler som gjelder i andre land i Europa, og regler for transport over 
landegrensene. 

Målet er at kursdeltakeren etter endt kurs skal ha forståelse for det farepotensialet som er i 
stoffet, faren ved at det kommer i urette hender, og ut fra det forstå viktigheten av at de 
håndteres slik det er bestemt. 

 

4. Faglig innhold 
− Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
o Deltaker skal ha kjennskap til loven, de generelle bestemmelsene i loven, og 

kjennskap til straffebestemmelsene i §42 som gjelder ved brudd på loven. 
− Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 

o Deltaker skal ha kjennskap til forskriften, hvilke stoffer den omhandler, og 
adgangen til å gi dispensasjon slik at privatpersoner under gitte vilkår kan få 
adgang til stoffene. 

− Dispensasjon gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med 
tilhørende vilkår 
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o En nøye beskrivelse av alle vilkår som er satt til fører eller arrangør for å 
kunne erverve, bruke, oppbevare, håndtere og avhende stoffene. 

o Rutinebeskrivelser for logging og rapportering. 
− NMF reglement for drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. 

 

5. Vurdering 
Kursdeltakeren må ha deltatt på hele kurset. Utover dette er det ikke noen skriftlig prøve, 
men instruktør kan stille kontrollspørsmål for å vurdere om elevene har forstått innholdet, og 
dermed regnes for kvalifisert. 

 

6. Litteratur 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
https://lovdata.no/dokument/NL./lov/2002-06-14-20 

 

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-02-588 

 

Dispensasjon gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med tilhørende 
vilkår. 

 

NMF reglement Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy 
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