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EU-regel: Kundförsäkran krävs vid köp av gödning  
Från den 1 februari 2021 gäller nya EU-regler som avser att förhindra terrorism med 
hemgjorda sprängämnen. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har 
därför infört ett krav på kontroll vid köp av vissa gödselmedel.  
 
Vad innebär detta: Reglerna innebär en restriktion i försäljningen av ämnen som 
kan användas för att tillverka sprängämnen, så kallade sprängämnes prekursorer. I 
bl a Lantmännens sortiment finns flertalet gödselmedel som innehåller mer än 16 
procent kväve från ammoniumnitrat och som därmed omfattas av restriktionen. 
 
Vem berörs: Alla som handlar dessa gödningsprodukter. Vi (precis som alla andra 
som säljer gödningsprodukter) måste kontrollera att köparen antingen använder 
produkten i sin yrkesmässiga verksamhet (t.ex. lantbrukare) eller är ett företag som i 
sin tur tillhandahåller produkten på marknaden (t.ex. återförsäljare). 
 
Vad kontrolleras: Vi är ålagda att kontrollera och dokumentera identitetsbevis för 
personen som företräder företaget, företagets namn, adress och 
organisationsnummer samt företagets verksamhet och användning av produkten. 
Kommunerna kommer sedan att kontrollera att reglerna följs. 
 
Hur löser vi detta smidigast:  
För att kontroll inte ska behöva ske vid varje köptillfälle har vi tagit fram en möjlighet 
att teckna en kundförsäkran för leveranser 2021 och 2022. Det underlättar 
administrationen för både Dig som köpare och oss som säljare. Därför ber vi dig att 
signera bilagda KUNDFÖRSÄKRAN. Vi rekommenderar dig att fylla i denna 
omgående för att undvika fördröjande administration när du sedan skall lägga en 
gödningsbeställning. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 
 
Hörby Lantmän 
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KUNDFÖRSÄKRAN GÖDNINGSMEDEL 2023 
Kundförsäkran om särskild användning eller särskilda användningar av en 

sprängämnes prekursor som omfattas av restriktioner i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148. 

 
 

Härmed försäkrar jag att de produkter som jag köpt från Hörby Lantmän och som 
innehåller något av ämnena nedan endast ska användas för den angivna 

användningen, vilken under alla förhållanden är legitim, och endast kommer att säljas 
eller levereras till en annan kund om vederbörande gör en liknande försäkran om 
användning, varvid de restriktioner som fastställs i förordning (EU) 2019/1148 för 

tillhandahållande till enskilda ska följas.  

Denna försäkran gäller för leveranser 2023 
 
 
Produkter som ni avser att handla från Lantmännen i Hörby: 
 

Ammoniumnitrat - CAS nr 6484-52-2 - Omfattar produkter där halten 
ammoniumnitrat är över 45,7 %. Motsvarar >16 % kväve från ammoniumnitrat 
i gödsel. (Observera att detta innefattar i princip alla gödselmedel som  

           innehåller mer än 16% kväve) 
 

Salpetersyra - CAS nr 7697-37-2 - Omfattar produkter där halten salpetersyra 
överstiger 10 % 
 
Väteperoxid – CAS nr 7722-84-1 – Överstiger 19% (Desinfektionsmedel) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
För att försäkran ska vara giltig måste nedan uppgifter ifyllas och detta dokument / 
försäkran påskrivas av giltig firmatecknare 
 
Kundnummer ………………………………………… 

Namn   ………………………………………… 

Adress  ………………………………………… 

Postadress  ………………………………………… 

Personnummer/Org nr ………………………………………… 

Mobil nummer ………………………………………… 

Epost  ………………………………………… (om det finns) 

 
Undertecknas av giltig firmatecknare 
 
 
………………………………………….. …………………………………… 
Underskrift    Namn i klartext 


