
 Agri Center Sverige AB 
Transportgatan 4, 262 71 Ängelholm 

Tel 0416-196 25 info@agricenter.se 

2021-01-28 

Professionell användare - Sprängämnesprekursorer
Information om skärpta EU regler vid hantering av kemikalier. 

Terrordåd som genomförts med hemgjorda bomber ökar kraven på att spåra kemikalier från fabrik 
till användare för att upptäcka stöld eller otillåten användning. När innehållet av kemikalier som 
svavelsyra, salpetersyra eller väteperoxid överstiger gränsvärdet är det bara professionella 
användare eller privatpersoner med tillstånd som får köpa dessa blandningar.  

Mjölkgårdar är professionella användare och behöver inget tillstånd för inköp av GS 30, HorolithEco, 
Oxonia Active, GS Röd eller Hypracid. Därför måste vi be dig läsa igenom och underteckna bifogad 
försäkran för att vi skall kunna leverera GS30, HorolithEco, Oxonia Active, GS Röd, Agri Center Per 
eller Hypracid till dig.  
Enbart i syfte att underlätta är alla produkterna noterade i förväg även om du bara använder en av 
dem. 

• Undertecknad kundförsäkran krävs för leverans, vi kommer alltså inte, att med lagens stöd
kunna leverera beställda produkter som omfattas av regelverket innan försäkran finns oss
tillhanda.

• Denna kundförsäkran gäller 12 månader från datum för undertecknandet och sparas av Agri
Center Sverige eller Återförsäljare till Agri Center Sverige i 18 månader.

• Kundförsäkran är inget bindande inköpsavtal för vare sig Professionell användare,
Återförsäljare eller Agri Center.

• Mängden som anges vid inköp är den maximala mängden per inköpstillfälle, det går
fortfarande att beställa en dunk.

Har du frågor – ta kontakt med Agri Center Sverige eller din lokala Återförsäljare. 
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Verksamheten bedriver mjölkproduktion 

Produktens namn Sprängämnesprekursor i 
produkten 

Mängd 
produkt 

Avsedd användning för 
produkten 

GS 30 Salpetersyra 480 kg Rengöring 

HorolithEco Svavelsyra 480 kg Rengöring 

Oxonia Active Väteperoxid 504 kg Desinfektion 

GS Röd Svavelsyra 480 kg Rengöring 

Hypracid Svavelsyra 480 kg Rengöring 

Agri Center Per Väteperoxid 504 kg Desinfektion 

Jag, undertecknad, intygar härmed att den kommersiella produkten och de ämnen eller 
blandningar som ingår i den, endast används för den eller de angivna användningsområden den 
avses för och inte kommer att säljas eller levereras, om tillämpligt, till en annan kund endast 
genom att upprätta en liknande användardeklaration, fastställt av begränsningarna enligt artikel 
8.2 i EU-förordning 2019/1148 gällande tillgänglighet för allmänheten. 

Datum/Ort Telefon/Mobil 

Underskrift Befattning i företaget 

Undertecknarens namn (textat) Undertecknarens personnummer 

Undertecknaren är legitim företrädare i företaget/verksamhetens namn 

1 ”Professionella användare” är företag som använder produkterna i sin legitima 
yrkesmässiga verksamhet. 
2 Avser den maximala mängd som överlåts vid varje tillfälle. 


