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Forskrift om endring av forskrift om narkotika 

 

Fastsatt av Statens legemiddelverk med hjemmel i forskrift 14. februar 2013 om narkotika § 4; jf. lov 
4. desember 1992 om legemidler § 22 og delegeringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
Statens legemiddelverk 5. mars 2013.  

I forskrift 14.februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskriften) gjøres følgende endringer: 

I narkotikalisten føres den internasjonale reguleringen opp slik for følgende stoff som allerede er 
nasjonalt regulert:  

Stoffnavn Internasjonal 
regulering 

Forbudt etter § 5 Unntak og spesielle 
bestemmelser 

bk-EBDB P II Forbudt  
 

I narkotikalisten føres følgende stoffer opp etter at disse er vedtatt oppført under FNs konvensjon 
om narkotiske stoffer:  

Stoffnavn Internasjonal 
regulering 

Forbudt etter § 5 Unntak og spesielle 
bestemmelser 

brorfin N I Forbudt etter § 5  
metonitazen N I Forbudt etter § 5  

 

I tabellen over kjemiske betegnelser føres følgende stoffer opp: 

brorfin 1-[1-[1-(4-bromofenyl)etyl]-piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-
benzimidazol-2-on 

metonitazen N,N-dietyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-
yl)etan-1-amin 

 

 

Forskriften trer i kraft: umiddelbart 
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