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1 Indledning

Denne oversigt viser hvordan ozonlagsnedbrydende stoffer er reguleret.

Sidst  i oversigten er der andre relevante links.

I teksten bruges følgende forkortelser

CFC Chlorfluorcarboner
Forordning 2037/2000 Europaparlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 2037/2000 af 29 juni 2000
om stoffer, der nedbryder ozonlaget ,
som ændret ved Forordning 2038 og
2039.

EU Europæiske Union
HBFC Hydrobromoflourocarboner
HCFC Hydrochlorfluorcarboner
MP Montreal-protokollen fra 1987 om stof-

fer, der nedbryder ozonlaget, i den senest
ændrede og tilpassede udgave

MS Medlemsstater (EU)
ODS Ozone depleting substances
QPS Quarantine and PreShipment
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2 Generelt

2.1 Generel oversigt
Beskyttelsen af ozonlaget koordineres internationalt via en konvention
under De Forenede Nationers Miljøprogram, UNEP.

Konventionen består af en rammekonvention (Wienkonventionen om be-
skyttelse af ozonlaget) og en tilhørende protokol (Montrealprotokollen
om stoffer, der nedbryder ozonlaget). De lande, der har forpligtet sig til at
overholde konventionens og protokollens bestemmelser, kaldes for par-
terne.

Indtil videre har resultaterne af disse bestræbelser været en succes. For-
bruget af ozonnedbrydende stoffer er faldet betydeligt - med ca. 60-80%,
hvis man måler på ozonnedbrydende effekt - og man har vedtaget helt at
afvikle anvendelsen af disse stoffer.

Montrealprotokollen forpligter de parter, der har undertegnet protokollen,
men har ikke umiddelbar retsvirkning for borgere og virksomhed. Det har
derimod det regelsæt der findes i EU og i Danmark.

På EU- plan reguleres ozonlagsnedbrydende stoffer i forordning
2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Forordningen er mere
vidtgående end Montreal-protokollen.

I Danmark suppleres forordning 2037/2000 af bekendtgørelse 2002/243
om visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

I oversigten gives et overblik over de gældende regler om ozonlagsned-
brydende stoffer på alle tre niveauer - globalt, i EU og i Danmark.

De vigtigste regelsæt på området er:

• Bekendtgørelse nr. 2002/243 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
(forbud og anvendelsesbegrænsninger). Bekendtgørelsen har afløst
bekendtgørelse 1995/974.

• Forordning 2037/2000/EF om stoffer, der nedbryder på ozonlaget.
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2.1.1 Forholdet mellem forordning og bekendtgørelse
• Bekendtgørelse 2002/243 gælder hvor forordning 2037/2000 ikke

konkret regulerer et område.

• Bekendtgørelse 2002/243 gælder hvor bekendtgørelsens regler er
strammere end forordningens.

• Forordningen gælder, hvor bekendtgørelse 2002/243 ikke regulerer
et område.

• Forordningens regler skal tages i betragtning ved fortolkning af dan-
ske regler, og har forrang ved fortolkning, idet forordningen dog kun
fastlægger minimumsniveauet.

2.2 Definitioner
Dette afsnit indeholder de væsentligste definitioner, specielt de definitio-
ner, der vedrører anvendelser.

I parentes angives om definitionen vedrører dansk lovgivning (DK), EF
forordning 2037/2000 (EU) eller Montreal-protokollen (MP)
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Figur 2.1  Definitioner

Begreb Definition

Affald (EU) Ethvert stof eller enhver genstand, som
henhører under en af kategorierne i bilag I
[til direktiv 91/156/EF], og som indehaveren
skiller sig af med eller agter eller er forpligtet
til at skille sig af med. (Rådets direktiv
91/156/EF)

Anvendelse (EU) Brug af kontrollerede stoffer ved fremstilling
eller vedligeholdelse, navnlig efterfyldning,
af produkter eller udstyr eller i andre proces-
ser bortset fra anvendelse som råvare og
proceshjælpestof

Eksport (DK) Udførsel fra dansk toldområde.

Erhvervsmæssig anvendelse (DK): Ikke defineret udtrykkeligt. Omfatter aktivi-
teter, der er led i udøvelse af et erhverv,
hvadenten det er hovederhverv eller bier-
hverv.

Erhvervsmæssig anvendelse kan også be-
skrives som al anden anvendelse end "rent
privat anvendelse".  Det er i praksis lettere at
fastslå hvad der er "rent privat anvendelse"

Fiskeskibe (DK) Defineres som i Fødevareministeriets  reg-
ler.

Kritiske anvendelser (EU) Anvendes i forbindelse med haloner (jf. for-
ordningens artikel 4, stk. 4, (iv) bilag VII) og i
forbindelse med methylbromid, (jf. forordnin-
gens artikel 3, stk. 2(ii))

Import (DK) Indførsel til dansk toldområde.

Kemisk produkt (DK) Opløsninger som faste, flydende eller luft-
formige blandinger af to eller flere kemiske
stoffer. (Kemikalielovens § 3, stk. 2)

Kemisk stof (DK) Grundstoffer og deres forbindelser, således
som de forekommer naturligt eller industrielt
fremstillet. (Kemikalielovens § 3, stk. 1)

Kontrollerede stoffer (EU) Chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenere-
de chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlor-
methan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid,
hydrobromfluorcarboner og hydrochlorfluor-
carboner, enten i ren form eller i blandinger
og både ubrugte, genvundne, genanvendte
og regenererede. Denne definition omfatter
ikke kontrollerede stoffer, som findes i andre
forarbejdede produkter end beholdere, der
anvendes til transport eller opbevaring af det
pågældende stof, og ubetydelige mængder
af et kontrolleret stof, der stammer fra util-
sigtet eller tilfældig produktion under en
fremstillingsproces eller fra råvarer, der ikke
har reageret, eller fra stoffets anvendelse
som proceshjælpestof, der er til stede i ke-
miske stoffer som sporforureninger, eller
som udledes i forbindelse med produktfrem-
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Begreb Definition
stilling eller håndtering

Livsnødvendige anvendelser (DK) Anvendelser af genvundne haloner til brand-
slukningsformål i skibe, luftfartøjer, flyvele-
dercentraler og forsvaret (jf. bekendtgørelse
2002/243,  § 11, stk. 3)

Markedsføring (EU) Forsyning eller tilrådighedsstillelse for tred-
jemand, mod eller uden betaling, af kontrol-
lerede stoffer eller produkter, der indeholder
kontrollerede stoffer, som er omfattet af
forordningen.

Nye stoffer (EU) De stoffer, der er opført i bilag II til forord-
ning 2037/2000. Denne definition omfatter
stoffer enten i ren form eller i blandinger og
både ubrugte, genvundne, genanvendte og
regenererede. Denne definition omfatter ikke
stoffer, som findes i andre forarbejdede pro-
dukter end beholdere, der anvendes til
transport eller opbevaring af det pågælden-
de stof, og ubetydelige mængder af et nyt
stof, der stammer fra utilsigtet eller tilfældig
produktion under en fremstillingsproces eller
fra råvarer, der ikke har reageret

Produkt (EU) Forordningen definerer produkter bredere
end kemikalieloven, nemlig
1. Produkter,
2. Varer,
3. Anlæg,
4. Udstyr og andet.

Proceshjælpestoffer (EU) Kontrollerede stoffer anvendt som kemiske
proceshjælpestoffer til de i bilag VI til forord-
ning 2037/2000 opførte anvendelser i an-
læg, der bestod pr. 1 september 1997, og
hvorfra emissionen er ubetydelig. Kommis-
sionen opstiller ud fra disse kriterier og efter
proceduren i artikel 18, stk 2, en liste over
virksomheder, hvor anvendelsen af kontrol-
lerede stoffer som proceshjælpestof tillades,
og fastsætter maksimale emissionsgrænser
for hver af de pågældende virksomheder.
Kommissionen kan efter proceduren i artikel
18, stk. 2, ændre bilag VI og listen over de
ovennævnte virksomheder i lyset af nye
oplysninger eller den tekniske udvikling,
herunder den revision, der er fastsat i par-
ternes afgørelse X/14.

Råmateriale (DK) Ikke defineret; forstås i overensstemmelse
med forordningens definition af råvare.
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Begreb Definition

Råvare (EU) Et kontrolleret stof eller et nyt stof, der om-
dannes kemisk i  en proces, hvori dets op-
rindelige sammensætning ændres fuldstæn-
dig og hvis emissioner er ubetydelige

Salg (DK) Salg omfatter også udbud til salg, opbeva-
ring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgi-
velse til andre mod eller uden vederlag.
(Kemikalielovens § 4)

Vare (DK) Vare er et overordnet begreb for kemiske
produkter, artikler og anlæg.

Væsentlige anvendelser 1(EU) Anvendelse af et kontrolleret stof er kun
væsentlig hvis den er nødvendig for sund-
hed og sikkerhed, eller hvis den er kritisk for
samfundets funktion. Det er også en forud-
sætning, at der ikke er andre tekniske eller
økonomisk mulige alternativer eller substi-
tutter, der er miljø- og sundhedsmæssigt
acceptable.

Væsentlige anvendelser (MP) Anvendelse af kontrollerede stoffer skal
kvalificeres som "væsentlige" kun hvis:

-    de er nødvendige for sundhed og sikker-
hed eller hvis de er kritiske for samfun-
dets funktion (herunder kulturelle og in-
tellektuelle aspekter), og

- der ikke er andre teknisk eller økono-
misk mulige alternativer eller substitut-
ter, der er miljø- og sundhedsmæssigt
acceptable.

Se endvidere MP afgørelse IV/25,

Afgørelse XI/14 for tilladelse til produktion og
konsumption af de mængder, der er nød-
vendige for at dække den væsentlige an-
vendelse af kontrollerede stoffer til brug for
dosisinhalatorer til behandling af astma og
Kronisk Obstruktiv LungeSygdom (KOLS).

og  MP afgørelse XI/17 for tilladelse til pro-
duktion og konsumption, der er nødvendige
for at dække den væsentlige anvendelse af
kontrollerede stoffer i forbindelse med labo-
ratorie- og analyseformål

                                                  
1 EU- Kommissions beslutning  af 16. december 1999, C(99) 4433 (final) 2000/22/EC, EF-
tidende L 12.01.2000 og EU- Kommissionens beslutning af 13. februar 2001 om fordelingen
af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladte for væsentlige anvendelser i Fællesska-
bet i 2001 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2037/00 om stoffer, der nedbryder ozonla-
get (meddelt under nummer K(2000) 4418.
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3 Anvendelsesregler - stoffer, produkter,
varer eller anlæg med kontrollerede
stoffer

3.1 Anvendelse af enkelte kontrollerede stoffer-
stofniveau

Afsnit 3.1 handler om brug af genvundne eller ikke-genvundne kontrolle-
rede stoffer, herunder i kemiske produkter. Anvendelser i varer og anlæg
er omtalt i afsnit 3.2.

Oversigten beskriver reguleringen efter bekendtgørelse 2002/243 og efter
forordning 2037/2000, idet den skrappeste regulering gælder.

3.1.1 CFC

Hovedreglen i både bekendtgørelse 2002/243 og forordning 2037/2000
(artikel 4, stk. 1) er at anvendelse af ikke-genvundet CFC er forbudt. Med
hensyn til anvendelse af genvundet CFC er hovedreglen efter forordning
2037/2000 (artikel 4, stk.1)også et forbud, mens brug af genvunden ikke
CFC ikke er reguleret i bekendtgørelse 2002/243.

Der er dog situationer, hvor det af forskellige grunde er tilladt at bruge
CFC.

Figur 3.1. Særlige anvendelser af CFC

Bekendtgørelse 2002/243 Forordning 2037/2000

Råmateriale til fremstilling
af kemiske stoffer, der ikke
er kontrollerede stoffer

Tilladt

(§ 3, nr. 1)

Tilladt

(artikel 4, stk. 4, (b), 1. pind)

Ikke omfattet af begrebet
anvendelse, jf. artikel 2.

Proceshjælpestof Kun tilladt, hvis der er tale
om  genvundet CFC

Tilladt til processer nævnt i
bilag VI (artikel 4, stk. 4, (b)
1. pind)

Ikke omfattet af begrebet
anvendelse, jf. artikel 2.



Oversigt over regler om ozonlagsnedbrydende stoffer 11

Privat anvendelse Ikke beskrevet. Forbudt, (jf. artikel 4,stk. 1.)

Erhvervsmæssig anven-
delse

Brug af ikke genvundet CFC
er forbudt, jf. § 4, stk.1.

Brug af genvundet CFC er
ikke omfattet af forbuddet i §
4, stk. 1.

Forbudt, bortset fra nævnte
undtagelser.

Anvendelse til formål, hvor
mindre miljø- eller sund-
hedsmæssige belastende
alternativer ikke er til rådig-
hed, og hvor anvendelsen
vurderes at være at væ-
sentlig betydning,

Anvendelse til formål, som
indebærer væsentlig re-
duktion af den samlede
udledning af ozolags-
nedbrydende stoffer fra det
pågældende anvendelses-
område.

Hvis genvundet CFC så ikke
reguleret.

Hvis ikke-genvundet CFC,
så kun efter dispensation
efter § 9, stk. 2, nr. 2 og 4.

Kun hvis det er væsentlige
anvendelser hos brugere,
defineret i artikel 3, stk. 1

Dosisinhalatorer- Undtaget for  bekendtgørel-
sens regler, jf.  § 3, nr. 2

Betragtes som væsentlig
anvendelse hos brugere.

Særlige dosismekanismer
til implantering (lægemid-
delpumper) efter ansøg-
ning og indtil 31 december
2004

Undtaget for  bekendtgørel-
sens regler, jf.  § 3, nr. 2

Indtil 31.12. 2004 tilladt efter
dispensation fra Kommissio-
nen efter art 18, stk. 2 pro-
cedure under forudsætning
af  manglende teknisk og
økonomisk mulige alternati-
ve stoffer eller teknologier

(Artikel 4, stk. 1)

Anvendelse i eksisterende
militær udrustning

Forbud mod anvendelse af
ikke genvunden CFC

Anvendelse af genvunden
CFC ikke reguleret

Indtil 31.12. 2008 tilladt efter
dispensation fra Kommissio-
nen efter art 18, stk. 2 pro-
cedure under forudsætning
af  manglende teknisk og
økonomisk mulige alternati-
ve stoffer eller teknologier

(Artikel 4, stk. 1)

3.1.2 Tetrachlormethan
Hovedreglen i både bekendtgørelse 2002/243 og forordning 2037/2000
(artikel 4, stk. 1) er at anvendelse af ikke-genvundet tetrachlormethan er
forbudt. Med hensyn til anvendelse af genvundet tetrachlormethan er ho-
vedreglen efter forordning 2037/2000 (artikel 4, stk.1)også et forbud,
mens brug af genvunden ikke tetrachlormethan ikke er reguleret i be-
kendtgørelse 2002/243.
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Der er dog situationer, hvor det af forskellige grunde er tilladt at bruge
tetrachlormethan .

Figur 3.3 Særlige anvendelser af tetrachlormethan

Bekendtgørelse Forordning

Råmateriale til fremstilling af
kemiske stoffer, der ikke er
ODS

Tilladt

(§ 3, nr. 1).

Tilladt

(artikel 4, stk. 4, (b), 1. pind )

Ikke omfattet af begrebet
anvendelse, jf. artikel 2.

Proceshjælpestof Kun tilladt, hvis der er tale
om  genvunden tetrachlor-
methan

Tilladt til processer nævnt i
bilag VI (artikel 4, stk. 4, (b)
1. pind )

Ikke omfattet af begrebet
anvendelse, jf. artikel 2.

Privat anvendelse Ikke beskrevet. Forbudt, jf. artikel 4,stk. 1.

Erhvervsmæssig anvendelse Brug af ikke genvundet te-
trachlormethan er forbudt, jf.
§ 4, stk.1.

Brug af genvunden tetra-
chlormethan er ikke omfattet
af forbuddet i § 4, stk. 1.

Forbudt, bortset fra oven-
nævnte undtagelser.

Anvendelse til formål, hvor
mindre miljø- eller sund-
hedsmæssige belastende
alternativer ikke er til rådig-
hed, og hvor anvendelsen
vurderes at være at væsent-
lig betydning,

Anvendelse til formål, som
indebærer væsentlig redukti-
on af den samlede udledning
af ozolagsnedbrydende
stoffer fra det pågældende
anvendelsesområde.

Dispensationsmulighed jf. §
9, stk.2, nr. 2 og 4.

Tilladt til anvendelser som
betragtes som væsentlige
anvendelser, jf. artikel 3, stk.
1

3.1.3 Trichlorethan
Hovedreglen i både bekendtgørelse 2002/243 og forordning 2037/2000
(artikel 4, stk. 1) er at anvendelse af ikke-genvundet trichlorethan er for-
budt. Med hensyn til anvendelse af genvundet trichlorethan er hovedreg-
len efter forordning 2037/2000 (artikel 4, stk.1)også et forbud, mens brug
af genvunden ikke trichlorethan ikke er reguleret i bekendtgørelse
2002/243.

Der er dog situationer, hvor det af forskellige grunde er tilladt at bruge
trichlorethan .
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Figur 3.4 Særlige anvendelser af trichlorethan

Bekendtgørelse Forordning

Råmateriale til fremstilling af
kemiske stoffer, der ikke er
ODS

Tilladt

( § 3, nr. 1.)

Tilladt

Ikke omfattet af begrebet
anvendelse, jf. artikel 2

Proceshjælpestof Kun tilladt, hvis der er tale
om  genvundet stof

Forbudt

Ikke omfattet af bilag VI.

Privat anvendelse Ikke beskrevet. Forbudt,

(artikel 4,stk. 1).

Erhvervsmæssig anvendelse
trichlorethan

Brug af ikke genvundet
trichlorethan er forbudt, jf. §
4, stk.1.

Brug af genvunden trichlo-
rethan er ikke omfattet af
forbuddet i § 4, stk. 1

Forbudt, bortset fra til
nævnte undtagelser

Anvendelse til formål, hvor
mindre miljø- eller sund-
hedsmæssige belastende
alternativer ikke er til rådig-
hed, og hvor anvendelsen
vurderes at være at væsent-
lig betydning,

Anvendelse til formål, som
indebærer væsentlig reduk-
tion af den samlede udled-
ning af ozolagsnedbrydende
stoffer fra det pågældende
anvendelsesområde.

Dispensationsmulighed jf. §
9, stk.2, nr. 2 og 4.

Kun tilladt til anvendelser
som betragtes som væsent-
lige anvendelser, jf. artikel 3,
stk. 1

3.1.4 Haloner

Hovedreglen i både bekendtgørelse 2002/243 og forordning 2037/2000
(artikel 4, stk. 1) er at anvendelse af ikke-genvundet haloner er forbudt.
Med hensyn til anvendelse af genvundet haloner er hovedreglen efter
forordning 2037/2000 (artikel 4, stk.1)også et forbud, mens brug af gen-
vunden ikke haloner ikke er reguleret i bekendtgørelse 2002/243.

Der er dog situationer, hvor det af forskellige grunde er tilladt at bruge
haloner .

Figur 3.5 Særlige anvendelser af halon

Bekendtgørelse 2002/243 Forordning 2037/2000

Råmateriale til fremstilling af Tilladt Tilladt
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kemiske stoffer, der ikke er
ODS

( § 3, nr. 1.) Ikke omfattet af begrebet
anvendelse, jf. artikel 2

Proceshjælpestof Tilladt, hvis der er tale om
genvundet stof

Forbudt

Ikke omfattet af bilag VI.

Privat anvendelse Ikke beskrevet. Forbudt

Erhvervsmæssig anvendelse Brug af ikke genvundet ha-
lon er forbudt, jf. § 4, stk.1.

Brug af genvundet halon er
ikke omfattet af forbuddet i §
4, stk. 1.

Forbudt, bortset fra nævnte
undtagelser.

Anvendelse af anlæg med
halon

Tilladt på fiske- og handels-
skibe med en kendings-
længde under 100 m indtil
31. december 2003.

Endvidere tilladt til fly (§ 4,
stk. 2.)

Tilladt indtil 31. 12. 2003.
Efter denne dato skal anlæg
være taget ud af brug.

(Artikel 4, stk. 4, (v)).

Kritisk anvendelse2 Dispensationsmulighed

( § 9, stk.2, nr. 1)

Anvendelse fortsat mulig til
anlæg listet på bilag VII jf.
artikel 4, stk.4, (iv)

Anvendelse til formål, hvor
mindre miljø- eller sund-
hedsmæssige belastende
alternativer ikke er til rådig-
hed, og hvor anvendelsen
vurderes at være at væsent-
lig betydning,

Anvendelse til formål, som

Dispensationsmulighed

(§ 9, stk.2, nr. 2 og 4. )

Kun tilladt til anvendelser
som betragtes som væsent-
lige anvendelser, jf. artikel 3,
stk. 1

                                                  
2  Pr 1. maj 2002 omfatter kritisk anvendelse:
Anvendelse af halon 1301:
- i flyvemaskiner til beskyttelse af personalerum, motorrum, lastrum og tørre rum
("dry-bays")
- i militærkøretøjer og marinefartøjer til beskyttelse af rum bemandet med personale
og motorrum
- til eksplosionsbeskyttelse i bemandede rum, hvor udsivning af brandfarlig væske
og/eller gas kan ske, inden for militæret, i olie- og gassektoren og i den petrokemiske
sektor samt i eksisterende fragtskibe
- til eksplosionsbeskyttelse af eksisterende bemandede kommunikations- og kom-
mandocentraler for forsvarsstyrkerne eller enheder, der på anden måde er vigtige for
landenes sikkerhed
- til eksplosionsbeskyttelse af rum, hvor der kan være risiko for spredning af radioak-
tivt materiale
- i tunnelen under Kanalen og tilknyttede installationer og rullende materiel.
Anvendelse af halon 1211:
- i håndholdte brandslukkere og fast brandslukningsudstyr for motorer til anvendelse i
flyvemaskiner
- i flyvemaskiner til beskyttelse af personalerum, motorrum, lastrum og tørre rum
("dry-bays")
- i brandslukkere, der er nødvendige for den personlige sikkerhed i forbindelse med
brandvæsenets indledende brandslukning
- i militærets og politiets brandslukkere til brug på mennesker.

Listen revurderes hvert år.
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indebærer væsentlig reduk-
tion af den samlede udled-
ning af ozolagsnedbrydende
stoffer fra det pågældende
anvendelsesområde.

Særlige regler for genpåfyldning med halon

Figur 3.6 Påfyldning af genvunden halon på eksisterende anlæg

Bekendtgørelse 2002/243 Forordning 2037/2000

Påfyldning på brandsluk-
ningssystemer

Forbudt, bortset fra til fly og
anlæg i fiske- og handelsski-
be under 100 m.

(§ 5)

Tilladt indtil 31. 12. 2002,
herefter kun til kritiske an-
vendelser, fx fly. (Artikel 4,
stk. 4, (iv))

Anvendelse til formål, hvor
mindre miljø- eller sund-
hedsmæssige belastende
alternativer ikke er til rådig-
hed, og hvor anvendelsen
vurderes at være at væsent-
lig betydning,

Anvendelse til formål, som
indebærer væsentlig redukti-
on af den samlede udledning
af ozolagsnedbrydende
stoffer fra det pågældende
anvendelsesområde.

Dispensationsmulighed

(§ 9, stk.2, nr. 2 og 4.)

Tilladt indtil 31. 12. 2002

Derefter kun tilladt til anven-
delser som betragtes som
væsentlige anvendelser, jf.
artikel 3, stk. 1

3.1.5 Særregler om halogensubstituerende kulbrinter
I § 8 i bekendtgørelse nr. 1042 af 17. december 1997 forbydes halogen-
substituerende kulbrinter, herunder haloner, i brandslukningsmateriel.

Der er tre undtagelser, idet bekendtgørelse 1997/1042 tillader anvendelse
af  difluormonobrommetan (Halon 1201), difluordibrommetan (Halon
1202) og trifluormonobrommetan (Halon 1301)

Imidlertid imødegås disse tre undtagelser af forbud i henhold til forord-
ning 2037/2000 og af bekendtgørelse 2002/243.

Figur 3.7 Oversigt over forskellige halontyper og relationen til reglerne på
dansk, EU og MP niveau

Kemisk navn Kaldenavn Bekendtgø-
relserne

Forordning
2037/2000

Montreal-
protokollen

Difluormono-
brommetan

Halon 1201 Bkg. 1997/1042:
Tilladt

Forbud (Stof-
fet er en hy-

Omfattet
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(en hydro-
bromfluorcar-
bon)

Bkg. 2002/243:
ikke reguleret.

drobromfluor-
carbon, grup-
pe VII)

Difluordi-
brommethan

Halon 1202 Bkg. 1997/1042:
Tilladt

Bkg. 2002/243:
Forbudt, jf § 4
og 5.(dog visse
undtagelser, se
figur 3.6 )

Ikke omfattet Ved at blive
optaget som
nyt kontrolleret
stof i MP

Trifluormono-
brommethan

Halon 1301 Bkg. 1997/1042:
Tilladt

Bkg. 2002/243:
Forbudt, jf § 4
og 5.(dog visse
undtagelser, se
figur 3.6 )

Kontrolleret
stof; tilladt
som genvun-
det stof indtil
31 dec. 2002

Kan i øvrigt
bruges til kriti-
ske anvendel-
ser, bilag VII

Omfattet

Bromochloro-
difluoro-
methan

Halon1211 Bkg. 2002/243:
Forbudt, jf § 4
og 5.(dog visse
undtagelser, se
figur 3.6)

Kontrolleret
stof; tilladt
som genvun-
det stof indtil
31 dec. 2002

Kan i øvrigt
bruges til kriti-
ske anvendel-
ser, bilag VII

Omfattet

Dibromtetra-
fluorethan

Halon 2402 Bkg. 2002/243:
Forbudt, jf § 4
og 5.(dog visse
undtagelser, jf
figur 3.6)

Kontrolleret
stof; tilladt
som genvun-
det stof indtil
31 dec. 2002

Omfattet

3.1.6 HBFC (hydrobromflourcarboner)
Hovedreglen i både bekendtgørelse 2002/243 og forordning 2037/2000
(artikel 4, stk. 1) er at anvendelse af ikke-genvundet HBFC er forbudt.
Med hensyn til anvendelse af genvundet HBFC er hovedreglen efter for-
ordning 2037/2000 (artikel 4, stk.1)også et forbud, mens brug af genvun-
den ikke HBFC ikke er reguleret i bekendtgørelse 2002/243.

Der er dog situationer, hvor det af forskellige grunde er tilladt at bruge
HBFC .

Figur 3.8 Særlige anvendelser af HBFC

Bekendtgørelse Forordning

Råmateriale til fremstilling
af kemiske stoffer, der ikke
er ODS

Tilladt

(§ 3, nr. 1.)

Tilladt

Ikke omfattet af begrebet
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Bekendtgørelse Forordning
anvendelse, jf. artikel 2

Proceshjælpestof Kun tilladt, hvis der er tale
om  genvundet stof

Forbudt

Ikke omfattet af processer
nævnt i bilag VI

Privat anvendelse Ikke beskrevet. Forbudt, jf. artikel 4,stk. 1.

Erhvervsmæssig anven-
delse

Brug af ikke genvundet
HBFC er forbudt, jf. § 4, stk.
1

Brug af genvunden HBFC er
ikke omfattet af forbuddet i §
4, stk. 1

Forbudt, bortset fra nævnte
undtagelser

Anvendelse til formål, hvor
mindre miljø- eller sund-
hedsmæssige belastende
alternativer ikke er til rådig-
hed, og hvor anvendelsen
vurderes at være at væ-
sentlig betydning,

Anvendelse til formål, som
indebærer væsentlig re-
duktion af den samlede
udledning af ozolags-
nedbrydende stoffer fra det
pågældende anvendelses-
område.

Dispensationsmulighed jf. §
9, stk.2, nr. 2 og 4.

Kun tilladt til anvendelser
som betragtes som væsent-
lige anvendelser, jf. artikel 3,
stk. 1

3.1.7 HCFC (hydrochlorfluorcarboner)

Den danske bekendtgørelse forbyder erhvervsmæssig anvendelse og al
påfyldning med ikke-genvunden HCFC, § 4 og 5. Forordning 2037/2000
har forskellige udfasningsterminer for enkelte anvendelser af HCFC, som
ender med et generelt forbud fra 2010 (ikke genvundet HCFC) og fra
2015 (genvundet HCFC).

Det kombinerede system for både bekendtgørelse og forordning betyder,
at der er enkelte tilladte anvendelser. Bemærk at forordning 2037/2000s
definition af "anvendelse" også omfatter vedligeholdelse, særligt efter-
fyldning.

Figur 3.9 Særlige anvendelser af HCFC

Bekendtgørelse Forordning

Råmateriale til fremstilling
af kemiske stoffer, der ikke
er ODS

Tilladt

(§ 3, nr. 1.)

Tilladt

(Ikke omfattet af begrebet
anvendelse, jf. artikel 2)

Proceshjælpestof Kun tilladt, hvis der er tale Tilladt, når det sker for at
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Bekendtgørelse Forordning
om  genvundet stof erstatte CFC og tetrachlor-

methan i processer nævnt i
bilag VI

Privat anvendelse Ikke beskrevet. Forbudt, bortset fra til speci-
ficerede anvendelser (For-
ordning 2037/2000 skelner
ikke mellem privat og er-
hvervsmæssig anvendelse)

Følgende anvendelser, der
navnlig vurderes at være
relevante for det private
marked:
(a) aerosoler
(c), (i) 2. pind: hushold-
ningskøleskabe og frysere
(c), (i) 3.2. pind: motorkøre-
tøjer
Bemærk at servicering m.v.
af køle og luftkonditione-
ringsanlæg kun må ske af
uddannet personale (Bek.
2002/243, § 8)

Erhvervsmæssig anven-
delse

Brug af ikke genvundet
HCFC er forbudt, jf. § 4,
stk.1.

Brug af genvundet HCFC er
ikke omfattet af forbuddet i §
4, stk. 1.

Forbudt, bortset fra nævnte
undtagelser.

Brug som opløsningsmid-
del ved præcisionsrensning
af elektriske og andre
komponenter i rumfarts- og
flyanvendelser

Kun tilladt med genvundet
HCFC

Tilladt indtil 31. 12 2008

(Artikel 5, stk. 1, (b) (i).)

Luftkonditioneringsanlæg i
militære køretøjer

Tilladt, men påfyldning kun
med genvundet HCFC

Tilladt indtil 31. 12 2008

(Artikel 5, stk. 1, (c)(i), 3
pind)

Kølemiddel i udstyr frem-
stillet før 31. december
1995 til

a) åbne3 anlæg med di-
rekte fordampning

b) husholdningskøle- og
fryseskabe

c) luftkonditioneringsanlæg
til motorkøretøjer

d) luftkonditioneringsanlæg
til offentlige vejtransport-
midler

Tilladt, men påfyldning kun
med genvundet HCFC

TilIadt i udstyrets levetid,
dog kun indtil 1. januar 2010
(Ikke genvundet HCFC) og
indtil 1. januar 2015 (gen-
vundet HCFC).

(Artikel 5, stk. 1, (c)(i))

Kølemiddel i luftkonditione- Tilladt, men påfyldning kun I udstyrets levetid, dog indtil

                                                  
3 Åbne : Her brugt som synonym til ikke-indesluttede anlæg.
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Bekendtgørelse Forordning
ringsudstyr i jernbane-
transportmidler, fremstillet
før 31 december 1997

med genvundet HCFC 1. januar 2010 (Ikke gen-
vundet HCFC) og 1. januar
2015 (genvundet HCFC).

(Artikel 5, stk. 1, (c)(ii))

Kølemiddel i udstyr, frem-
stillet før 31 december
1999 til

a) kølehuse og varelagre til
offentlig brug og med hen-
blik på distribution

b)  Anlæg med tilført effekt
på 150kW og derover

Tilladt, men påfyldning kun
med genvundet HCFC

I udstyrets levetid, dog indtil
1. januar 2010 (Ikke gen-
vundet HCFC) og 1. januar
2015 (genvundet HCFC).

(Artikel 5, stk. 1, (c) (iii))

Kølemiddel i alt andet køle-
og luftkonditioneringsud-
styr, fremstillet før 1. januar
2001

Tilladt, men påfyldning kun
med genvundet HCFC

I udstyrets levetid, dog indtil
1. januar 2010 (Ikke gen-
vundet HCFC) og 1. januar
2015 (genvundet HCFC).

Artikel 5, (c) (iv)

Kølemidler i faste luftkondi-
tioneringsanlæg  med en
kølekapacitet under
100kW, fremstillet inden 1.
juli 2002

Tilladt, men påfyldning kun
med genvundet HCFC

I udstyrets levetid, dog indtil
1. januar 2010 (Ikke gen-
vundet HCFC) og 1. januar
2015 (genvundet HCFC).

Artikel 5, (c) (iv)

Fremstilling af

a) polyurethanskum til ud-
styr,

b) polyurethan lami-
natskum belagt med fleksi-
bel overflade til andet end
køletransport

c) polyurethan-
sandwichpaneler til andet
end køletransport

Tilladt kun med genvundet
HCFC

Tilladt indtil 1. januar 2003

(Artikel 5, stk.1, (d) (iv))

Fremstilling af alle skumty-
per, blandt andet spray-
skum og skumblokke af
polyurethan

Tilladt kun med genvundet
HCFC

Tilladt indtil 1. januar 2004

(Artikel 5, stk. 1, (d) (v) )

Bæregas til steriliserings-
formål i lukkede anlæg i
udstyr fremstillet før 1. ja-
nuar 1997

Tilladt, men påfyldning kun
med genvundet HCFC

Tilladt

Artikel 5, stk. 1, (e)

Anvendelse til laboratorie-
formål, herunder til forsk-
ning og udvikling, eller

Dispensationsmulighed

( § 9, stk.2, nr. 3 )

Tilladt

(Artikel 5, stk. 2, litra a)

Anvendelse til formål, hvor
mindre miljø- eller sund-
hedsmæssige belastende
alternativer ikke er til rådig-
hed

Anvendelse til formål, som
indebærer væsentlig re-

Dispensationsmulighed, hvis
anvendelsen vurderes at
være at væsentlig betydning,

( § 9, stk.2, nr. 2 og 4. )

Dispensationsmulighed

(Artikel 5, stk. 7)
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Bekendtgørelse Forordning
duktion af den samlede
udledning af ozolags-
nedbrydende stoffer fra det
pågældende anvendelses-
område.

Indtil 31. december 2009 er det ifølge forordning 2037/2000 tilladt uanset
anvendelsesbegrænsningerne at fremstille produkter til udførsel til lande,
hvor den pågældende brug er tilladt. Bemærk, at det danske forbud mod
eksport af varer indeholdende kontrollerede stoffer hindrer dette.

3.1.8 Methylbromid
Brug af methylbromid er forbudt efter bekendtgørelse 2002/243, idet der
er den sædvanlige undtagelse for anvendelse som råmateriale til fremstil-
ling af kemiske stoffer, der ikke er ozonlagsnedbrydende og for genvun-
det methylbromid. Endvidere er mulighed for dispensation efter § 9, stk.
2.

Efter forordning 2037/2000, artikel 4, stk.2, er anvendelse af methylbro-
mid forbudt efter 31. 12. 2005, og markedsføring forbydes fra 31. 12.
2004. Det gælder dog ikke til karantæneformål og til desinfektion in af-
sendelse (QPS).

Kommissionen skal fastsætte kriterier for kritiske anvendelser, hvor det
vil være lovligt at anvende methylbromid efter 31. december 2004. Det
skal ske efter kriterier der er fastsat i MP afgørelse IX/6 og andre rele-
vante kriterier (jf. forordning 2037/2000 artikel 3, stk. 2 (ii))

MP afgørelse IX/6 indebærer at
a) Anvendelsen af methylbromid kun kan klassificeres som "kritisk" i de

tilfælde, hvor den indstillende part beslutter at
(i) den konkrete anvendelse er kritisk, fordi manglen på methylbromid

til dette formål ville medføre et væsentligt markedssammenbrud,
og

(ii) der ikke er andre teknisk og økonomisk mulige alternativer eller
substitutter tilgængelige for brugeren, der er miljø- og sundheds-
mæssigt acceptable, og som kan anvendes på de pågældende afgrø-
der og under de forhold, der er gældende i forbindelse med instil-
lingen.

EU-kommissionens kan efter anmodning fra en medlemsstat tillade mid-
lertidig anvendelse af methylbromid i nødstilfælde, påkrævet som følge
af uventede skadedyrsangreb eller sygdomsudbrud. Tilladelsen kan højst
gælde i 120 dage og for højst 20 ton (jf. forordningens artikel 3, stk. 2,
(ii))
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I Danmark er anvendelsen af methylbromid endvidere reguleret af god-
kendelsesordningen i kemikalielovens kapitel 7. Methylbromid er ikke
godkendt i Danmark, hverken som plantebeskyttelsesmiddel eller som
biocidmiddel.

3.1.9 Bromchlormethan
Bromchlormethan defineres i forordning 2037/2000 som et nyt stof.

Produktion og anvendelse af stoffet er forbudt. Også her gælder den ge-
nerelle undtagelse for anvendelse som råvare.

3.2 Anvendelse af  varer med kontrollerede
stoffer

Hovedreglen i den danske bekendtgørelse og i forordning 2037/2000 er,
at produkter og udstyr, der er fremstillet før et anvendelsesforbuds ikraft-
træden fortsat kan anvendes i udstyrets levetid. Reglerne om genpåfyld-
ning med genvunden ODS kan dog være begrænsende for en fortsat brug,
selvom udstyrets levetid ikke er ude. Bemærk at forordning 2037/2000
betragter "påfyldning" som en delmængde af begrebet "anvendelse".

3.2.1 Demontering af halonanlæg
Bekendtgørelse 2002/243 har normalt ikke regler om pligt til demonte-
ring af eksisterende udstyr og anlæg, når et anvendelsesforbud for de re-
levante kontrollerede stoffer træder i kraft.

Der er dog særlige regler om halonanlæg. Siden 1. januar 1999 har alle
halonanlæg, bortset fra til livsnødvendige anvendelser skulle være af-
monteret. Forordning 2037/2000 indebærer at anlæg, bortset fra til kriti-
ske anvendelser, skal tages ud af brug senest 31. december 2003.

Indtil 31. december 2003 gælder følgende undtagelser:

Figur 3.10 Nedtagning af halonanlæg

Ikke omfattet af kritisk an-
vendelse i bilag VII

Omfattet af kritisk anvendel-
ser i bilag VII

Anlæg på fiske- og handels-
skibe med en kendings-
længde under 100 m.

Forbud mod besiddelse efter
31. december 2003, § 7, stk.
2.

Forbud mod at være i brug
efter 31. december 2003.
(artikel 4, stk. 4, (v)). Hvis
rummet på et fragtskib  fal-
der ind under bilag VII's 3.
pind4, er der ikke pligt til
nedtagning

                                                  
4Pinden lyder:  "til eksplosionsbeskyttelse i bemandede rum, hvor udsivning af brandfarlig
væske og/eller gas kan ske, inden for militæret, i olie- og gassektoren og i den petrokemiske
sektor samt i eksisterende fragtskibe".
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Andre halonanlæg Forbud mod besiddelse,
bortset fra

- anlæg i fly

- anlæg fast installeret i
udenlandsk registreret kø-
retøj eller skib, eller

- hvis der i henhold til § 9,
stk. 2,  er givet dispensation

Forbud mod at være i brug
efter 31. december 2003.
(artikel 4, stk. 4, (v)). Hvis
anvendelsen er omfattet af
bilag VII er der ikke pligt til
nedtagning

3.2.2 Varer med Methylbromid
Eksempel på varer er emballagekasser, der er desinficeret med methyl-
bromid, og hvor der stadig er rester af stoffet.

Den danske hovedregel er forbud mod salg, anvendelse og eksport. Der
er mulighed for dispensation efter § 9, stk. 2.

3.2.3 Affald med kontrollerede stoffer
Det følger af forordning 2037/2000 artikel 4, stk. 4, i), a, at forordningens
forbud mod markedsføring og anvendelse ikke gælder for markedsføring
af kontrollerede stoffer med henblik på destruktion i Fællesskabet ved
hjælp af teknologi, der er godkendt af parterne. Artikel 4 gælder kun for
selve EU.

Indførsel fra tredjelande (for eksempel fra Færøerne og Grønland) er om-
fattet af handelsreglerne i kapitel III, Artikel 6 - 10. Der er særlige regler
om "aktiv forædling".

Også EU s regler om import /eksport af farligt affald (Forordning
259/93/EØF) kan være relevant.

3.3 Forskning
Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelse
2002/243 fraviges og tillade, at også nyt HCFC anvendes til laboratorie-
formål, herunder til forskning og udvikling, jf. § 9, stk. 2, nr. 3.

Forordning 2037/2000 artikel 5, stk. 2, (a) tillader HCFC til brug til labo-
ratorieformål.

I Montreal-protokollen er hovedreglen, at brug af kontrollerede stoffer til
forskning og analyseformål er omfattet af begrebet "consumption" = Pro-
duktion plus import, minus eksport.

Forskning omtales i øvrigt i:

Annex II til rapporten fra parternes 6. møde: Bestemmelser gældende for
laboratorie- eller analyseformål.
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Annex IV til rapporten fra parternes 7. møde: Typer af og eksempler på
laboratorieformål (ikke en udtømmende liste).

Afgørelse IX/17 (parternes 9. møde): Dispensation fra væsentlig anven-
delseskriteriet i forbindelse anvendelse af ozonlagsnedbrydende stoffer
for laboratorie- og analyseformål.

Afgørelse X/19 (parternes 10. møde): Dispensation gældende for labora-
torie- og analyseformål.

Afgørelse XI/15 (parternes 15. møde) Verdensomspændende dispensati-
oner i forbindelse med laboratorie- og analyseformål.
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4 Markedsføring/import
Der er to sæt regler. Et, der regulerer overskridelsen af EU's ydre græn-
ser, og et, der vedrører markedsføring på det danske marked.

Bekendtgørelse 2002/243 vedrører kun markedsføring på det danske
marked.  Bekendtgørelsens § 6, stk. 2 og 3 indeholder de regler, der får
betydning for videresalg eller markedsføring på det danske marked. (se
5.5)

Forordning 2037/2000 vedrører indførsel til EU som sådan. EU Trakta-
tens regler om kvantitative restriktioner (både import og eksport) har og-
så betydning for forståelsen af de specielt danske regler. Forordning
2037/2000 skelner mellem, om det er MP-parter eller andre, der importe-
res fra.

4.1 Import af kontrollerede stoffer og varer med
kontrollerede stoffer til EU fra tredjelande
(parter)

Hovedreglen i forordning 2037/2000 er et forbud mod import af kontrol-
lerede stoffer uden særlig forudgående tilladelse (kvoter).

Figur 5.1 Regler om kvoter

EF forordning

Methylbromid og
HCFC

Kvoter kan tildeles efter proceduren i artikel 18, stk. 2, jf.
artikel 7 (a)

Importtilladelse kræves dog, artikel 6

Stoffer indført til væ-
sentlige eller kritiske
formål eller til ka-
rantæneformål og
desinfektion inden
afsendelse

Kvoter kan tildeles efter proceduren i artikel 18, stk. 2, jf.
artikel 7 (b)

Importtilladelse kræves dog, artikel 6

Stoffer indført til an-
vendelse som råvare
eller proceshjælpestof

Kvoter kan tildeles efter proceduren i artikel 18, stk. 2, jf.
artikel 7 (c)
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EF forordning

Importtilladelse kræves dog, artikel 6

virksomheder, der har
destruktionsfaciliteter
for genvundne stoffer

Kvoter kan tildeles efter proceduren i artikel 18, stk. 2, jf.
artikel 7 (d)

Importtilladelse kræves dog , jf. artikel 6

Import af varer og anlæg, der indholder kontrollerede stoffer, er tilladt
hvis varen eller anlægget er produceret før 1. oktober 2000 (Art. 4, stk.
6). For varer og anlæg, der indeholder HCFC, gælder de frister der gæl-
der for udfasningen af produktionen i EU. (Art. 5, stk. 4). Se  tabel 3.9.

I relation til forordning 2037/2000 er Færøerne og Grønland tredjelande.

4.2 Import af kontrollerede stoffer og varer med
kontrollerede stoffer til EU fra ikke MP parter

Hovedregelen i forordning 2037/2000 er et forbud, (artikel 8 og 9).

Artikel 8 og 9 gælder også for territorier, der ikke er omfattede af
Montreal-protokollen, jf. artikel 14 (se dog stk. 2 samme artikel).

Figur 4.2 Tilladt import  fra territorier, der ikke er omfattet af Montreal-
protokollen

EF forordning

Ekstraordinær tilladelse Kommissionen træffer afgørelse efter proceduren i artikel
18, stk. 2, jf. artikel 13

Importtilladelse kræves dog, jf. artikel 6

4.3 Import af produkter, som er fremstillet med
kontrollerede stoffer, til EU fra ikke MP part

Der er hverken i bekendtgørelse 2002/243 eller forordning 2037/2000
regler der begrænser import til EU af varer som er fremstillet ved brug af
kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder kontrollerede stoffer.. For
import fra lande som ikke har tiltrådt Montreal protokollen er der i § 10
lagt op til at Rådet kan vedtage særlige regler om overgang til fri omsæt-
ning af varer fremstillet med kontrollerede stoffer.

4.4 Forbud mod salg i engangsemballager
I henhold til Artikel 16, stk. 4, må kontrollerede stoffer ikke markedsfø-
res i engangsemballage, undtagen til væsentlige anvendelser.
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4.5 Markedsføring på det danske marked
Reglerne i bekendtgørelse 2002/243 vedrørende salg (§ 6, stk. 2 og 3)
vedrører kun erhvervsmæssigt salg. Privat salg bliver dermed omfattet af
reglerne i forordning 2037/2000, da denne har forrang, når bekendtgørel-
se 2002/243 ikke fastsætter strammere regler.
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5 Eksport
På samme måde som for import, er eksport ud af EU omfattet af reglerne
i forordning 2037/2000, mens eksport ud af Danmark er omfattet af reg-
lerne i bekendtgørelse 2002/243.

5.1 Eksport ud af Danmark, men inden for EU
§ 6 i bekendtgørelse 2002/243 forbyder erhvervsmæssig eksport af varer,
herunder anlæg, der ikke indeholder kemiske produkter, og som indehol-
der kontrollerede stoffer.

Bekendtgørelse 2002/243 § 9, stk. 2, giver mulighed for dispensation.
Eksemplificeringen med fire specielle områder er ikke udtømmende.

Eksport af kontrollerede stoffer til andre EU-lande reguleres alene af for-
ordning 2037/2000 hvor det opfattes som markedsføring. Reglerne om
markedsføring findes i artikel 4, som omfatter CFC, andre fuldt halego-
nerede chlorflourcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan
og hydrobromflourcarboner.

5.2 Eksport ud af EU
Artikel 11 i forordning 2037/2000 indeholder regler om, hvilken eksport
der er forbudt og hvilken der er tilladt. Artikel 11 vedrører både kontrol-
lerede stoffer og produkter og udstyr med kontrollerede stoffer eller hvis
fortsatte funktion er betinget af disse stoffer. Eksport kræver særskilt til-
ladelse fra Kommissionen efter artikel 12. Artikel 12 vedrører ifølge
ordlyden kun "kontrollerede stoffer" - produkter og udstyr nævnes ikke.
Det væsentlige er at det kræver særlig tilladelse at udføre de kontrollere-
de stoffer uanset, hvilke produkter eller udstyr de findes i.

Der sondres mellem Methylbromid, HCFC og resten af de kontrollerede
stoffer.

Figur 5.2 Methylbromid og HCFC

Forordning

Methylbromid Eksport forbudt til ikke MP-parter, artikel
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11, stk. 2.

Undtagelse:  artikel 13 og 14

HCFC Eksport forbudt til ikke MP-parter, fra 1
januar 2004, artikel 11, stk. 3.

Undtagelse: artikel 13 (særlig tilladelse)
og artikel 14 (Handel med territorier)

Figur 5.3 Andre kontrollerede stoffer (CFC, haloner, tetrachlormethan,
trichlorethan og HBFC) og produkter med disse stoffer eller hvis
fortsatte funktion er afhængig af disse stoffer

EF forordning

Dosisinhalatorer Tilladt såfremt midlertidig undtagelse fastsættes efter
artikel 4, stk. 1, jf. artikel 11, stk.1, (f).

Eksport tilladelse kræves dog artikel 12

Lægemiddelpumper Tilladt såfremt midlertidig undtagelse fastsættes efter
artikel 4, stk. 1, jf. artikel 11, stk. 1, (f)

Eksport tilladelse kræves dog artikel 12

Stoffer: Grundlæggende
hjemmemarkedsbehov i
Artikel 5-lande

Tilladt, jfr. artikel 11, stk. 1, (a)

Eksport tilladelse kræves dog artikel 12

Stoffer:  Væsentli-
ge/kritiske anvendelser

Tilladt, jf. artikel 11, stk. 1, (b)

Eksport tilladelse kræves dog, artikel 12

Produkter og udstyr Tilladt såfremt stoffet er fremstillet iht. dispensation efter
artikel 3, stk. 5 eller indført iht. artikel 7, (b), jf. artikel 11,
stk. 1, (c).

Eksport tilladelse kræves dog artikel 12

Produkter og udstyr som
Personlige ejendele

Ikke omfattet af forbudet jf. artikel 11, stk. 1.
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Figur 5.4 Handel med ikke MP-parter

Hovedregel Undtagelse

Stat Forbud Artikel 13; Kommissionens
afgørelse efter proceduren
i artikel 18, stk. 2

Territorium, dvs. del af
stat som ikke er omfattet
at MP, (men hvor staten i
øvrigt er det)

Forbud Artikel 14; Kommissionens
afgørelse efter proceduren
i artikel 18, stk. 2
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6 Specielt om køleskabe i husholdninger
Bekendtgørelse 2002/243 forbyder salg af fx køleskabe, som indeholder
kontrollerede stoffer. De kontrollerede stoffer kan både findes som køle-
middel og i isoleringsskummet.

Salg må forstås i overensstemmelse med kemikalielovens § 4: "Lovens
regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, til-
bud og enhver overgivelse til andre mod eller uden vederlag. "

Import af kemiske stoffer og produkter, der er fremstillet i udlandet og
som kun føres gennem landet som transitgods, er ikke omfattet af loven
og dermed heller ikke af bekendtgørelse 2002/243. Det samme gælder for
varer, der indeholder eller afgiver kemiske stoffer eller produkter.

Figur 6.1 Regler om husholdningskøleskabe med kontrollerede stoffer.

Bekendtgørelse 2002/243 Forordning 2037/2000
eller anden EU regel

Eksport ud af EU Erhvervsmæssigt eksport
forbudt

(§ 6, stk. 1)

Tilladt som personlige
ejendele, hvis CFC-
køleskab, jfr. Art 11,stk.1.

HCFC-køleskab, fremstil-
let før 1 januar 1996: for-
bud mod eksport til ikke
MP part fra 1 januar 2004.

Eksport ud af Danmark,
men inden for EU

Erhvervsmæssig eksport
forbudt

Privat eksport tilladt

(§ 6, stk. 1)

ikke reguleret

Import ind i Danmark Bekendtgørelsen omfatter
kun "erhvervsmæssigt
salg". Import til videresalg
bliver fanget af § 6, stk. 2.
Import til eget brug falder
uden for bekendtgørelsen

Artikel 4 indeholder reg-
lerne om markedsføring
og anvendelse af kontrol-
lerede stoffer. Der skelnes
ikke mellem privat eller
erhvervsmæssigt brug

Videresalg inden for
Danmark

A) Tilladt hvis ikke er-
hvervsmæssigt, § 6 , stk.
2.

B) § 6, stk. 3, giver mulig-

Ikke reguleret
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Bekendtgørelse 2002/243 Forordning 2037/2000
eller anden EU regel

hed for erhvervsmæssigt
videresalg, hvis der er tale
om produkter i Danmark,
der

1) ved førstegangssalg
opfyldte danske krav og

2) ved førstegangssalg i
EU opfyldte krav, der sik-
rer et tilsvarende beskyt-
telsesniveau med hensyn
til ozonlagsnedbrydende
stoffer.

Genvinding af CFC,
HCFC

Pligtmæssigt at der ved
servicering, vedligeholdel-
se og demontering sker
genvinding, som i denne
sammenhæng også om-
fatter forsvarlig destrukti-
on.

Miljø- og Energiministeri-
ets cirkulære 132 af 13.
juni 1996 forpligter kom-
munalbestyrelserne til at
sikre forsvarlig bortskaf-
felse af kasserede CFC
kølemøbler og affaldsfrak-
tioner herfra.

Pligtmæssigt fra 1. januar
2002, artikel 16, stk. 1

Anvendelse af HCFC i
køleskabe fremstillet før
31 december 1995

Brug af køleskab tilladt,
Forbud mod påfyldning af
ikke genvundne kontrolle-
rede stoffer.

Tilladt jf artikel 5, stk. 4

Anvendelse af HCFC i
køleskabe fremstillet
efter 31 december 1995

Forbud, jf. § 4, stk. 1. Forbud., artikel 5, stk. 1,
(c) (i).
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7 Affald

7.1 Generelt
Hverken den danske bekendtgørelse eller forordning 2037/2000 indehol-
der direkte regler om affald. Af forordning 2037/2000 fremgår, at EU's
affaldsregler gælder5, jf. artikel 16, stk.7. Det findes dog visse regler i
både den danske bekendtgørelse 2002/243 og forordning 2037/2000, der
vil påvirke håndtering af affald. Nedenfor følger relevante bestemmelser i
begge reguleringer.

7.2 Bekendtgørelse 2002/243
Bekendtgørelsens § 8 stiller krav til udførelsen af demontering af

• køle-, luftkonditionering og varmepumpeanlæg,

• udstyr, der indeholder kontrollede stoffer som opløsningsmidler el-
ler,

• brandsikringssystemer og brandslukkere.

Demonteringen skal udføres, således at det sikres, at kontrollerede stoffer
genvindes enten med henblik på miljømæssig acceptabel destruktion, el-
ler til genanvendelse.

Den, der demonterer køle-, luftkonditionering og varmepumpeanlæg skal
have særlig uddannelse og en særlig viden. De nærmere herom i kapitel
9.

7.3       EF forordning
De følgende eksempler ligger i gråzonen mellem produktregulering og
affaldsregulering:

                                                  
5 Rådets direktiv 75/442/EØF af 15 juli 1975 eller foranstaltninger, der er truffet i
medfør af artikel 2, stk. 2 i nævnte direktiv.
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Eksempel 1: Markedsføring til destruktion

Forbuddet i artikel 4, stk. 1 mod markedsføring og anvendelse af kon-
trollerede stoffer gælder ikke for markedsføring af kontrollerede stoffer
med henblik på destruktion i EU ved hjælp af teknologi, der er godkendt
af MP parterne, jf. artikel 4, stk. 4, (i) (a).

Eksempel 2: Kontrol af anvendelse af hydrochlorfluorcarboner

Anvendelse af HCFC som brandbekæmpende stof i eksisterende brand-
slukningssystemer som erstatning for haloner i de anvendelser, der er
nævnt i bilag VII, kan tillades på betingelse af, at haloner i sådanne
brandslukningssystemer erstattes fuldstændigt, at de fjernede haloner de-
strueres, og at 70 % af destruktionsomkostningerne dækkes af HCFC le-
verandøren. jf. forordning 2037/2000, artikel 5, stk. 3.

Dette er ikke muligt i Danmark, jf. § 8 i Bekendtgørelse nr. 1042 af 17.
december 1997).

Eksempel 3: Import af kontrollerede stoffer fra tredjelande

Undtagelse fra forbuddet i artikel 7: Kvoter kan tildeles til virksomheder,
der har destruktionsfaciliteter for genvundne kontrollerede stoffer, hvis
de kontrollede stoffer destrueres i EU ved hjælp af teknologier, der er
godkendt af MP parterne, jf. artikel 7 (d).

Eksempel 4: Pligtmæssig genvinding med henblik på genanvendelse
eller destruktion

Kontrollerede stoffer, som findes i:

• køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg, bortset fra hus-
holdningskøle- og fryseskabe

• udstyr, der indeholder opløsningsmidler

• brandsikringssystemer og brandslukkere,

genvindes med henblik på destruktion ved hjælp af teknologier, der er
godkendt af MP parterne, eller anden miljømæssigt acceptabel destrukti-
onsteknologi. Jf. artikel 16, stk. 1.

Kontrollede stoffer, der findes i andre produkter, anlæg og typer af udstyr
end der, der er nævnt, genvindes og behandles om muligt som fastsat i
artikel 16, stk. 1. Jf. artikel 16, stk. 3.
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8 Uddannelseskrav
Forordning 2037/2000 stiller krav om minimumskvalifikationer for
håndtering af kontrollerede stoffer. Dette er i Danmark opfyldt ved at
fastsætte krav i bekendtgørelse 2002/243.

Særlige uddannelseskrav gælder for personer, der servicerer, vedligehol-
der eller demonterer:

•  Køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg

•  Udstyr, der indeholder kontrollerede stoffer som opløsningsmidler
og

•  Brandsikringssystemer og brandslukkere

Alle grupper skal have kendskab til kravene i bekendtgørelse 2002/243
og til foranstaltninger, der kan hindre eller begrænse udslip af kontrolle-
rede stoffer.

Særlige regler gælder personer, der demonterer køle-, luftkonditionering
og varmepumpeanlæg. Sådanne personer skal enten være

•  autoriseret efter arbejdstilsynets regler

•  uddannet som kølemontør,

•  have relevant kursus under arbejdsmarkedsuddannelserne, fx ME
06296 ”nye kølemidler CFC/R134a” og  ME 06295 ”luftkonditione-
ring auto”

•  have relevant uddannelse, der som minimum sikrer kendskab til for-
anstaltninger, der kan hindre eller begrænse udslip af kontrollerede
stoffer eller

•  arbejde under instruktion af sådanne personer.

Der er i bekendtgørelse 2002/243 krav om virksomheder, der udfører så-
dant arbejde skal sikre at arbejdet udføres af personer der har den fornød-
ne viden og uddannelse.
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Tilsvarende skal den der lader arbejdet udføre sikre sig at arbejdet udfø-
res af personer eller virksomheder, der opfylder kravene.

Figur 8.1 Uddannelseskrav i bekendtgørelse og forordning

Bekendtgørelse 2002/243 Forordning 2037/2000

Genvinding og destrukti-
on;

Køleteknikere

§ 8, stk. 2-5. Artikel 16, stk. 5

Personale der udfører
udsivningskontrol vedr.
køleanlæg

Arbejdstilsynets regler
(Kølemontør)

Artikel 17, stk. 1

Personale der udfører
udsivningskontrol vedr.
methylbromid

Anvendelsen er udfaset i
Danmark

Artikel 17, stk. 2
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9 Udsivningskontrol
Forordning 2037/2000, artikel 17, stk. 1, kræver, at der skal tages alle
nødvendige forholdsregler for at forebygge og minimere udsivning af
kontrollerede stoffer. Dette gælder især faste anlæg med mere end 3 kg
kølervæske. Disse anlæg skal checkes en gang om året. Der er særlige
uddannelseskrav til personale, der arbejder med udsivningskontrol.

Figur 9.1 Regler om udsivningskontrol

Danske regler Forordning 2037/2000

Udsivningskontrol Arbejdstilsynets regler

Arbejdstilsynets kølebe-
kendtgørelse (bkg.
1950/539) fastsætter, at
alle anlæg med kapacitet
over 1000 kcal/h skal che-
ckes hvert år af et autori-
seret firma.

Arbejdstilsynet forventer
at ændre bekendtgørelse
1987/746 om indretning af
trykbærende udstyr, som
bl.a. vil ophæve bkg.
1950/539

Artikel 17, stk. 1-2
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10 Dispensationer
Både forordningerne og bekendtgørelse 2002/243 opererer med dispen-
sationer.

Der vil være tilfælde, hvor kun en dispensation er nødvendig. Dette gæl-
der, hvor den danske bekendtgørelse er strengere end forordning
2037/2000. Her er de danske myndigheder kompetente og frit stillede i
relation til forordning 2037/2000, i hvert fald så længe dispensationen
udelukkende er til at handle på det område, hvor DK er strengere end EU.

Der kan også være tilfælde, hvor der skal indhentes to dispensationer,
både fra EU og fra Miljøstyrelsen. Som eksempel kan nævnes dispensati-
oner fra art. 3, stk. 1.

Medlemsstaterne har her indflydelse både på de generelle kriterier for
tildeling og på den enkelte sags afgørelse.

På de områder hvor der er åbnet op muligheden af dispensation fra EU-
forordning 2037/2000 kan mere detaljerede anvisninger findes på
http://europa.eu.int/comm/environment/ods/index.htm
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11 Færøerne og Grønland
Færøerne og Grønland har en særstatus:

• Bekendtgørelse 2002/243 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

• Færøerne og Grønland er ikke medlemmer af EU (Grønland har
særlig status som oversøisk territorium).

• Færøerne og Grønland har egne regler.

• Færøerne og Grønland er et særligt toldområde, og transport fra Syd
Danmark til Færøerne og Grønland er derfor teknisk set eksport.

• Transport af affald til Færøerne og Grønland betragtes også som
eksport/import ind/ud af Fællesskabet.
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Bilag 1 Oversigt over gældende
regelværk i Danmark, EU og
UNEP

1. Dansk regulering

Bekendtgørelse nr. 243 af 19. april 2002 om visse ozonlagsnedbrydende
stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsninger).  Bekendtgørelsen erstatter
bekendtgørelse nr. 974 af 13 december 1995 om forbud mod anvendelse
af visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

Bekendtgørelse nr. 1042 af 17 december 1997 om begrænsning af salg og
anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt an-
givne formål.

2. EU regulering

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29 juni
2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Ændringer til Rådsforordning 2037/2000.

Europaparlamentets og Rådets Forordning (EC) 2038/2000 vedrører do-
sisinhalatorer og lægemiddelpumper.

Europaparlamentets og Rådets Forordning (EC) 2039/2000 vedrører ba-
sisåret for beregning af kvotaer for HCFC.

3. International regulering

Wiener-konventionen om beskyttelse af ozonlaget

Montreal-protokollen (1987)

London-ændringen (1990)

Københavner-ændringen (1992)

Montreal-ændringen (1997)

Beijing-ændringen (1999)
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Bilag 2 Rapporteringsforpligtelser
Virksomheders rapporteringsforpligtelser  i henhold til  EF Forord-
ning nr. 2037/2000

Rapporteringspligt- artikel
i Forordning 2037/2000

Hvad skal rapporteres? Hvem skal rapportere? Hvornår skal det rap-
porteres?

Artikel 4, stk. 5 Overdragelse af ret til anden pro-
ducent eller importør af samme
gruppe stoffer i Fællesskabet

Producent eller importør,
der har ret til markedsfø-
ring eller egen anvendelse
af de i artikel 4 omhandle-
de kontrollerede stoffer

Underrette forudgå-
ende

Artikel 12, stk. 3 Underrette om ændringer eksport-
tilladelser

Eksportør I overensstemmelse
med artikel 19

Artikel 19,  stk. 1, (a) Meddele:

- samlede produktion af hvert
kontrolleret stof

- den produktion, der er mar-
kedsført eller anvendt af produ-
centen selv i Fællesskabet, idet
der specielt specificeres produkti-
on til anvendelse som råvare, pro-
ceshjælpestof, til karantæneformål
og til desinfektion inden afsendel-
se samt til andre anvendelsesfor-
mål

- produktion (Art 3, stk. 7)

- produktion (Art 3, stk. 6

- produktion (Art 3, stk. 7)

- produktion (Art 3, stk. 8, 9 og 10

- hvilke mængder der er genan-
vendt, regenereret eller destrueret

- lagrene

Producenter Senest den 31. marts
hvert år for perioden
fra 1. januar til 31.
december det fore-
gående år

Artikel 19, stk. 1, (b) Meddele:

- hvilke mængder der er overgået
til fri omsætning i Fællesskabet,
idet der specielt specificeres an-
vendelse som råvare og proces-
hjælpestof, væsentlige eller kriti-
ske anvendelser, som der er givet
tilladelse til i medfør af artikel 3
stk. 4, anvendelse til karantæne-
formål og til desinfektion inden
afsendelse samt destruktion

- hvilke mængder kontrollerede
stoffer der er indført i Fællesska-
bet under proceduren for aktiv
forædling

- hvilke mængder brugte kontrolle-
rede stoffer der er indført med

Importør (herunder produ-
center der også er eks-
portører)

Senest den 31. marts
hvert år for perioden
fra 1. januar til 31.
december det fore-
gående år
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Rapporteringspligt- artikel
i Forordning 2037/2000

Hvad skal rapporteres? Hvem skal rapportere? Hvornår skal det rap-
porteres?

henblik på genanvendelse eller
regenerering

- lagrene

Artikel 19, stk. 1, (c) Meddele:

- hvilke mængder kontrollerede
stoffer der er udført fra Fælles-
skabet, herunder stoffer, som er
genudført under proceduren for
aktiv forædling, idet der specielt
specificeres de forskellige be-
stemmelseslande og mængder,
der er udført med henblik på an-
vendelse som råvare og proces-
hjælpestof, væsentlige anvendel-
ser, kritiske anvendelser, anven-
delse til karantæneformål og til
desinfektion inden afsendelse, til
imødekommelse af grundlæggen-
de hjemmemarkedsbehov hos
parter, der er omtalt i protokollens
artikel 5 og med henblik på de-
struktion

- hvilke mængder brugte kontrolle-
rede stoffer der er udført med
henblik på genanvendelse eller
regenerering

- lagrene

Eksportør (herunder pro-
ducenter der også er eks-
portører)

Senest den 31. marts
hvert år for perioden
fra 1. januar til 31.
december det fore-
gående år

Artikel 19, stk. 3 Tilladelse til undtagelse artikel 3,
stk. 1 – meddele for hvert stof,
som der givet tilladelse til

-  hvorledes og i hvilke mængder
stoffet er blevet anvendt i det
foregående år,

-  de oplagrede mængder, de
genanvendte eller destruerede
mængder, samt

-  hvilken mængde produkter med
inhold af disse stoffer der er mar-
kedsført i Fællesskabet og/eller
udført

Hver bruger Senest den 31 marts
hvert år

Artikel 19, stk. 4  Tilladelse til at anvende kontrolle-
rede stoffer som proceshjælpestof
– meddele

- hvilke mængder de har anvendt
det foregående år, og

- et overslag over emissionerne i
forbindelse med anvendelsen

Virksomheder Hvert år inden den
31. marts
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Bilag 6 Web-adresser
EU Commission:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/ozone
Hjemmesiden indeholder også en liste over alternativer.

Ozone Secretariat Mirror Site in Geneva:
http://www.unep.ch/ozone

Multilateral Fund Secretariat for Implementation of the Montreal Proto-
col on Ozone Depleting Substances:
http://www.unmfs.org

UNEP Ozone Action Programme:
http://www.uneptie.org/ozonaction/home.html

International Ozone Day Technology and Economic Assessment Panel
(TEAP): http://www.teap.org
The TEAP site provides information about the work and reports of the
Technology and Economic Assessment panel as well as about its seven
Technical Options Committees (TOC's). You can download several re-
ports from this site.

UNEP/TEAP Solvent Technical Option Committee:
http://www.protonique.com/unepstoc/

UK Government, Department of Trade & Industry:
http://www.dti.gov.uk. Indeholder bl.a. en god oversigt over forordning
2037/2000

UK Environment Agency:
http://www.environment-agency.gov.uk

AFEAS (Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study)
General information about ozone depletion, global warming and alterna-
tive fluorocarbons plus production, sales and emissions data.

CIESIN Thematic Guides *Provisional Release* Welcome to the
CIESIN thematic guide on ozone depletion issues. The purpose of this
guide is to help you find selected key documents that pertain to the issue
of ozone depletion: causes, human and environmental effects, and policy
responses.

APE-GAIA (Geophysical Aircraft In Antarctica)
A scientific programme of the Italian Antarctic Research Programme
(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, PNRA), aimed at
studying the physical and chemical processes responsible for the deple-
tion of the Antarctic stratospheric ozone layer, using innovative instru-
mentation operating on board the high-altitude M55-Geophysica aircraft.
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ELDIS is a database and WWW gateway to information sources in de-
velopment and the environment. Each entry contains a short description
of the source, a URL link where appropriate and contact information.

Globelaw - International Environmental Law and Multilateral Environ-
mental Treaties.

Information Sheet on Ultraviolet Radiation. The human eye responds to
light with wavelengths from about 790 nm (red) to 430 nm (violet).

Ozone-depletion FAQs (Frequently Asked Questions Introduction to the
Ozone Layer. Stratospheric Chlorine and Bromine.

PAFT (Programme for Alternative Fluorocarbon Toxicity Testing) Sum-
mary of research on the toxicology of substitute fluorocarbons.

Protonique - Written by a member of the UNEP Solvents, Coatings and
Adhesives Technical Options Committee, this gives much practical ad-
vice for electronics manufacturers phasing out ozone depleting solvents
with minimum risk of causing other environmental problems.

Stratospheric Ozone and Human Health The purpose of this site is to
provide data and resources in the areas of ultraviolet (UV) radiation,
ozone, and human health impacts of UV exposure for use by researchers,
educators, government officials, health providers, students, and the gen-
eral public.

NCAR - National Center for Atmospheric Research

Global Change home page This publication is one of many sources of
information on Solstice, an Internet server owned and operated by the
Center for Renewable Energy and Sustainable Technology (CREST).

Zerstörung des stratosphärischen Ozons. This is one of the few, if not the
only, set of German language text and figures which make an attempt to
explain ozone depletion for German Speakers.

The European Ozone Research Coordinating Unit

The Ozone Hole Tour

The US Global Change Research Information Office The US Global
Change Research Information Office (GCRIO) provides access to data
and information on global environmental change research, adapta-
tion/mitigation strategies and technologies, and global change related
educational resources.

Ozone Exercises - Popular Education

Friends of the Earth - USA
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Eurasian - American Partnership for Enviromentally Sustainable Econo-
mies

Neumayer Antarctic Research Station where you can find the ozone
soundings from Neumayer-Station (Antarctica). They get updated near
real time.

The Montreal Protocol: India's Success Story

The Alliance for Responsible Atmospheric Policy

Pesticide Action Network North America (PANNA): Methyl Bromide
Topics and Documents

Earth Negotiation Bulletin Coverage of 11MOP[ 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec
| 2 Dec | 3 Dec ]

Earth Negotiation Bulletin Coverage of the 20OEWG Meeting

Earth Negotiation Bulletin Coverage of the 12MOP

Map of the Ozone Hole

|More information about the Ozone Hole|

Daily Ozone Hole Images from NASA

Comparison of year 1999 ozone hole developmnt and growth with year
2000

Comparison of this year's ozone hole development and growth with last
years Solcomhouse (from Solar Computer House) contains information
about renewable energy, up-to-the-minute pictures of the ozone hole,
global warming links, coral reef information, and much more.

EarthTrends: The Environmental Information Portal
EarthTrends is an online source for timely, accurate, and relevant envi-
ronmental and sustainable development information. The site was devel-
oped to make relevant, high-quality information easily accessible and
free to all. The site contains something for everyone: policy-makers in
government and private industry, NGOs, educators, students, and the
general public.

Gome Fast Delivery Service Our group provides several data products
derived from the European GOME satellite spectrometer. Apart from the
operational measured ozone columns, there are assimilated global ozone
maps, forecast of how the ozone layer will look (up to five days in the
future), a data base of ozone values and images, UV maps, maps of the
vertical distribution of ozone derived from GOME, and details about the
development of the 2000 and 2001 ozone hole.


