
Kapittel 6. Regulering av ozonreduserende stoffer  

§ 6-1. Formål  

       Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å hindre utslipp av stoffer som fører til nedbrytning av ozonlaget i stratosfæren.  

§ 6-2. Virkeområde  

       Bestemmelsene i dette kapitlet fastsetter regler om produksjon, import, eksport, omsetning, bruk, gjenvinning, gjenbruk, 
regenerering og destruksjon av ozonreduserende stoffer, og om produksjon, import, eksport, omsetning og bruk av produkter og 
utstyr som inneholder kjemiske stoffer som kan føre til nedbryting av ozonlaget i stratosfæren.  

       Med ozonreduserende stoffer menes stoffer som framgår av vedlegg I til dette kapitlet. Med nye ozonreduserende stoffer 
menes stoffer som fremgår av vedlegg II til dette kapitlet.  

       Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder i riket, herunder Svalbard og Jan Mayen, om bord på norske skip, om bord på norske 
luftfartøyer i områder som ikke er undergitt noen stats høyhetsrett og på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel.  

§ 6-3. Forbud mot produksjon, import, eksport og bruk av ozonreduserende stoffer og blandinger  

       Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og bruke ozonreduserende stoffer som ren vare eller i blandinger hvis det 
ikke er tillatt etter denne paragraf, § 6-7 til § 6-18 eller ved særskilt tillatelse etter § 6-6.  

       Forbudet mot bruk av KFK, tetraklormetan (karbontetraklorid) og 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) som ren vare eller i 
blandinger gjelder ikke bruk til laboratorieformål frem til 31. desember 2005. Det er likevel forbudt å bruke ozonreduserende stoffer 
til olje i vannanalyser.  

       Forbudet mot bruk av ozonreduserende stoffer gjelder ikke bruk som innsatskjemikalium ved produksjon av andre kjemikalier, 
hvor stoffet omdannes fullstendig i prosessen og hvor utslippene er ubetydelige.  

       Forbudet mot produksjon av ozonreduserende stoffer gjelder ikke ozonreduserende stoff som oppstår i ubetydelige mengder 
ved tilvirkning av andre kjemiske stoffer.  

§ 6-4. Forbud mot omsetning av ozonreduserende stoffer og blandinger  

       Det er forbudt å omsette følgende ozonreduserende stoffer som ren vare eller i blandinger uten særskilt tillatelse etter § 6-6:  

       KFK, halon, tetraklormetan (karbontetraklorid), 1,1,1-trikloretan (metylkloroform), HBFK og bromklormetan.  

       Forbudet mot omsetning av halon gjelder ikke omsetning til bruksformål som er tillatt etter § 6 -10.  

§ 6-5. Nye ozonreduserende stoffer  

       Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke nye ozonreduserende stoffer som framgår av vedlegg II til 
dette kapitlet.  

       Statens forurensningstilsyn eller den Miljøverndepartementet bestemmer kan ved forskrift tilføye til vedlegg II til dette kapitlet 
nye stoffer som ifølge Montrealprotokollens faglige panel har betydelig ozonreduserende evne.  

§ 6-6. Tillatelse  

       Statens forurensningstilsyn eller den Miljøverndepartementet bestemmer kan gi tillatelse til produksjon, import, eksport, 
omsetning og bruk av ozonreduserende stoffer og stoffblandinger.  

       For produksjon og import av HKFK og metylbromid kan det bare gis tillatelse innenfor grensene i nedtrappingsplanen i vedlegg 
III til dette kapitlet eller i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser.  

       Ozonreduserende stoffer og blandinger skal uansett ikke produseres, importeres eller omsettes i engangsbeholdere, unntatt til 
essensielle bruksområder.  

§ 6-7. Forbud mot produksjon, import og eksport av produkter og utstyr  

       Det er forbudt å produsere, importere og eksportere produkter og utstyr som inneholder følgende ozonreduserende stoffer:  

       KFK, halon, tetraklormetan (karbontetraklorid), 1,1,1-trikloretan (metylkloroform), metylbromid, HBFK og bromklormetan.  

       Det er også forbudt å eksportere produkter som er avhengig av tilgang til stoffene i første ledd for fortsatt å fungere.  

§ 6-8. Forbud mot omsetning av produkter og utstyr  

       Det er forbudt å omsette produkter og utstyr som inneholder følgende ozonreduserende stoffer:  

       KFK, halon, tetraklormetan (karbontetraklorid), 1,1,1-trikloretan (metylkloroform), HBFK og bromklormetan.  

§ 6-9. Forbud mot bruk av produkter med tetraklormetan (karbontetraklorid) og 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)  

       Det er forbudt å bruke produkter med tetraklormetan (karbontetraklorid) eller 1,1,1-trikloretan (metylkloroform).  

§ 6-10. Utfasing av faste brannslokkeanlegg og håndslokkere  

       Håndslokkere med halon skal tas ut av bruk innen 31. desember 2003.  

       Det er forbudt å installere og ha faste brannslokkeanlegg med halon.  

       Om bord på skip og flyttbare innretninger er det likevel tillatt å ha brannslokkeanlegg med halon frem til 31. desember 2003.  

       Forbudene mot faste brannslokkeanlegg og håndslokkere med halon i første og andre ledd gjelder ikke for kritiske 
bruksområder som definert i vedlegg IV til dette kapitlet.  

       Forbudet mot bruk av halon i § 6-3 gjelder ikke for etterfylling av halon til kritiske bruksområder som definert i vedlegg IV til 
dette kapitlet.  

§ 6-11. Unntak for import og omsetning av brannslokkeanlegg med halon  
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       Forbudene i § 6-7 og § 6-8 mot import og omsetning av produkter og utstyr gjelder ikke for brannslokkeanlegg med halon til 
kritiske bruksområder som definert i vedlegg IV til dette kapitlet.  

§ 6-12. Unntak for import, eksport og omsetning av kjøretøy med KFK i klimaanlegg  

       Forbudet i § 6-8 mot omsetning gjelder ikke for kjøretøy med KFK i klimaanlegg dersom kjøretøyet ble importert før 31. 
desember 1993, dersom kjøretøyets klimaanlegg er installert før 1. juli 1991, eller dersom import eller installasjon er foretatt senere 
med dispensasjon fra SFT etter forskrift 21. januar 1991 nr. 55 om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) 
og haloner, opphevet fra 1. januar 2003.  

       Forbudet i § 6-7 mot import og eksport og forbudet i § 6-8 mot omsetning gjelder ikke for kjøretøy produsert før 1. oktober 2000, 
dersom kjøretøyet innføres eller utføres som flyttegods i forbindelse med at eieren flytter til eller fra Norge, eller dersom kjøretøyet 
er bevaringsverdig, jf. forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr 
(kjøretøyforskriften) § 1-8 og § 1-9.  

§ 6-13. Unntak for omsetning av brukte kuldemøbler med KFK som kuldemedium  

       Forbudet i § 6-8 mot omsetning gjelder ikke for brukte kuldemøbler med KFK som kuldemedium, dersom fyllingen er mindre 
enn 1 kg pr. enhet og dersom kuldemøblene er produsert før 1. juli 1991 eller senere med dispensasjon fra SFT etter forskrift 21. 
januar 1991 nr. 55 om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner.  

§ 6-14. Unntak for inhalatorer med doseringsinnretning  

       Bestemmelsene i dette kapitlet er ikke til hinder for import og omsetning av KFK-holdige legemidler av typen inhalator med 
avmålt dose (MDI).  

§ 6-15. Forbud mot produksjon, import, omsetning og installasjon av utstyr og produkter med HKFK  

       Det er forbudt å produsere, importere, omsette og installere utstyr og produkter som inneholder HKFK. For utstyr og produkter 
som er regulert i § 6-16 til § 6-18, gjelder forbudet mot produksjon, import, omsetning og installasjon likevel ikke før fra den dagen 
reguleringen trer i kraft. Produkter og utstyr som er produsert før bruksbegrensningen trer ikraft, kan likevel importeres, omsettes og 
installeres.  

§ 6-16. HKFK i klimaanlegg og varmepumper  

       Forbudet i § 6-9 mot bruk av HKFK gjelder ikke før fra 1. januar 2004 for utstyr til reversible klima- og varmepumpeanlegg 
produsert etter 31. desember 2003, fra 31. desember 2008 for militært bruk av motorkjøretøy, traktor, terrenggående kjøretøy og 
tilhengervogn.  

       Forbudet i § 6-3 mot bruk av HKFK gjelder ikke for etterfylling eller vedlikehold av kulde- og klimaanlegg som er lovlig 
produsert, importert, omsatt og installert i forhold til tidligere reguleringer. Fra 1. januar 2010 er det likevel forbudt å bruke ny HKFK 
til etterfylling eller vedlikehold av slike kulde- og klimaanlegg. Fra 1. januar 2015 er også etterfylling eller vedlikehold med brukt eller 
gjenvunnet HKFK forbudt. 
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