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Kemikalier 

J.nr. MST-626-00401 

Ref. NIHLA 

Den 24. marts 2017 

 

Se høringsliste   

   

  

 

Høring vedrørende revideret bekendtgørelse om regulering af 
visse industrielle drivhusgasser 
 

Hermed fremsendes udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af visse 

industrielle drivhusgasser (f-gas bekendtgørelsen) i høring. 

 

Høringsmaterialet er tillige lagt på Høringsportalen: [Link] 

 

Miljøstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

senest 28. april 2017. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Miljøstyrelsen 

Kemikalier på e-mail adressen kemikalier@mst.dk med angivelse af 

journalnummer MST-626-00401. 

 

Miljøstyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at eventuelle høringssvar vil 

blive offentliggjort på Høringsportalen, hvorfor man med afgivelse af høringssvar 

samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og e-mailadresse. 

 

Baggrund  

Udkastet til revideret f-gas bekendtgørelsen er foranlediget af en henvendelse fra 

EU-Kommissionen til Miljø- og Fødevareministeriet. I sin henvendelse ønskede 

EU-Kommissionen oplyst begrundelsen for, at den gældende bekendtgørelse 

omfatter den undergruppe af hydrofluorcarboner (HFC’er), der betegnes som 

hydrofluorolefiner (HFO’er), særligt i relation til den fri bevægelighed af varer i det 

indre marked. HFO’er er inden for de senere år blevet introduceret som 

kølemiddel i køleanlæg og varmepumper. HFO’er har et globalt 

opvarmningspotentiale (GWP), der ligger under GWP for de naturlige kølemidler, 

som f-gasbekendtgørelsen ellers tilskynder anvendelsen af.  

 

Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at bekendtgørelsens reelle forbud 

mod HFO’er er for vidtgående i forhold til bekendtgørelsens formål, og at dette 

forbud kan have en negativ indvirkning på varernes fri bevægelighed og derfor 

vurderes at være i strid med reglerne for det indre marked. Med henblik på at 

tilpasse bekendtgørelsen til den teknologiske udvikling og bringe den i 

overensstemmelse om reglerne for det indre marked har Miljø- og 

Fødevareministeriet i sin besvarelse tilkendegivet, at f-gas bekendtgørelsen vil 
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blive ændret således, at det vil blive tilladt at anvende HFC’er med et GWP på 

niveau med eller under GWP for de naturlige kølemidler. 

 

Dette udmøntes konkret ved, at der i § 1 i f-gas bekendtgørelsen indsættes en ny 

tekst ”med et globalt opvarmnings potentiale (GWP) på 5 eller derover” efter den 

eksisterende parentes ”(HFC-er)”. Det betyder, at HFC’er med et GWP på under 5, 

herunder HFO’er, bliver undtaget bekendtgørelsens område. Tærskelværdien på 5 

er valgt for at sikre, at kun de HFC’er med et GWP, der ligger over GWP for de 

naturlige kølemidler, omfattes af bekendtgørelsen. 

 

Der sker ingen ændringer i forhold til de to øvrige fluorholdige gasser, som 

reguleres i f-gasbekendtgørelsen, nemlig perfluorcarboner (PFC’er) og 

svovlhexafluorid (SF6). Det vil således fortsat være forbudt at importere, sælge 

eller anvende disse to klimagasser. 

 

Herudover foretages der tre lovtekniske ændringer. I indledningen til 

bekendtgørelsen tilføjes ”stk. 1-3,” efter ”§ 30”. Ligeledes i indledningen ændres 

henvisningen til den nu gældende lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017. 

Endelig slettes teksten ”efter bemyndigelse i henhold til § 45, stk. 1” i 

indledningen. 

 

Endelige foretages der tre konsekvensrettelser i henholdsvis note 1 til 

bekendtgørelsens titel, ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 6, stk. 1, og 

ophævelsesbestemmelsen i § 6, stk. 2. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2017. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til revideret bekendtgørelse kan rettes 

til Mikkel Aaman Sørensen, mikkel@mst.dk, tlf. 72 54 45 05 (tekniske spørgsmål) 

eller til undertegnede (juridiske spørgsmål). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Niels Helweg-Larsen 

72 54 45 92 

nihla@mst.dk 

 


