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I ltm Bengt Hägers m.fL motion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen omgående 

skall tillse att det krävs behörighet och kontroll av företag som arbetar med 

freonhantering. 

Utskottets försl.ag 
Utskottet föreslår att motionen skall förkastas eftersom problemet med freonhantering 

på sikt kommer att försvinna samtidigt som omhändertagandet av freoner under 

övergångsperioden fungerar tillfredsställande. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet delar motionärernas uppfattning att freonanvändningen borde upphöra 

eftersom den äventyrar miljön och människors hälsa. 

Användningen av freoner har under senare år blivit föremål för omfattande reglering. 

Genom ett statsrådsbeslut med stöd av luftvårdslagen förbjöds användningen av s.k. 

halogenerade klort1uorväteföreningar i bl.a. sprayburkar, förpackningar och skumplast 

från och med 1januari1991. Genom ett beslut från 1993 förbjöds därtill användningen 

av freoner vid framställning av kylanläggningar samt plaster från och med den 1 

januari 1995. Dessutom finns vissa ytterligare restriktioner bl.a. i fråga om import i 
EG:s förordning 3093/94. 

På gnmd av de nämnda restriktionerna torde problemet med omhändertagande av 

freoner i samband med avfallshantering på sikt minska och till och med helt försvinna. 

Tillsvidare finns det dock även i landskapet bl.a. kyl- och frysanläggningar där 

köldmedlet är freon. Som exempel kan nämnas ishallen Islandia vars kylanläggning 

innehåller 10 kg freon. 

Omhändertagandet av icke-fast freon handhas i landskapet av ett privat företag i VVS

branschen vilket inköpt anläggningen för freonborttagning med stöd av landskapsmedel. 

Företaget anlitas av Ålands problemavfall som omhändertar uttjänta kyl- och 

frysanläggningar. Kostnaderna för omhändertagandet ankommer på kommunerna. 
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Något formellt krav på behörighet hos personalen som handhar omhändertagandet finns 
inte men enligt vad utskottet fått erfara finns fullgod kompetens hos personalen vid 
företaget i fråga. 

Eftersom problemet med omhändertagande av freoner på sikt kommer att försvinna 
samtidigt som omhändertagandet i landskapet enligt utskottets mening för närvarande 
fungerar på ett någorlunda tillfredsställande sätt föreslår utskottet att motionen 

förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 8, april 1992 inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över 
motionen. Ärendet har sedermera överförts till social- och miljöutskottet (TMK nr 
2/1992-93). 

Utskottet har i ärendet hört vatteningenjören Bror Johansson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Karl-Göran Eriksson, vice 
ordföranden Gunnevi Nordman samt ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 19 januari 1995. 

Ordförande 

Sekreterare 

att hemställningsmotion nr 

72/1991-92 skall förkastas. 

Karl-Göran Eriksson 

Susanne Eriksson 


