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FÖRBUD  MOT  ANVÄNDNINGEN  AV  HALONER  PÅ FARTYG  

I  statsrådets beslut av  den 24  september  1992 (89 1/92)  stadgas om begränsning av använd-
ningen av haloner. Beslutet tillämpas  på: 

S  
- bromklordifluormetan (CF 2BrCI,  dvs. halon  1211) 
- bromtrifluormetan (CF3Br,  dvs. halon  1301) 
- dibromtetrafluoretan (C2F4Br2,  dvs. halon  2402).  

Enligt beslutet  är  det förbjudet att använda halon i handbrandsläckare och mobila brandsläck-
ningsanordningar från  den 1  januari  1997.  

Användning av halon i fasta brandsläckningsanläggningar  är  förbjudet från  den 1  januari  2000. 
 Användning av halon i nya fasta brandsläckningsanläggningar som skall tas i bruk har varit 

förbjudet  sedan den 1  januari  1993.  

Det  är  förbjudet att  testa  fasta brandsläckningsanläggningars funktion  på  ett sådant sätt att 
haloner kommer ut i luften. 

Handbrandsläckare,  mobila brandsläckningsanordningar och fasta brandsläckningsanläggningar 
som innehåller halon skall tas ur bruk och ersättas med andra, föreskrivna anläggningar före 
ovan nämnda  datum. 

• 	Halonerna  i handbrandsläckare, mobila brandsläckningsanordningar och fasta brandsläcknings- 
anläggningar skall tas tilivara och behandlas som problemavfall  på  det sätt som avfalishan-
teringslagen  (1072/93)  föreskriver. 

Ovan nämnda statsrådsbeslut återges bifogat.  

Gunnar  Edelmann 
Overingenjör 

Jorma Kämäräinen 
 Byråingenjör 
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Statsrådets beslut 
om begränsning av användningen av  haloner  

Utfärdat i Helsingfors  den 24  september  1992  

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av  9 a § luftvårdslagen  av  den 
25  j.nuaii 1982 (67/82)  och med stöd av  22 § 2 mom. avfalishanteringslagen  av  den 31  augusti 

 1978 (673/78),  sådana dessa lagrum lyder, det förstnämnda i  lag  av  den 14  augusti  1989 (749/89) 
 och det sistnämnda i  lag  av  den 13  januari  1989 (48/89),  beslutat: 

Tilläinpningsomra°de  

Detta beslut tillämpas  på haloner,  varmed 
här avses bromklordifluormetan (CF2 BrCI, 
dvs. halon  1211), bromtrifluormetan (CF1 Br, 

 dvs. halon  1301)  och dibromtetrafluoretan 
(C2F4 Br2, dvs. halon  2402). 

2  
Begränsning av användningen av haloner i  hand- 
brands/äckare  och mobila brandsiöckningsan- 

läggningar 

Tillverkning,  import  och försäljning av  hand- 
brandsläckare som innehåller halon och påfyll-
ning av halon i handbrandsläckare  är  förbjudet 
från  den I  januari  1993.  

Användning av halon i handbrandsläckare 
 är  förbjudet från  den 1  januari  1997.  

Föreskrifterna i  I  och  2 mom.  i denna 
paragraf tillämpas också  på  mobila brandsläck-
ningsanläggningar.  

3  
Begränsning av användningen av haloner ifasia 

brandsiöckningsanordningar 

Användning av halon i nya fasta brandsläck- 

ningsanordningar som skall tas i bruk  är 
 förbjudet från  den I  januari  1993.  

Användning av halon i fasta brandsläcknings-
anordningar  är  förbjudet från  den 1  januari 

 2000.  
Det  är  förbjudet att  testa  fasta brandsläck-

ningsanordningars funktion  på  ett sådant sätt 
att haloner kommer ut i luften.  

4 
Begränsiiing  av användningen  a  i' haloner i andra 

produkter 

Tillverkning,  import  och försäljning av andra 
 än  i  2  och  3 §  avsedda produkter som inne-

håller haloner  är  förbjudet från  den I  januari 
 1993. 

5  
Undantag från  an  vöndningshegränsningarna  

De  i  2  och  3 §  avsedda begränsningarna 
gäller inte sådana handbrandsläckare eller så-
dana fasta brandsläckningsanordningar som 
används i luftfarkoster och undervattensfarkos-
ter. 

Begränsningarna gäller inte heller  de hand- 
brandsläckare som brandväsendet använder för 
initialsläckning och som  är  nödvändiga lör att 
garantera personsäkerheten.  

S  
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Begransningarna  gäller inte heller använd-
ningen av haloner i  de  bemannade lednings-, 
kommunikations- och datacentraler som  är 

 nödvändiga med tanke  på  landets ledning och 
säkerhet och inte heller i  de  bemannade kom-
munikations- och  led ningscentraler,  stridsfor-
don och -fartyg som försvarsmakten använder.  

6  
Haloner  som las ur bruk 

Halonerna  i handbrandsläckare, mobila 

Helsingfors  den 24  september  1992 

brandsläckningsanordningar och fasta brand-
släckningsanläggningar som tas ur bruk skall 
tas tilivara och behandlas som problemavfall 

 på  det sätt som avfallshantenngslagen föreskrj-
ver.  

7  
1kr afurädande  

Detta beslut träder i kraft  den 1  november 
 1992.  

Miljöminister Sirpa  Pietikäinen  

Byråchef  Seppo Sarkkinen  

I  
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