
Växthusgaser 2007

De officiella utsläppssiffrorna för år 2007 till klimatkonventionen och
Kyotoprotokollet

Den 8. april sände Statistikcentralen Finlands officiella siffror för utsläppen av växthusgaser för år 2007 till FN:s
klimatkonvention. År 2007 uppgick utsläppen till 78,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Statistikcentralen
rapporterar de preliminära uppgifterna om växthusgasutsläppen för åtagandeperiodens första år (2008) till EU i
december 2009.

Hela rapporteringen för år 2007

Statistikcentralens senaste publikation över Finlands utsläpp av växthusgaser åren 1990–2007 finns tillgänglig
på finska på Statistikcentralens webbplats. Utöver de egentliga utsläppsuppgifterna innehåller publikationen
olika indikatorer som beskriver utsläppsutvecklingen samt uppgifter om olika länders utsläppstrender. I
publikationen finns dessutom en bedömning av hur åtagandena under Kyotoprotokollet förverkligas i Finland.

Enligt energiprognosen stannar utsläppen år 2008 något under målnivån enligt Kyotoprotokollet. Finland bör
bibehålla utsläppen under Kyotoperioden i genomsnitt på 1990 års nivå (omkring 71 miljoner ton koldioxid per
år) eller skaffa utsläppsrätter för den överskjutande delenmed hjälp av utsläppshandeln eller projektmekanismerna
i Kyotoprotokollet. Den preliminära beräkningen för år 2008 beskriver väl utsläppen inom energisektorn, utsläppen
inom övriga sektorer antas vara på föregående års nivå. Utsläppen under femårsperioden före den första
åtagandeperioden har i genomsnitt legat omkring 10 procent över målnivån och det har årligen funnits betydande
variationer i utsläppen (Bild 1). I den nationella klimat- och energistrategin har det uppskattats att Finland behöver
fler utsläppsenheter under Kyoto-perioden för att uppnå åtagandenivån.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 24.04.2009
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Bild 1. Växthusgasutsläppen 2003–2008 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet, Tg CO2
ekv.* Uppgifterna för år 2008 baserar sig på uppgifterna i energiprognosen.
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Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner t CO2-ekv.) exkl. sektorn markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande ton koldioxid.

UtsläppsklassÅr
TotaltÖvrig

energi
Industriprocesser
(exkl. F-gaser)

F-gaserAvfallJordbrukAnvändning
av
lösningsmedel
och övriga
produkter

SamfärdselTillverknings-
industri och
byggande

Energiindustri

70,869,184,900,093,987,130,1812,7913,4219,191990
68,658,854,540,074,026,680,1712,4512,9018,961991
67,198,974,270,044,046,210,1612,3912,3818,731992
69,208,564,310,034,046,230,1511,9412,4921,471993
74,638,224,520,043,986,220,1512,3112,7926,401994
71,227,784,470,103,936,320,1412,1312,2224,121995
77,157,934,800,153,856,220,1412,1212,1129,831996
75,667,874,990,243,756,210,1412,7412,2827,441997
72,138,144,850,303,606,060,1412,9211,9424,181998
71,507,864,920,403,525,930,1413,1611,9223,671999
69,547,504,920,583,325,970,1213,0911,9322,122000
74,747,714,910,733,195,850,1213,2411,4827,512001
76,837,644,850,532,985,830,1113,4611,1730,262002
84,527,585,170,712,805,750,1013,6911,5437,192003
80,497,265,450,732,675,620,1114,0711,6332,952004
68,706,955,310,892,465,600,1114,1411,3321,912005
79,936,855,290,802,525,590,1014,3511,5932,852006
78,356,675,740,932,435,530,1014,7511,4030,792007

Tabell 2. Utsläpp och upptag inom sektornmarkanvändning, förändradmarkanvändning och skogsbruk
i Finland (miljoner t CO2–ekv.). Utsläpp och upptag angivna i motsvarande ton koldioxid (Utsläpp är
positiva siffror, upptag negativa).

UtsläppsklassÅr
TotaltTräprodukterFält för torv- produktionGräsområdenOdlingsmarkerSkogar
-17,77-0,951,08-2,137,41-23,191990
-31,500,311,10-0,835,61-37,681991
-26,22-0,221,14-1,075,44-31,501992
-24,15-0,091,16-0,605,43-30,041993
-17,27-0,761,20-0,135,24-22,821994
-16,56-0,871,21-0,686,90-23,121995
-25,71-1,051,25-0,887,13-32,161996
-19,69-2,121,29-0,576,70-24,991997
-16,59-1,771,320,096,13-22,371998
-18,53-2,041,340,965,80-24,591999
-18,42-1,271,371,925,28-25,712000
-21,50-0,311,372,425,09-30,062001
-22,50-0,441,352,154,62-30,182002
-22,51-0,891,352,664,17-29,802003
-23,30-0,831,433,013,86-30,772004
-28,31-0,341,413,443,55-36,362005
-32,21-0,391,404,243,24-40,692006
-25,27-1,221,384,063,33-32,812007
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Tabeller

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–20007 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass
Utsläppsklass

Totalt utan
markanvändning,
förändrad
markanvändning
och skogsbruk

TotaltMarkanvändning,
förändrad
markanvändning
och skogsbruk1

AvfallJordbrukAnvändning
av
lösningsmedel
och övriga
produkter

Industri
Processer

EnergiÅr

70,9053,10-17,804,007,100,205,0054,601990
68,7037,20-31,504,006,700,204,6053,201991
67,2041,00-26,204,006,200,204,3052,501992
69,1045,00-24,104,006,200,204,3054,401993
74,6057,30-17,304,006,200,104,6059,701994
71,2054,60-16,603,906,300,104,6056,301995
77,0051,30-25,703,806,200,104,9062,001996
75,6055,90-19,703,806,200,105,2060,301997
72,1055,50-16,603,606,100,105,1057,201998
71,4052,90-18,503,505,900,105,3056,601999
69,5051,10-18,403,306,000,105,5054,602000
74,7053,20-21,503,205,900,105,6059,902001
76,8054,30-22,503,005,800,105,4062,502002
84,5062,00-22,502,805,700,105,9070,002003
80,5057,20-23,302,705,600,106,2065,902004
68,7040,40-28,302,505,600,106,2054,302005
79,9047,70-32,202,505,600,106,1065,602006
78,3053,00-25,302,405,500,106,7063,602007

1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp
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Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995, 1997–2007 (miljoner t CO2-ekv.)
ÅrUtsläppsklass

2007200620052004200320022001200019991998199719951990
27,3329,4118,6629,4133,6426,8624,3819,0020,3320,9224,3521,0516,45Offentlig el- 

och 
värmeproduction

2,762,682,592,792,802,732,532,552,682,642,512,562,26Oljeraffinering
0,350,400,390,420,390,360,320,350,420,380,340,320,35Tillverkning av fasta 

bränslen och övrig 
energiindustri

11,2311,4111,1511,4411,3510,9911,2811,7311,7211,7412,0712,0413,23Energiproduktion inom 
industri och byggande

14,0413,6713,4813,4513,1012,9112,7112,5912,6812,4812,3311,7712,52Samfärdsel
4,924,985,135,355,435,605,665,465,835,925,835,707,04Uppvärmning av byggnader 

samt fiskerinäring, 
lant- och skogsbruk

4,253,843,673,943,753,513,613,553,563,463,543,003,24Industriprocesser
0,140,110,130,110,120,120,120,130,130,140,200,170,22Diffusa utsläpp av bränslen
0,060,060,060,060,060,070,070,070,070,070,070,080,12Användning av 

lösningsmedel och övriga 
produkter

1,021,131,091,161,351,261,261,271,231,381,131,201,19Övrig andvändning 
av bränslen

-25,49-32,44-28,53-23,53-22,72-22,71-21,72-18,63-18,74-16,80-19,90-16,74-17,96Markanvändning, 
förändrad markanvändning 
och skogsbruk1

40,6135,2727,8244,6049,2841,6940,2338,0639,9242,3542,4841,1338,65Totalt
66,1067,7156,3568,1272,0064,4061,9556,6958,6659,1562,3857,8756,61Totalt utan 

Markanvändning, 
förändrad markanvändning 
och skogsbruk 

1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp
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Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995, 1997–2007 (1000 t) efter utsläppsklass
ÅrUtsläppsklass

2007200620052004200320022001200019991998199719951990
1,11,21,01,21,31,20,90,70,80,80,80,60,4Energiindustri
0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,6Industri och 

byggande
2,12,22,42,62,82,93,03,23,43,53,63,94,7Samfärdsel

74,375,475,475,976,978,277,979,079,180,482,280,791,9Husdjurens 
matsmältning

13,513,513,212,912,912,612,012,312,212,312,511,710,9Gödsel 
hantering

98,1102,8100,0110,2116,8125,4135,8142,1151,7155,2162,4170,9173,5Avstjälpnins- 
platser

6,36,36,26,46,36,46,26,36,46,66,77,07,3Rening av 
avloppsvatten

0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,3Uppvrämning av 
servic 
byggnader

8,48,68,48,58,68,68,58,28,48,68,58,17,8Upvärmning av 
bosta 
sbyggnader

0,50,50,50,50,50,50,50,40,40,50,40,40,6Användning av 
bränslen i 
fiskerinäring, 
lant- och 
skogsbruk

2,42,63,12,62,92,73,22,62,83,53,43,80,5Diffusa 
utsläpp av
bränslen

0,40,40,40,50,40,50,50,50,50,50,40,50,2Industri-
processer

0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1Övriga användning
av bränslen

6,26,46,36,46,06,06,16,06,05,95,85,44,8Markanvändning,
förendrad
markanvändning
och skogsbruk

3,33,03,02,72,62,52,42,32,22,01,91,71,0Kompostering
217,7224,1220,9231,4239,2248,6258,0264,6274,9280,6289,7295,8304,9Totalt
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Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland 1990, 1995, 1997–2007 (1000 t) efter utsläppsklass
ÅrUtsläppsklass

2007200620052004200320022001200019991998199719951990
1,11,10,81,01,10,90,80,70,70,70,70,60,4Energyindustri
0,50,50,50,60,60,60,60,60,60,60,60,50,6Industri och byggande
2,12,02,01,81,71,61,51,41,31,21,10,90,6Samfärdsel
4,84,65,24,84,54,34,24,44,34,44,74,75,3Industrieprocesser
0,10,10,20,10,10,10,20,20,20,20,20,20,2Användning av lösningsmedel 

och övriga produkter
1,61,71,61,61,71,71,71,81,81,91,91,82,1Gödsel hantering

10,310,310,410,510,810,911,111,311,111,411,712,313,9Odlingsmark
0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5Avfall
0,20,20,20,20,20,20,20,20,30,30,30,20,3Uppvärmning av byggnader 

samt fiskerinäring, lant- 
och skogsbruk

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Diffusa utsläpp av bränslen1

0,91,00,91,01,11,01,01,01,11,11,21,21,4Övriga utsläpp
0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,20,3Markanvändning, 

förändrad markanvändning och 
skogsbruk

22,422,422,722,622,622,222,122,422,222,623,123,325,6Totalt
1) Symboliseringen 0,0 betyder att strorhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten.

Tabell 5. Utsläpp av F-gaser i Finland 1990–2007 (1000 t CO2-ekv.)
TotaltSvavelhexafluoridPFC-föreningarHFC-föreningarÅr
94,594,40,10,0111990
67,567,30,10,11991
36,836,60,10,11992
33,833,60,10,11993
41,534,90,16,51994
98,068,50,129,31995
149,772,20,277,31996
243,976,00,2167,81997
298,653,20,2245,21998
398,552,028,0318,61999
575,751,522,5501,72000
732,055,020,1656,92001
528,151,313,4463,42002
708,641,714,9652,12003
730,523,212,2695,12004
893,219,69,9863,82005
803,540,415,4747,72006
934,922,68,4903,92007

1) Symboliseringen 0,0 betyder att storhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten
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Figurer
Figur 1. Växthusgasutsläpp efter sektor år 2007 (%)

Figur 2. Växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)
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Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Figur 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 i förhållande till utsläppsmålet enligt
Kyotoprotokollet (miljoner t CO2-ekv.)
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