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Finlands växhusgasutsläpp under Kyotoprotokollets första
åtagandeperiod har utvärderats
Enligt Statistikcentralens uppgifter om växthusgasutsläpp uppfyller Finland sina åtaganden i
enlighet med Kyotoprotokollet under den första åtagandeperioden. Under perioden 2008–2012
var utsläppen 5 procent under den tillåtna utsläppsmängd som tilldelats Finland. Förändringen
till följd av kontrollräkningen, jämfört med de preliminära uppgifterna från december 2013, var
marginell (0,01 procent under perioden 2008–2012).

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i
Finland åren 1990–2012 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

År 2012 sjönk Finlands växthusgasutsläpp med 5,9 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.) och uppgick till
61,0 miljoner ton koldioxid. Utsläppen minskade inom alla sektorer jämfört med året innan, mest inom
energisektorn där minskningen var 10 procent (5,5 miljoner ton koldioxid). Elproduktionens fossila bränslen
och torv ersattes med elimport samt med trä och inhemsk vattenkraft. Användningen av fossila bränslen

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.4.2014
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och torv minskade betydligt också inom industrin. Största delen av utsläppsminskningen skedde inom
utsläppshandelssektorn.

Nettosänkan inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
låg på föregående års nivå, dvs. 25,9 miljoner ton koldioxid.

Finlands växthusgasutsläpp efter sektor. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid.
Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären
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61,066,974,466,070,178,279,968,669,270,870,3
Utsläppen exkl.
LULUCF-sektorn

47,853,360,552,754,763,265,354,054,456,054,5Energisektorn

20,724,730,625,224,230,832,921,922,124,119,2Energiindustrin

8,49,69,98,410,711,411,611,311,912,113,4
Industri och
byggande

12,713,213,412,913,614,213,913,712,812,012,8Inrikes transport

6,15,76,66,26,26,76,97,07,67,89,2Övrig energi1)

5,35,65,85,47,26,86,36,45,64,75,1Industriprocesser

4,34,54,64,46,15,95,55,45,04,65,0
Industriprocesser
(utan F-gaser)

1,01,11,20,91,11,00,80,90,60,10,1
Användning av
F-gaser

0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,2

Användning av
lösningsmedel och övriga
produkter

5,75,85,95,75,85,85,75,75,86,06,5Jordbruk

2,12,12,22,22,32,42,52,43,33,94,0Avfallshantering

-25,9-24,1-24,1-38,8-29,0-24,3-32,5-28,6-19,2-12,8-13,7LULUCF-sektorn

Övrig energi innehåller undergrupperna uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk, övrig andvändning
av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

1)

Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnadenmellan kontrollerade totalutsläpp och verifierade
utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras
av Energimyndigheten.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005
och 2008–2012 (milj. ton CO2-ekv.). Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären

Förändring,
2011–2012

201220112010200920082005

-5,961,066,974,466,070,168,6Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn

-5,629,535,141,334,436,233,1Utsläppshandelssektorn1)

-0,331,531,833,131,634,035,5
Sektorn utanför
utsläppshandeln2)

-1,7-25,9-24,1-24,1-38,8-29,0-28,6LULUCF-sektorn 3)

Källa: Energimyndigheten1)

Innehåller också utsläpp från inrikes flygtrafik, även om utsläppen ifråga ingår i utsläppshandeln för flygtrafik inom EU2)

LULUCF-sektorn hör inte till utsläppshandeln3)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland efter
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Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland efter gas år 2012
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Revideringar i denna statistik

Revideringen av Finlands växthusgasutsläppen. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton
koldioxid

Revision5)Senaste
publicering4)

Föregående
publicering

Första publicering

%15.4.201412.12.2013Officiell uppgift3)Preliminär
uppgift

Snabbestimat2)Statistikår1)

-1,170,370,371,11990Totalt utspläpp

-0,968,668,769,369,32005

0,070,170,170,170,12008

-0,566,066,066,366,468,62009

-0,274,474,474,674,676,02010

-0,266,966,867,066,867,32011

61,060,961,060,961,42012

-1,835,535,636,22005Sektorn utanför
utsläppshandeln 0,034,034,034,02008

-1,131,631,632,02009

-0,533,133,133,32010

-0,531,831,831,931,732,22011

31,531,431,531,431,92012

Revideringarna av utsläppsvolymerna för år 1990 har beräknats på basis av den utsläppsvolym som bekräftats i den kontrollerade
rapporteringen av Kyotoprotokollets första åtagandeperiod från år 2006, revideringarna av de övriga åren har beräknats på basis
av de officiella siffrorna för åren i fråga

1)

Snabbestimat har inte beräknats med samma metoder som de preliminära och de officiella siffrorna2)

De officiella siffrorna motsvarar de utsläppsmängder som rapporterats till Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet i frågavarande
år

3)

Utsläppssiffrorna från inventeringen av växthusgaser preciseras varje år för hela tidsseriens del, eftersom det hela tiden sker
förbättringar i inventeringen utgående från rekommendationerna för de internationella kontrollerna av inventeringen och utvecklingen
av de vetenskapliga grunderna för metoderna för beräkningen av utsläpp

4)

I revisionen jämförs uppgifterna från den senaste publiceringen med uppgifterna från den första officiella publiceringen5)
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