
Växthusgaser 2010

Växthusgasutsläppen nästan på samma nivå år 2010 som
före recessionen
År 2010 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 74,6 miljoner ton koldioxid (CO2- ekv.). De
ökade med 8,5 miljoner ton koldioxid från året innan, vilket var omkring 5 procent över målnivån
för Kyotoprotokollet. Uppgiften baserar sig på den preliminära uppgift om utsläppen för år 2010
som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari.

Inom energisektorn ökade utsläppen med 15 procent jämfört med föregående år. Industrins processutsläpp
steg med 8 procent. Också utsläppen från lantbruket samt från användningen av lösningsmedel och övriga
produkter ökade något. Utsläppen från avfallssektorn låg på oförändrad nivå. Nettosänkan inom sektorn
för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk minskade med 40 procent huvudsakligen
på grund av ökade avverkningar.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2010

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.12.2011

Miljö och naturresurser 2011



Finlands växthusgasutsläpp exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk (LULUCF) (se tabellen nedan). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

Utsläppen
utan
LULUCF

Avfalls-
hantering

JordbrukAnvändning av
lösningsmedel
och övriga
produkter

IndustriprocesserEnergiÅr

Användning
av F-gaser

Övriga
industri-
processer

Övrig
andvändning
av bränslen1)

Inrikes
transport

Industri och
byggande
(utsläppen från
energianvändning
av bränslen)

Energi-
industrin

70,353,976,620,180,095,019,1812,7613,3619,191990

68,174,016,230,170,074,648,8512,4012,8318,961991

66,764,035,820,160,044,398,9712,3212,3018,731992

68,864,025,910,150,034,468,5511,8512,4121,471993

74,253,975,940,150,044,648,2212,2012,7026,401994

70,813,916,030,140,104,597,7811,9912,1424,121995

76,543,825,940,140,154,767,9211,9812,0029,831996

75,163,725,950,140,244,987,8712,5512,2727,441997

71,553,555,830,140,304,927,9912,7011,9424,181998

71,013,485,750,140,404,987,7412,9411,9223,661999

69,203,275,840,120,575,007,4912,8411,9422,122000

74,433,145,770,120,724,997,7312,9611,4827,512001

76,582,925,830,110,534,947,6613,1611,1730,262002

84,482,755,840,100,715,247,7213,3411,5437,232003

80,452,615,780,110,745,527,3313,6911,6333,052004

68,732,405,790,110,915,427,1313,7111,3321,932005

79,922,465,790,100,805,466,9013,9011,6232,892006

78,312,385,780,100,955,866,7114,2611,4430,832007

70,182,285,870,091,046,106,2413,6010,7824,172008

66,052,195,720,070,944,406,2012,928,3925,222009

74,582,195,880,071,204,576,6813,579,8830,552010

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

1)
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Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i
motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)

Markanvändning,  
förändrad  
markanvändning  
och skogsbruk  
(LULUCF)

TräprodukterByggda markerVåtmarkerVallLantbruksmarkSkogsmarkÅr

-15,71-0,950,821,300,805,57-23,261990

-29,210,310,861,340,804,97-37,481991

-23,71-0,220,931,370,784,81-31,371992

-21,55-0,090,971,410,765,08-29,671993

-14,72-0,761,011,440,745,08-22,241994

-14,48-0,871,041,470,725,40-22,241995

-23,57-1,051,131,470,695,50-31,311996

-18,69-2,121,221,470,685,64-25,591997

-16,44-1,771,321,470,685,77-23,921998

-19,35-2,041,351,510,685,90-26,751999

-19,81-1,271,351,520,676,03-28,122000

-22,73-0,311,551,530,706,28-32,482001

-23,19-0,441,571,530,726,49-33,052002

-23,56-0,891,631,560,736,49-33,092003

-24,21-0,831,811,540,786,59-34,102004

-28,06-0,341,921,610,746,64-38,632005

-31,57-0,451,841,640,756,61-41,952006

-23,19-1,731,841,800,716,67-32,472007

-25,710,271,821,930,676,80-37,212008

-35,181,761,811,990,676,73-48,152009

-21,120,411,762,110,666,71-32,772010
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–2010

Markanvändning,
förändrad
markanvändning
och skogsbruk
(LULUCF)1)

Utsläppen utan
LULUCF

AvfallshanteringJordbrukAnvändning av
lösningsmedel
och övriga
produkter

IndustriprocesserEnergisektorn

miljoner t CO2-ekv.

-15,7170,353,976,620,185,1054,481990

-29,2168,174,016,230,174,7153,051991

-23,7166,764,035,820,164,4352,321992

-21,5568,864,025,910,154,5054,281993

-14,7274,253,975,940,154,6859,521994

-14,4870,813,916,030,144,6956,041995

-23,5776,543,825,940,144,9161,731996

-18,6975,163,725,950,145,2260,131997

-16,4471,553,555,830,145,2256,811998

-19,3571,013,485,750,145,3856,261999

-19,8169,203,275,840,125,5754,402000

-22,7374,433,145,770,125,7259,682001

-23,1976,582,925,830,115,4762,252002

-23,5684,482,755,840,105,9669,842003

-24,2180,452,615,780,116,2665,702004

-28,0668,732,405,790,116,3354,112005

-31,5779,922,465,790,106,2665,312006

-23,1978,312,385,780,106,8163,252007

-25,7170,182,285,870,097,1554,792008

-35,1866,052,195,720,075,3452,742009

-21,1274,582,195,880,075,7760,672010

Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp1)

Tabellbilaga 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990–2010

Mark-
användning,
förändrad
mark-
användning
och
skogsbruk
(LULUCF)

Utsläppen
utan
LULUCF1)

Användning
av lösnings-
medel och
övriga
produkter

Industri-
processer

Diffusa
utsläpp
av
bränslen

Övrig
andvändning
av bränslen

Upp-
värmning
av
byggnader
samt
fiskeri-
näring,
lant- och
skogsbruk

Inrikes
transport

Industri och
byggande
(utsläppen
från energi-
användning
av
bränslen)

Energi-
industrin

miljoner ton CO2-ekv.

-15,8556,620,123,340,221,077,1612,4813,1719,061990

-29,3455,040,113,200,210,907,0112,1312,6618,821991

-23,8454,190,103,080,220,897,1312,0512,1418,581992

-21,6656,100,093,090,270,806,7411,5912,2321,291993

-14,8561,400,083,190,171,066,2411,9412,5226,201994

-14,6057,880,083,120,171,205,7011,7411,9623,921995

-23,7063,680,083,290,151,225,8111,7211,8229,591996

-18,8362,330,073,520,201,135,8312,3012,0727,201997

-16,5859,040,073,530,141,245,9212,4511,7423,951998
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Mark-
användning,
förändrad
mark-
användning
och
skogsbruk
(LULUCF)

Utsläppen
utan
LULUCF1)

Användning
av lösnings-
medel och
övriga
produkter

Industri-
processer

Diffusa
utsläpp
av
bränslen

Övrig
andvändning
av bränslen

Upp-
värmning
av
byggnader
samt
fiskeri-
näring,
lant- och
skogsbruk

Inrikes
transport

Industri och
byggande
(utsläppen
från energi-
användning
av
bränslen)

Energi-
industrin

-19,4958,610,073,630,131,125,8312,6811,7223,431999

-19,9556,780,073,630,131,265,4712,5911,7321,902000

-22,8862,040,073,690,121,235,6912,7111,2927,232001

-23,3364,490,073,600,121,225,6412,9110,9829,942002

-23,7072,240,063,820,121,355,5613,1011,3536,882003

-24,3568,340,064,020,111,125,4313,4511,4432,712004

-28,2156,630,063,790,131,135,2413,4811,1521,662005

-31,7267,970,064,010,111,095,0513,6711,4432,532006

-23,3566,300,064,370,131,014,9414,0411,2730,482007

-25,8958,040,054,520,141,054,4413,3810,6123,842008

-35,3655,120,053,600,121,034,4612,718,2624,922009

-21,3063,710,054,390,141,164,7313,369,7230,172010

Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp1)
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Tabellbilaga 3. Utsläpp av metan i Finland 1990–2010

Mark-
använd-
ning, för-
ändrad
mark-
använd-
ning och
skogs-
bruk
(LULUCF)

Utsläp-
pen utan
LULUCF

Avfalls-
hante-
ring

Brän-
ning
av
slåt-
terres-
ter på
åkrar

Gödsel-
hante-
ring

Hus-
djurens
mats-
mältning

Industri-
proces-
ser

Diffusa
utsläpp
av
bräns-
len

Övrig
använd-
ning av
bräns-
len

Upp-
värmning
av bygg-
nader
samt
fiskeri-
näring,
lant- och
skogs-
bruk

Inrikes
trans-
port

Industri
och
byg-
gande
(utsläp-
pen från
energi-
använd-
ning av
bräns-
len)

Energi-
industrin

1000 ton

1,9300,7181,40,0911,892,00,20,50,18,74,70,60,41990

1,8299,9183,40,0111,588,50,22,00,098,74,50,60,41991

1,9298,5184,20,0111,685,50,22,70,088,84,40,60,41992

1,8299,7184,10,0211,985,60,43,50,078,84,20,60,51993

1,9298,0181,40,0112,585,70,53,80,18,84,00,70,61994

1,9290,6178,50,0212,980,80,53,80,18,83,90,70,61995

1,9286,9174,10,0313,081,00,53,90,19,23,70,70,71996

2,0283,3169,30,0213,881,90,43,40,19,23,60,70,81997

2,0273,6161,70,0113,580,00,53,50,19,33,50,70,81998

2,0267,4158,00,0113,378,80,52,80,19,13,40,70,81999

2,0257,4148,20,0413,678,90,52,60,18,93,20,70,72000

2,1251,2141,90,0213,177,90,53,20,19,93,00,70,92001

2,1242,3131,70,0213,778,60,52,70,110,22,90,71,22002

2,1233,7123,20,0214,277,70,42,90,110,32,80,71,32003

2,0225,7116,70,0214,276,90,52,60,110,32,60,71,22004

2,1215,6106,70,0114,676,30,43,10,110,32,40,71,02005

2,1218,3109,50,0214,676,40,42,60,0910,62,20,71,22006

2,1212,6105,20,0314,575,30,42,40,0810,72,10,71,12007

2,2207,5100,70,0314,674,70,42,30,0811,11,90,61,02008

2,3203,996,70,0214,275,30,42,20,0811,61,80,51,02009

2,4205,996,40,0214,376,40,41,90,0912,81,80,61,12010

7



Tabellbilaga 4. Utsläpp av dikväveoxid i Finland 1990–2010

Mark-
använd-
ning,
förändrad
mark-
använd-
ning och
skogs-
bruk
(LULUCF)

Utsläp-
pen utan
LULUCF1)

Avfalls-
hante-
ring

Odlings-
mark

Gödsel-
hante-
ring

Använd-
ning av
lösnings-
medel
och
övriga
produkter

Industri-
proces-
ser

Övrig
använd-
ning av
bränslen

Upp-
värmning
av
byggnader
samt
fiskeri-
näring,
lant- och
skogsbruk

Inrikes
trans-
port

Industri
och
byggande
(utsläp-
pen från
energi-
använd-
ning av
bränslen)

Energi-
industrin

1000 ton

0,323,60,512,71,60,25,31,40,30,60,60,41990

0,321,80,511,91,50,24,61,40,30,60,50,41991

0,320,20,510,81,40,24,21,30,30,60,50,51992

0,320,70,511,01,40,24,41,30,30,60,50,51993

0,321,10,511,11,50,24,61,30,30,60,50,61994

0,321,70,511,71,40,24,71,20,20,60,50,61995

0,321,60,511,31,50,24,71,20,30,60,50,71996

0,321,40,511,21,50,24,71,20,30,60,60,71997

0,320,90,511,01,50,24,41,10,30,60,60,71998

0,320,60,510,91,40,24,31,10,30,60,60,71999

0,320,80,511,21,40,24,41,00,20,60,60,72000

0,320,60,511,11,30,24,21,00,30,60,60,82001

0,320,90,511,21,40,14,31,00,30,60,60,92002

0,321,40,511,21,40,14,51,10,30,60,61,12003

0,321,40,511,11,40,14,81,00,30,60,61,02004

0,321,50,511,11,40,25,20,90,20,60,50,82005

0,421,20,511,21,30,14,61,00,20,60,51,12006

0,421,30,511,21,30,14,80,90,20,60,51,12007

0,421,70,511,61,30,15,10,80,20,60,51,02008

0,418,40,511,01,40,082,60,80,20,60,40,92009

0,417,20,511,41,40,090,50,80,30,60,51,22010

Diffusa utsläpp av bränslen och utsläpp av bränning av slåtterrester på åkrar som inkluderas i de totalta utsläppen presenteras
inte i tabellen. Dessa utsläpp är årligen under 0,005 tusen ton

1)
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Tabellbilaga 5. Utsläpp av F-gaser i Finland 1990–2010

SF6PFCHFC

1000 ton CO2–ekv.

94,40,070,021990

67,30,080,051991

36,60,090,11992

33,60,10,11993

34,90,16,51994

68,50,129,31995

72,20,277,31996

76,00,2167,81997

53,20,2245,21998

52,028,0318,31999

51,522,5491,82000

55,020,1646,42001

51,313,4463,22002

48,114,9651,32003

33,812,2693,72004

34,89,9863,52005

40,215,4747,22006

36,08,4903,32007

40,411,2993,22008

41,39,3888,82009

31,20,71164,02010

9



Figurbilagor

Figurbilaga 1. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2010

Figurbilaga 2. Växthusgasutsläpp i Finland åren 1990 - 2010

Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren
1990 - 2010
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Figurbilaga 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland åren
1990 - 2010 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet
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