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Finlands utsläpp av växthusgaser 2013 har rapporterats till
EU och FN:s klimatkonventionen
År 2013 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 63,1 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.).
Uppgifterna baserar sig på den rapport om justerade utsläpp för år 2013 som Statistikcentralen
sände till EU och FN:s klimatkonvention den 30 oktober 2015. Justeringarna bidrog till att
minskningen av de totala utsläppen (exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning
och skogsbruk (LULUCF)) var 0,2 procent jämfört med uppgifterna som publicerades i april 2015.
Utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn var oförändrade.

De justerade utsläppsutgifterna finns i databastabellen, också fördelade efter region.

Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan totalutsläpp, exkl. CO2-utsläpp inom
inrikes flygtrafik enligt inventeringen, och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade
utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimyndigheten. I EU:s beslut om bördefördelning
har en årlig nationell utsläppskvot för utsläpp utanför utsläppshandeln definierats för åren 2013–2020.
Enligt de nu publicerade reviderade uppgifterna understiger utsläppen utanför utsläppshandeln
utsläppskvoten år 2013.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.10.2015
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http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__ymp__khki/?tablelist=true
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Revideringar i denna statistik
År 2015 har beräkningen av utsläpp ändrats på grund av nya, internationellt överenskomna anvisningar
för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp. Jämfört med tidigare publicerade uppgifter har
Finlands utsläppsnivå av nämnda beräkningsskäl stigit med 1–2 procent beroende på år. Bland annat
ändrade GWP (global warming potential)-värden, som används då olika växthusgaser görs kommensurabla,
allokering av utsläpp och genomförda metodändringar har inverkat på förändringarna av utsläppsnivån.

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

Förändring1)Senaste offentlig-görandeFöregående offentlig-görandeStatistikår

%-enheter30.10.201515.4.2015

-0,371,371,61990Totalt utsläpp

-0,269,569,62005

0,071,271,32008

0,067,567,52009

0,075,875,82010

-0,168,168,22011

0,062,462,52012

-0,263,163,22013

-0,336,036,12005Utsläpp utanför
utsläppshandeln2)

0,034,834,82008

0,032,932,92009

-0,134,334,32010

-0,132,832,82011

-0,132,732,72012

-0,531,431,52013

Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande.1)

Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik.2)
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