
Kyoto-avtalet 
Kyoto-avtalet är ett tillägg till FN:s avtal om klimatets uppvärmning. De 
industriländer som ratifierat (undertecknat) Kyoto-avtalet förbinder sig att 
under åren 2008-12 minska utsläppen av växthusgaser med en viss  
procentuell andel av utsläppen 1990. Avtalet trädde i kraft 16.02.2005. 

Tillåten ökning av utsläppen från 1990 års nivå enligt Kyoto – 
avtalet.

Portugal+27% 
Grekland+25 % 
Spanien+15 % 
Irland+13 % 
Island+10 % 
Australien+8 % (* 
Sverige+4 % 

*) Har inte undertecknat avtalet

Norge+1 % 
Nya Zeeland+-0 
Ryssland+-0 
Ukraina+-0 
Frankrike+-0 
Finland+-0

En internationell klimatpanel har  
bedömt att det för att förhindra 
klimatförändringen krävs en global  
minskning av utsläppen av 
växthusgaser med 60%.
Utsläppsmålen varierar från land till 
land.
För Finlands och Frankrikes de l 
betyder detta att länderna borde  
sänka sina utsläpp till 1990 års nivå.
Enligt Statiskikcentralens förhands- 
uppgifter var Finlands utsläpp av  
växthusgaser 2006 ca. 80 miljoner  
ton koldioxidekvivalenter vilket är 13 
procent högre än 1990.

Bild, www2.hs.fi/extrat/ulkomaat/kioto/01.html
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Luxemburg-28 % 
Tyskland-21 % 
Danmark-21 % 
Österrike-13 % 
Storbritannien-12,5 % 
Tjekien-8 % 
Slovakien-8% 
Lettland-8 % 
Estland-8 % 
Litauen-8 % 
Slovenien-8 % 
Bulgarien-8 % 

*) Har inte undertecknat avtalet 

Anne Rönnskog 
+ 358 (0)6- 82 94 111 (växel)

De länder som misslyckas med att uppfylla målen för Kyoto-avtalet blir 
bestraffade genom en extra 33 procentig  förhöjning på målen för nästa 
avtalsperiod.

Klimatpolitiken skapar  också möjligheter för finländsk industri. Det finns 
uppskattningsvis redan nu cirka 500 företag som fungerar inom klimat- 
teknologin (bland annat bioenergi, vindkraft och avfallshantering).

Utsläpp av växthusgaser  1990-2004

För Finlands del har man satt som mål att andelen förnybar energi skall 
utgöra 38% av totala energiförbrukningen år 2020.

Biobränslen minskar beroendet av fossila bränslen. Bränslen framställda 
genom exempelvis Fischer-Tropsch syntes är mycket rena och kan 
användas som sådana i bilmotorer eller blandas med fossila bränslen. Det 
största problemet med biodiesel är det höga priset jämfört med fossila 
bränslen. Tillgången på fossila bränslen förväntas minska vilket leder till 
höjda priser något som gör biobränslen mera konkurrenskraftiga. 

Skyldighet att minska utsläppen utgående från 1990 års nivå

Liechtenstein-8 %
Storbritannien-8 % 
Rumänien-8 % 
Belgien-7,5 % 
USA 7 % (* 
Polen-6 % 
Italien-6,5% 
Nederländerna-6 % 
Kanada-6 % 
Japan-6 % 
Ungern-6 % 
Kroatien-5 %

Angett som miljoner ton koldioxidekvivalenter

Totala utsläpp av 
växthusgaser

Målet för Kyoto-avtalet

Uppskattning

Utsläpp från fossila bränslen och 
torv
* Föhandsuppgift

Bild, www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2006/tiedote_014_2006-02-24.html
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