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SAMMENDRAG 

Rapporten gir oversikt over norske utslipp som kan bidra til globale klimaendringer, 
regionale forsuringsproblemet' og lokale luftforurensningsproblemer. Det er gitt detaljerte 
tall for 1991, samt en beskrivelse av utviklingen de siste 2(1-30 årene. I tabellen under er 
utslippene av CO, angitt i millioner tonn, bly i tonn og øvrige i 100(1 tonn. Tallene for 
1991 og 1992 er foreløpige. 

Klima Forsuring Lokalt 
År CO, CH, N,0 SO, NO x VOC NH, CO Sot Bly 

19X9 35,3 2X2 16 59 233 275 38 962 21 27X 
199(1 34,2 2X2 16 54 230 270 38 951 21 230 
1991 33,4 279 15 46 218 276 38 909 21 1X2 
1992 33,6 2X0 13 39 217 2X3 3X X85 22 160 

19X9-92 -5% -0,7% -16% -34% -7% +3% - -X% +5% -42% 

Norge har som målsetting å stabilisere utslippene av karbondioksid (CO,) på 19X9-nivå i år 
2000. Fra 19X9 til 1992 er utslippene redusert med ca. 5%. Dette skyldes først og fremst 
en reduksjon i forbruket av bensin og fyringsoljer og redusert produksjon av metaller. I 
tillegg til CO, avgiften, som ble innført f.o.m. 1991, har rikelig tilgang på elektrisitet, 
milde vintre og lav økonomisk aktivitet bidratt til denne utviklingen. Utslippene fra bruk 
av naturgass i Nordsjøen økte de siste 3 årene, men svakere enn produksjonen av olje- og 
gass skulle tilsi. En av forklaringene kan være CO, -avgiften. Mulighetene for å oppnå 
stabilisering i år 2000 vil i stor grad avhenge av om vi makter å begrense veksten i 
utslippene fra Nordsjøen ytterligere. 

I 1992 li utslippene av .vi awe/dioksid (SO,) ca. 72% under nivået i 19X0. Dette er godt 
under målsetting om 50% reduksjon innen 1993. Utslippene forventes fortsatt å holde seg 
på et lavt nivå fram mot år 2000. seiv uten at nye tiltak iverksettes. Fra 19X9 til 1992 gikk 
utslippene ned med 34%. Denne nedgangen skyldes redusert oljeforbruk, mindre svovel i 
olje, redusert produksjon i ferrolegering og skjerpede rensekrav til enkeltbedrifter. 

Utslippene av nitogenoksider (NOx) økte med nær 30% fra 19X0 og fram til 19X7 særlig 
pga. vekst i veitrafikken og økt utslipp i Nordsjøen. Etter 19X7 er derimot utslippene 
redusert med 7 %. Dette skyldes nye avgasskrav til personbiler, redusert fakling i 
Nordsjøen. NOx-tiltak i gjødselsindustrien og redusert produksjon av ferrolegering. Målet 
om stabilisering av NOx-utslippene på 19X7-nivåerallerede oppnådd. Målet om 30% 
reduksjon innen I99X vil derimot ikke kunne nås uten at nye tiltak iverksettes overfor 
veitrafikk. skip og oljesektoren. 

Utslippene av flyktige organiske forbindetser (VOC) har økt gjennom hele X()-tallet, pga. 
økt bilbruk og økt oljeproduksjon i Nordsjøen. Etter 19X9, basisår for VOC-protokollen, 
har utslippene økt svakere. Innføring av nye avgasskrav til personbiler har bidratt til å 
oppveie veksten i utslippene fra Nordsjøen. Målet om 30% reduksjon innen 1999 vil ikke 
kunne nås uten effektive tiltak for å redusere utslippene fra lasting av råolje. 



1. Innledning 
Dette notatet gir en oversikt over nasjonale utslipp til luft av karbondioksid (CO,), metan 
(CHJ, lystgass (N,0), svoveldioksid (SO,), nitrogenoksider (NOx), flyktige organiske 
komponenter (VOC), ammoniakk (NH,), karbonmonoksid (CO), svevestøv og bly (Pb). 
Notatet gir iner detaljerte data enn "Forurensning i Norge" og kan brukes som vedlegg til 
denne. 

Arbeidet med å framskaffe nasjonale utslippstall til luft foregår i nært samarbeid med 
Statistisk Sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn SFT bidrar med utslippsdata fra store 
industribedrifter og med utslippskoeffisienter for øvrige kilder. SS R har utarbeidet ulike 
utslipps-modeller basert på opplysninger fra SFT og data fra bl.a. industri- og energistatis
tikken. Det foreligger endelige utslippstall for 1973-1990. Tallene for 1991 og 1992 er 
derimot foreløpige. Mange av utslippsrallene. også de historiske, er oppdatert i forhold til i 
fjor. Dette skyldes først og fremst nye utslippsfaktorer for veitrafikken og for 
oljevirksomheten. Størst utslag i totalutslippene har dette for NOx. CO og VOC. 

Oversikten i notatet og vedlegg 1 inkluderer utslipp fra den norskeide kystrafikken, 
fiskeflåten og oljevirksomheten. Utslipp fra utenriks sjøfart er ikke inkludert i oversiktene. 
Tallene for CO, inkludere det samlede utslippet av karbon fra alle forbrennings- og prosess-
kilder. dvs. karbon målt som CO, i karbondioksid (CO,), karbonmonoksid (CO), flyktige 
organiske komponenter (VOC) og metan (CH4). Dette er i overensstemmelse med forslag til 
rapporteringsmal fra FNs klimapanel. 

Notatet grupperer utslippene i tre problemområder: alohale klimaenilrlnger. regionale 
forsuringsproblemer og lokale liiftfnrurensningsproblemer. Dette innebærer en forenkling 
i.o.m. at mange av utslippskompontene vil kunne påvirke flere forurensningsproblemer 
samtidig. F.eks. hidrar SO, til 3 øke det regionale forsuringsproblemet samtidig som lokale 
utslipp kan gi helseskader i byer og tettsteder. 

2. Bidrag til klimaendringer 

2.1. Utslipp av karbondioksid (C(>2) 

De norske CO,-utslippene var i 1991 omlag 33 millioner tonn, og bidrar med 0,2'/f av det 
globale utslippet. Målt pr. innbygger er de norske utslippene dobbelt så høye som 
verdensgjennomsnittet og noe høyere enn gjennomsnittet for Vest-Europa. 

De største CO,-utslippene i Norge er knyttet til mobile kilder. Veitrafikken bidro i 1991 med 
ca. 24 vr av utslippene, mens kysttrafikk og fiske utgjorde 10 'i. Oljevirksomheten 
medregnet forbrenning av olje og gass pd stasjonære og mobile oljerigger og lekkasjer av 
hydrokarboner sto for 2\'/t. Industrielle prosesser, dvs. produksjon av metaller, karbid, 
sement m.m. bidro med IX'* av totalutslippene, se figur 1 og vedlegg I. 

De norske CO,-utslippene vokste kraftig fra I9f>0 og fram til 19X0 bare avbrutt av oljekrisen 
på begynnelsen av 1970-tallet. se figur 1. Gjennom hele XO-tallet har imidlertid utslippene holdl 
seg relativt stabile, til tross for stor økning i forbruket av naturgass i oljevirksomheten. Dette 
skyldes først og fremst en kraftig reduksjon i bruken av fyringsoljer. 



Norge har som målsetting å stabilisere CO,-utslippene på 1989-nivå i år 20(10. Fra 19X9 til 
1992 er utslippene redusert med ca. 5%. Dette skyldes først og fremst en reduksjon i 
forbruket av bensin og fyringsoljer og redusert produksjon av metaller. I tillegg til CO, 
avgiften, som ble innført f.o.m. 1991, har rikelig tilgang på elektrisitet, milde vintre og lav 
økonomisk aktivitet bidratt til denne utviklingen. 

Utslippene fra bruk av naturgass i Nordsjøen økte kraftig fra 1989 til iy90 med 8%. Fra 199(1 
til 1992 økte derimot utslippene bare med 3%. Dette skjedde samtidig med at olje- og 
gassproduksjonen økte med hele 10%. En av forklaringene til denne reduserte bruken av 
naturgass i Nordsjøen de to siste årene kan være den innførte CO, -avgiften på 80 øre pr Sm'. 
Mulighetene for å oppnå stabilisering av CO, -utslippene i år 2000 vil i stor grad avhenge av 
om vi makter å begrense veksten i utslippene fra Nordsjøen ytterligere. 

18% 

Figur I. CO,-utslipp i Norge i 1991, etter kilde. Tota/utslipp 1960-92. Kihle: SSfi og SFT. 

1.1. Utslipp av andre klimagasser 

I tillegg til CO, bidrar også andre gasser til økning av drivhuseffekten. De viktigste er metan 
(CHj og lystgass (N,0). I følge IPCC har utslipp av ett tonn metan og lystgass et globalt 
oppvarmingspotensial (GWP) som er henholdsvis 11 og 270 ganger større en CO,. Det 
samlede klimabidraget er likevel mindre enn for CO, pga. lavere utslipp. 

De norske metan-utslippene var i 1991-92 omlag 280.0(H) tonn, dvs. nær 0,1% av del globale 
antropogene utslippet. Dette utslippet er dominert av utslipp fra avfallsfyllinger og husdyr, 
hhv. 5fi% og 33%, se figur 2. Metan-utslippene er trolig merenn fordoblet i perioden 195(1-
89, først og fremst pga. økt avfallsdeponering. De siste årene har utslippene derimot trolig 
vært stabile. Vekst i utslippene fra oljelasting i Nordsjøen er blitt oppveiet av redusert utslipp 
fra avfallsfyllinger som følge av uttak av deponigass. 
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Fin ur 2. Utslipp iiv metan i Norne i 1991 etter kilde Utslipp i 1950-92 Kilde SSB og SFT 

Det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på utslipp og opptak av lystgass lN.O) Dette 
gjelder særlig utslipp og opptak i jord. De norske menneskeskapte lystga.ss-utslippene i 1991 
er anslått til ca. I3.(XK> tonn. Omlag 41 % er knyttet til produksjon av salpetersyre mens nxr 
44% skyldes bruk av nitrogenholdig gjødsel i jordbruket, se figur i. De norske lystgass-
utslippene er trolig mer enn tbrdoblet i tidsrommet 1950-1989. primært pga. økt produksjon 
og bruk av kunstgjødsel. Etter 1989 er imidlertid utslippene redusert med over 1 >'/< pga. 
prosessomlegginger og lavere produksjon i salpetersyreindustrien. 
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Figur J. Utslipp av lystgass i Norge i 1991 etter kilde. Utslipp i 1950-92. Kihle: SSH og Sl I 

Klor- og bromholdige gasser (KFK, haloner etc.) absorberer infrared stråling svært effektivt, 
og bidrar derfor også til økt drivhuseffekt. I tillegg bryter KFK ned ozon. særlig i den nedre 
delen av stratosfæren. En reduksjon av ozon i denne høyden vil både redusere drivhuseffekten 
og oke innstrålingen av solenergi. Det positive direkte bidraget til oppvarming fra KFK vil 
derfor bli motvirket av et negativt indirekte bidrag. 

Utslipp av SO, fører til dannelse av sulfatpartikler i atmosfæren. Disse partiklene reflekterei 
sollys og reduserer den mengden solenergi som når bakken og har derfor en av kjolende effekt 



regionalt. Denne effekten kan ha vært særlig stor på den nordlige halvkule, der SO,-
utslippene har vært størst. 

En del andre gasser bidrar også indirekte til oppvarming av atmosfæren. Dette gjelder bl.a. 
karbonmonoksid (CO) og flyktige organiske forbindelser (VOC). Det er foreløpig usikkert 
om utslipp av NOx bidrar positivt eller negativt til global oppvarming. 

I løpet av det siste halve aret har en også blitt klar over at enkelte andre fluorholdige gasser 
kan bidra til drivhuseffekten. I Norge kan vi ha særlig store utslipp av karbonfluormolekyler 
(CF, og C,F„). som dannes ved produksjon av aluminium. Siden disse gassene ikke inneholder 
klor. harde trolig ingen betydning i forbindelse med nedbrytning av ozonlaget. 

3. Bidrag til forsuring og dannelse av fotokjemiske oksidanter 

3.1. Utslipp av : vaoveldioksid (S(>2) 

Den største kilden til utslipp av svoveldioksid var 1 1441 industrielle prosesser som sto for 
5fi% av utslippene. De største bidragene kom i fra raffinering, silisiumkarbid-produksjon, 
aluminium og særlig ferrolegerings-industrien, se figur 4 og vedlegg 1. Stasjonær forbrenning 
og mobile kilder bidro med henholdsvis 23% og 22% av utslippene. Kysttrafikk og fiske er 
de viktigste mobile kildene. 

Figur 4. SO.-utslipp i Norne i 1991. etter kilde. Totatutslipp 197.1-92. Kilde: SSB og SFT. 

Utslippene av SO, er redusert med ca. 75% i perioden 1973-1442. se figur 4. Norges 
nasjonale målsetting era redusere utslippene innen 1443 med 50% i forhold til 14X0. Fra 
14X0 og fram til idag er utslippene redusert med ca. 72%. Den nasjonale målsettingen om 50 
% innen 1443 er dermed nådd med god margin Utslippene forventes fortsatt å holde seg på et 
lavt nivå fram mot år 2000. seiv uten al nye tiltak iverksettes. 

Flere (aktorer forklarer den sterke nedgangen i SO,-utslippene fra 1473 og fram til idag: 

Forskrifter om svovelinnhold i tungolje trådte i kraft i 1477 i kystfylkene i Sør-Norge. 
og ble skjerpet for de 13 sørligste fylkene fra og med 14X6. 



Svovelavgiften ble skjerpet i 1.1. 1990, slik at normalsvovlig (NS) tungolje ble dyrere 
enn lavsvovlig (LS) tungolje. Dette har redusert forbruket av NS tungolje. 

Svovelinnholdet i olje-destillater er redusert, særlig de siste 3-4 årene, bl.a. som følge 
lavt svovel innhold i nordsjøolje. 

Rensekrav til industrien, både på 70- og X0-tallet. 

Nedleggelse av smeltehytta ved A/S Sulitjelma gruver i 19X7 som hadde store 
prosessutslipp (10-15% av total-utslippene). 

Tilgangen på billig tilfeldig kraft har vært god i 19X0-årene. Dette har redusert 
forbruket av olje. særlig i treforedlingsindustrien. 

I perioden 19X8-1990 har det vært relativt milde vintrer som har redusert energibruk 
til oppvarmingsformål. Temperaturen i 1991-92 var imidlertid nærmere 30-års 
normalen. 

Nedgangen i de siste tre årene (19X9-92) har vært på 34% og skyldes primært redusert 
forbruk av tungolje, skjerping av svovel-avgiften, redusert svovelinnhold i destillatoljer. 
redusert produksjon i ferrolegeringsindustrien og rensekrav til enkelte industribedrifter. 

3.2. Utslipp av nitrogenoksider (NOx) 

Mobile kilder sto i 1991 for 79% av utslippene av nitrogenoksider i Norge. 37% av utslippene 
er knyttet til veitrafikken. Kysttrafikk og fiske bidrar med 33%, se figur 5. Stasjonær 
forbrenning utenom oljesektoren og industrielle prosesser bidro med henholdsvis rV/f og 3%. 
Mobile borerigger og brenning av naturgass i turbiner og fakkel i forbindelse oljeutvinning 
bidrar med 14% av totalutslippene. 

NOx -utslippene økte med nær 30% fra 19X0 og fram til 19X7. Dette skyldes først og fremst 
vekst i veitrafikken og økt forbruk av naturgass i forbindelse med produksjonen av olje og gass 
i Nordsjøen. Fra 19X7, basisår for NOx -protokollen, og fram til 1992 er imidlertid utslippene 
redusert med 7 %. Dette skyldes nye avgasskrav til personbiler, redusert fakling i Nordsjøen. 
NOx-reduserende tiltak ved gjødselproduksjonen i Porsgrunn og Glomfjord og redusert 
produksjon i ferrolegeringsindustrien. 

Målet om stabilisering av NOx-utslippene på l9X7-nivå er allerede oppnådd og forventes a 
kunne opprettholdes uten at nye tiltak med relativt god margin. Målet om 30% reduksjon rinen 
199X vil derimot ikke kunne nås uten at nye tiltak iverksettes overfor veiuafikk. skip og 
oljesektoren. Størst utfording blir det å redusere utslippene fra skipstrafikk og oljevirksomhet. 
Disse kildene vil etterhvert som utslippene fra veitrafikken redusere* øke sin andel av de 
norske NOx-utslippene. 
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Figur 5. NO, -utslipp i Norge i 1991, etter kikte Toialutslipp 1973-92. Kilde. SSB og SFT. 

3.3. Utslipp av flyktige organiske forbindelser i VOCl 

Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) var i 1991 nær 2X0.(10(1 tonn. Utslippene 
stammer hovedsakelig fra fordampning og industrielle prosesser utenom forbrenning. Disse 
kildene sto i 1991 forta. 6(K/t av de samlede utslipp, se figur (i. Lasting av råolje i 
forbindelse med oljevirksomheten bidrar her alene med 41 '/c. Bruk av løsningsmidler antas å 
bidra med ca. W/c. Bensindrevne biler og motorredskaper er de viktigste mobile kildene og 
svarte for omlag il'& av total-utslippene. 

Målt pr innbygger er de norske utslippene blant de høyeste i Europa. Hovedårsasken er de 
store utslippene i forbindelse med lasting av råolje i Nordsjøen og ved oljeterminalene. 

De samlede VOC-utslippene har økt tildels kraftig gjennom hele XO-tallet, først og fremst pga. 
økt bilbruk og økt oljeproduksjon i Nordsjøen, se figur n. Fra 19X9. basisår tor VOC-
protokollen. og fram til 1992 har imidlertid utslippene økt svakere med bare i'i. pga. de nye 
avgasskravene til personbiler. 

Målet om 30'/r reduksjon innen 1999 i forhold til 19X9 vil ikke kunne nås uten at det blir 
iverksatt effektive tiltak for å redusere utslippene fra særlig lasting av råolje. Mulighetene for å 
oppnå en slik utslippsreduksjon synes å være gode. 
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Fiaurfi. VOC -utslipp i Norne i 1991, eller kilde. Toliilutslipp 1973-92. Kikk: SSB on SFT. 

3.4. Utslipp av ammoniakk (NH3I 

Ammoniakk dannes ved omsetning av nitrogenholdig gjødsel p3 dyrket mark. Av figur ~> gir 
det fram at ca. WX- av Norges samlede utslipp av NH, stammer fra bruk av N-gjødsel. Norsk 
Hydros gjødsel-produksjon og utslipp fra biler med katalysator er ansvarlig for de resterende 
utslippene. Det er imidlertid knyttet stot usikkerhet til utslippstallene for jordbruket. 
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Figur 7. NH,-utslipp i Norge i 1991. Fordelt etter kilde. Kilde: SSB oK SFT. 

4. Bidrag til lokal luftforurensning 

4.1. Utslipp av karbonmonoksid ICO) 

WA av utslippene av karbonmonoksid kom i 1WI fra mobile kilder. Bruk av bensin i biler 
og motorrcdskaper o.l. alene 7n'/r av de totale utslippene, se Figur X. De slasjonitre 
forbrenningsutslippene utgjorde ta. I .V/f av de totale CO-utslippene og skyldes for dei meste 
vedfyring o.l. 



Utslippene av CO økte med ca. 50% i fra begynnelsen av 70-tallet og fram til 1987. Etter 
1987 er utslippene igjen redusert med nær 15%. Dette skyldes primært innføring av nye 
avgasskrav til bensindrevne personbiler, sammen med en stagnasjon i salget av bensin. 
Utslippene fra industrielle prosessutslipp og stasjonær forbrenning har vært relativt stabile 
gjennom hele perioden. 
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Figur 8. Utslipp av CO iNorge i 1991, etter hilde. Totalutslipp i 1973-1992. Kilde SSBISFT. 

4.2. Utslipp av svevestøv 

Svevestøvtslippene er først og fremst knyttet til vedfyring (62%) og dieseldrevne kjøretøy 
(15%). Vi har bare kartlagt utslipp fra ulike forbrenningskilder. Utslipp fra industrielle 
prosesser er ikke medregnet. 

Utslippene ble redusert fra 1973 og fram til 1982, med nær 30%. Dette skyldes hovedsakelig 
redusert bruk av tungolje. Deretter var det en økning fram til 1987 på grunn av høyere 
forbruk av ved i private husholdninger og en generell trafikkøkning. Etter 1987 har utslippene 
vært relativt stabile. 

Svevestøv er en viktig bærer av de kreftfremkallende stoffene PAH. Vedfyring og trafikk er 
også her viktige kilder. De største utslippene av PAH kommer imidlertid fra aluminiums
industrien. 
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Figur 9. Svevestøvutslipp i Norge i 1991, etter kilde. Totalutstipp 1973-92. Kilde: SSB i SFT. 

4.3. Utslipp av bly 

Hele 98% av blyutslippene til luft i 1991 stammet fra mobile kilder og skyldes nesten 
utelukkende tilsetting av bly i bensin. Resten av blyutslippene er prosessutslipp fra 
metallindustrien og utslipp fra søppel- og oljeforbrenning. 

Utslippene av bly har blitt redusert kraftig i perioden 1973-1992, nær 82%. Dette skyldes 
redusert blyinnhold i bensin (forskrifter trådte i kraft i 1980 og 19X3) og innføring av blyfri 
lavoktan bensin fra 1986.1 1990 ble det i tillegg innført blyfri høyoktan bensin. 
Prosessutslippene av bly fra metall- industrien har vært relativt stabile fram til 19X7. Etter 
dette er de kraftig redusert i og med at smeltehytta i Sulitjelma ble nedlagt og produksjon av 
jern og stål har blitt redusert. 
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Figur 10. Utslipp av bly i Norge i 1991, etter kilde. Totalutstipp i 1973-1992. Kilde SSB/SFT. 



VEDLF.CC, 1. Utslipp til luft i Norge i 1991. CO2 i millioner tonn, bly i loon, «vrige tall i 1000 tonn. 

S02 C02 CO NOx Bly Svev 
stev 

VOC CH4 N20 NH3 

TOTALT 46,0 33,4 909,1 218,4 182,2 21J 276,3 278,6 14,9 38,1 

Stasjonær Forbrenning 10,4 13,3 137,5 37,6 1,7 14,1 11,4 14,0 1,4 

Oljeutvinning 0.2 6.5 4.7 24.3 0,0 0,1 0.8 2.3 0.1 
--Naturgass 0,0 5.3 3.8 14.1 0.0 0,0 0.5 2,0 0.0 
--FukJing 0.0 0.9 0.5 5.8 0.0 0,0 0.0 0.2 0.0 
-Dieselbruk 0.2 0.3 0.3 4.4 0.0 0,1 0.3 0.1 0.0 
Gassterminal 0.0 0.4 0.3 0.4 0.0 0,0 0.0 0.1 0.0 
Oljeraffinerier 0.4 1.6 0.0 1.6 0.0 0,1 0.7 0.1 0.1 
.Annen industri 6.5 2.4 6.6 7,4 0.3 1,4 0.7 0.3 0.7 
Boliger. kontorer mm. 2.9 2.3 125,7 2,8 0.1 12,5 8.8 11.0 0.6 
Avfallsforbrenning 0.3 0.1 0.3 1.0 1.3 0,0 0.3 0.1 0.0 

Prosessutslipp 25,6 6,5 48,6 7,5 2,0 165,2 261,6 12,6 37,8 

Oljeboring, lekkasjer 0.0 0.1 0.2 
Olje- og gassutvinning 0.4 112.3 8,2 
--Venting, lekkasjer mm. 0.0 3.6 5.1 
-Oljelasting, offshore 0.2 77.3 2.9 
-Oljelasting, onshore 0,1 31.4 0.2 

Gassterminal 0.0 1.4 0.3 
Utvinning av kull 0.0 6,1 
Bensindistribusjon 0.0 9.2 
-Lasting og deponi 0.0 5.2 
-Fylling 0.0 4,0 
Raffinering 2.4 0.0 7,2 
Treforedling 1.6 
Kjemisk produksjon 5.3 1.0 30.6 1.6 0.9 0.8 6.1 0.3 
-Gjødselproduksjon 0.6 1.6 6.1 0.3 
-Karbidproduksjon 3.7 0,4 30,6 0.8 
-Petrokjemisk 0.0 0.9 
—Annet 1.6 0.0 0.0 
Mineralsk 0.8 0.6 
—Sement 0.4 0.6 
-Annen mineralsk 0.4 
Metallproduksjon 15.0 4.2 18.0 5.8 2,0 U 
-Jernverk 0,0 0.2 2,0 
-Ferrolegering 10.4 2.4 5.3 1.3 
—Aluminium 4.1 1.5 0.6 
-Andre metaller 0,5 0.1 18,0 

Landbruk 0.2 91.0 6.5 37.4 
--Husdyr 76.2 
-Husdyrgjødsel 14.8 4.7 32.4 
-N-gjødsei 1.7 5.0 
--Kalking 02 
Avtal Isdeponier 0.1 155,1 
Løsemidler 0.1 31.6 
Gruver 0.6 
Produksjon brød og øl (gjæring) 1.1 

Tabellen forsetter pa neste side 



Tabell fonsetler 

S02 C 02 CO NO» Bly Svev 
stev 

VOC CH4 N20 NH3 

Mobil forbrenning 10,0 13,6 723,0 173,4 178,4 7,2 99,7 3,0 0,9 0,3 

Biltrafikk 3.3 7.9 676.6 80.1 170,8 4.0 79.7 1.7 0.6 0.3 
-Bensindrevne 1.0 5.3 660.7 51.6 170.7 0.7 75.4 1.6 0.3 0.3 
-Personbiler 0.9 4,9 612.2 47.1 158.0 0.7 69.6 1.5 0.3 0.3 
-Varebiler < 2.71, ni > 760 kg 0.1 0.3 38.9 3,7 10.4 0.0 4.8 0.1 0.0 0.0 
-Varebiler 2.7-3.5 t. ni > 760 kg 0.0 0.0 2.9 0,3 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 (1.0 
-Lastebiler > 3.5 t 0.0 0.0 5.6 0.4 1.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 
-Busser > 3 J t 0.0 0.0 1.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
-Dieseldrevne 2.3 2,6 15.8 28.4 0.1 3.3 4.3 0.1 0.3 0.0 
-Personbiler 0.2 0.2 1.1 0.9 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 

-Varebiler < 2.7 t. ni > 760 kg 0.2 0.2 1.1 1.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.11 0.0 

-Varebiler 2.7-3.5 t. ni > 760 kg 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

-Lastebiler 3.5-10 tonn 0.3 0.4 3.3 4.3 0.0 0.4 0.8 0.0 0.1 0.0 

-Uistebiler 10-20 tonn 0.3 0.4 2.4 4.7 0.0 0.4 0.7 0.0 0.1 0.0 

-Lastebiler > 20 tonn 0.7 0.8 5.2 10.8 0.0 0.9 1.4 0.0 0.1 0.0 

-Busser > 3.5 tonn 0.5 0.5 2.5 6.5 0,0 0.5 0.7 0.0 0.1 0.0 

Motorsykkel 0.0 0.0 5.2 0.1 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

Moped 0.0 0.0 5.7 0.0 0.8 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 

Snøscooter 0.0 0.0 2.4 0.0 0.3 0.0 1.3 0,0 0.0 0.0 

Småbåt 0.0 0.1 14.0 0.0 2.8 0.2 8.8 0.0 0.0 0.0 

Motorretlskap 0.6 0.7 9.6 10.8 0.5 1.3 2.3 0.1 0.0 0.0 

-Molorredskap. bensin 0.0 0.0 1.4 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 

-2-takt 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 

-4-Ulkt 0.0 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-Motorredskap, diesel 0.6 0.7 8.2 10.8 0.0 1.3 1.9 0.1 0.0 0.0 

Jernbane 0.1 0.1 0.2 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

Luftfart 0.1 1.2 3.0 3.6 1.9 0.2 0,5 0.0 0.1 0.0 

--< 1000 moh 0.0 0,3 1.9 1.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 

- > 1000 moh 0,1 0.9 1.2 2,6 1.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 

Skip og biter 5,8 3.5 6.1 78.1 0.5 1.3 3.0 1.0 0.2 0.0 

-Kystrafikk mm. 3.9 1.9 3.0 42.6 0.2 0.7 1.5 0.5 0.1 0.0 

-Fiske 1,6 1.4 2.7 29.7 0.4 0.5 1.1 0.4 0.1 0,0 

-Mohile oljerigger mm. 0,2 0.3 0.4 5,9 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 



Statens forurensingstilsyn (SFT) er underlagt 
Miljøverndepartementet og har sentrale oppgåver 
i a bekjempe forurensning, avfallsproblemer og støy. 

SFT har et hovedansvar for tiltak mot industri-
forurensning, og forestår arbeidet med landets 
oljevernberedskap og lov om produktkontroll. SFT 
er et faglig utredningsorgan for Miljøvern
departementet, og har et generelt ansvar for 
overvaking av forurensningstilstanden i luft og vann. 

SFT har instruksjonsmyndighet over fylkenes 
miljovernavdelinger innen landbruk, kommunalt 
avfall, fiskeoppdrett og spesialavfall. 

SFT er sekretariat for Flystøykommisjonen og 
Aksjonsutvalget for staten. 
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