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FORORD

I denne 	 publikasjonen har Statistisk SentralbyrA samlet noen forelOpige hovedtall om

bruk av naturressursene og naturmiljOet i 1984. Det er ogsA tatt med en del tall for tidligere Ar,

dersom disse er nye eller ikke har vart trukket fram i andre publikasjoner.

I forhold til Arspublikasjonen for 1983 er det presentert et nytt aysnitt om miljO og

levekAr. SiktemAlet er A se sammenhengen mellom fysisk miljO og folks levekAr, og hvilke pAvirk-

finger endringer i naturmiljOet og forurensningssituasjonen har pA levekArene.

Statistisk SentralbyrA har utviklet ressursregnskap for de viktigste naturressursene. De

fOrste regnskapene for energi, mineraler, skog, fisk og areal er bl.a. publisert i Statistiske

Aanalyser nr. 46, "Ressursregnskap" (Statistisk SentralbyrA 1981). Her er det ogsA gjort rede for

oppbyggingen av ressursregnskapssystemet og for innsamlings- og beregningsmetoder.

Alle tall som gjelder for 1984 er forelOpige, og kan bli revidert ved severe publiser-

ing. Oppgavene bOr ses i sammenheng med de mer fullstendige regnskapene for tidligere Ar.

FOrstekonsulent Tiril Vogt har vmrt redaktOr for publikasjonen.

Statistisk SentralbyrA, Oslo 3.januar 1985

Gisle Skancke

Torstein Bye
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1. INNLEDNING

Statistisk SentralbyrA har utviklet

ressursregnskap foi de viktigste naturressurs- -

ene. Det er gjort nermere rede for oppbyggingen

av regnskapssystemet og for innsamlings- og

beregningsmetoden i Statistiske Analyser 'Res-

sursregnskap° (SA nr. 46). Fra 1. januar 1984

har arbeidet med A lage ressursregnskap inngAtt

som en lOpende virksomhet i. ByrAet.

MiljOstatistikk 1983 (SA nr. 50) gir en

samlet oversikt over data om naturmiljOet og

bruken av naturressursene. Publikasjonen kan

hjelpe leseren til A sette nOkkeltallene som

presenteres her i et stOrre perspektiv.

Arbeidet med A lage egne regnskap for
miljOressursene ble gitt hOy prioritet fOrst

1983. Dette utviklingsarbeidet har fortsatt i

1984. I tillegg til tallene fra regnskapene for

energi, mineraler, skog, fisk og areal, en det

derfor i detfOlgende presentert enkelte resul-

tater for vann, Tuft og avfall og fra arbeid

med miljO og levekAr:

En skjematisk oversikt over de viktig-

ste tallene som presenteres for miljOressursene

og for areal er , vist i figur 1.1, og lor

energi- og naturressursene i.figur 1.2.

Det forutsettes at leseren stort sett

er kjent med bakgrÜnnsmaterialet for publika-

sjonen. Teksten er derfor kortfattet og kan

ware vanskelig tilgjengelig. Tekst og tabeller

bOr ses i sammenheng med de. mer fullstendige

regnskapene for tidligere

Vedlegg 1 gir bl.a. en oversikt over

hvilke regnskap og analyser som er publisert i

perioden 1978 - 1984.

FIGUR 1.1. OVERSIKT OVER AKTUELLE TALL FOR RESSURSREGNSKAPENE FOR AREAL, VANN OG FRA
MILJØSTATISTIKKEN

ResSur'skamgod

Type informasjon

AREAL VANN LUFT AVFALL

TILSTAND Jordbruksareal i drift. L.uftkvalitet for utvalgte Kommunale avfallsmeng-
1939-84 byer og tettsteder. der 1983.

Vernet areal 1984 841977-84
Spesialavfall, mengder,
OECD-land

BRUK / UTSLIPP Orndisponering av dyrket
areal 1979-84

Statistikk for noen
nedbOrfelt.

Befolkning og boliger

Utslipp av SO2, NO R ,
CO og Pb, 1976-84

StOyniv5er og -kilder

Kommunale avfallsanlegg

1979, 1983, 1984

Konsesjoner, 1978-84
Planlagt areal til

utbygging, 8 fylker,
1984-95

(1980) og landbruk

(1979).

MILJØVIRKNINGER Miljpvirkninger av vann-
kraftutbygging.

Miljpvirkninger ved kom-
munale avfallsanlegg i

Reguleringsinngrep i sj0-

er og tiltak for 5 mot-
virke skader.

1979.

ANALYSER Sirnuleringsforspk
jordressurssatellitten

SPOT

Investeringer i rensetiltak,
vannforsyning og avlOps-
renseanlegg.

Miljoverninvesteringer,
1981

Ombruk og gjenvinning ‘

1972-84

Virkning p5 helse av

vannforurensning

Virkning p5 helse av

luftforurensning og s OY
I nvestering 1 kommunal
renovasjon, 1972-82
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FIGUR 1.2. OVERSIKT OVER AKTUELLE TALL I ENERGI- OG MATERIALREGNSKAPENE

Ressurskategori

Type informasjon

ENERGI MINERAL FISK SKOG

RESERVER Nyttbar vannkraft pr.

1/1-85
Utvalgte mineraler,
reserver, 1/1-84

Bestandsutvikling,

1973-84

Bestand 1983

Olje- og gassreserver pr.
1/1-84. Kostnadsklasser

Reserveregnskap for

mineraler 1982-1983
Reserveregnskap for kull.
1976-84

Reserveregnskap for ved,

biomasse, 1977-84

UTTAK Uttak av energivarer.
1930-84

Uttak av malrner og
mineraler, 1980-84

Kvoter og fangst, 1975-84 Avvirkning, 1981-84

Fiskeslagfangst, 1979-84

Fiskerettigheter/overforft

ing, Norge og andre land,

1980-84

Eksport av fiskevarer

1977-84

BRUK Elektrisitetsbalanse Virkestilgang 1982-84

1975-84 	1

Nett° energibrilk .

1976-84

ProdUksjon og bruk, tre-
og treforedlingsprod. 	 '

' Etiet: gibruk otter sektor,
1976-82, '-etter varer, .
-i husholdninger .

1982-84 ',

Ved til brensel, 1972,
1983

Energipriser, 1977-84

ANALYSER Kostnader vectuhke alt.

i Samlet plan

E 1 ektrisitetsforbru k
sammenlikriet med

prognoser, 1977-90

Fiskeoppdrett, anlegg,

1984, produksjon av laks

og regnbueOrret, 1974-84

Bruk av trevarer i bygg

og anlegg, 1970-81

ifilL.JOVIRKNINGER

Energivarer fordelt pe

formal

Skogdfld i Vest-Tyskladd

og Norge



2. ENERGI

Dette kapitlet gir oversikt over

reserver, uttak og bruk av energi i Norge. De

fleste tallene inngAr i, energiregnskapet som er

laget for perioden 1976 - 1983. Regnskapet

Niger energivarene fra de nmringene som

utvinner dem, gjennom de nmringene som omformer

dem, til bruk i andre nmringer og private

husholdninger. Tabell 2.1 viser utvinning,

omforming og bruk av energivarer i 1983.

2.1. Energireserver 

Vannkraftreperyer:

1.januar 1985 var det bygd ut vann-

kraft med en midlere produksjonsevne pA ca.

98,5 TWh. Dette er 1,5 TWh mer enn ved

forrige Arskifte.

Figur 2.1 viser Okonomisk nyttbar

vannkraft 1. januar 1984 og 1985. ForelOpige

tall viser at den samlede nyttbare vannkraft

var 162 TWh 1. januar 1985, I tillegg kommer

vernede vassdrag med et kraftpotensiale pA 11,7

TWh.

Vannkraftreservene kan deles i fire

deler:

- Vannkraft som er utbygd pr. 1/1 1985.

- Vannkraft som er 	 under utbygging

eller er planlagt utbygget pr. 1/1

1985.

- Gjenverende vassdrag i Samlet plan

for vassdrag (Samlet Plan).

- Vernede vassdrag.

Magasinbeholdning

HOsten 1984 var bide rik pA nedbOr og

mild over mesteparten av landet. Dette, fOrte

til star oppfylling av magasinene. Ved

Tabell 2.1 Utvinning, omforming og bruk l av energivarer. 1983* Pd.

Ved,
tre-

I alt Kull Koks avfall, RA- Natur-
avlut olje gass

Raffi-
neri-
pro-
dukt'

,
Elek-
trisi-
tet    

Uttak av energivarer 	  2723
Energibruk i uttakssektorene  	 -42
Import og utenlandske kjOp i Norge  	 473
Eksport og utenlandske kjOp i Norge 	  -2250
Lager (+Ned, -Opp)  	 9

14 	 - 	 - 	 1296 	 1032
- -33

15 	 27 	 0 	 75
-3 	 -8 	 - -1084 	 -988
-0 	 2	 8

-3
354

-117
-1

381
-6
2

-50

295
-289

Primmrtilgang  	 913
Oljeraffinerier  	 -19
Andre energisektorer, annen tilgang 	 32
Registrerte tap, statistiske fail 	 -52

26 	 21
- 6

-11
	

9 	 30
2

	

11 	 233 	 327
- 265 	 -1

	

3 	 1
-6 	 -11 	 -4 	 -33

874
205
669
27

193
105
165
179

Registrert bruk utenom energisektorene
Utenriks sjOfart 	
Innenlandsk bruk 	

Landbruk og fiske 	
Kraftintensiv industri 	
Annen industri og bergverk 	
Andre nmringer 	
Private husholdninger 	

17 	 36 	 30

17 	 36 	 30'
0
8 	 27
8 	 8	 12

18

- - 	 497 	 294
- -	 205 	 -
- - 	 292 	 294
- -	 24 	 3

- 53 	 105
- 30 	 47

- -	 116 	 49
- - 	 '69 	 90

1) Inkl. energivarer brukt som rAptoff.
2) Inkl. gass gjort flytende. Petrolkoks er fOrt under koks.
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FIGUR 2.1. NYTTBAR VANNKRAFT 1. JANUAR 1984 OG 1985.
FORELOPIGE TALL. TWh

I planene for utbygging av Breheimen

inngikk opprinnelig Stryn-vassdraget, med ca. 1

TWh ogJostedOla med ca. 1,9 TWh. Utbyggingen

av Strynevassdraget er nA utsatt og utbyggingen

av JostedOla er nedjustert til 1,1 TWh.

Tabell 2.2 viser gjenvmrende nyttbar

vannkraft 1. januar 1984.

Tabell 2.2. Status for gjenvmrende nyttbar
vannkraft pr. 	 1. 	 januar 1984. TWh
midlere oroduksionsevne

I alt
Med i Vernet
Samlet 	 til
plan 	 1985

Uten-
for

Samlet
plan

I alt 	 63,7 34,2 12,5 17,0

Konsesjon gitt 	 5,8 - - 5,8
Konsesjon sOkt 	 16,8 7,5 - 9,3
ForhAndsmeldt 	 7,3 6,7 - 0,6
Vernet til 1985 	 . 12,5 - 12,51 -
Rest 	 i 	 21,3 20,0 - 1,3

1) De vassdragene som ikke blir gitt varig vern
i Verneplan III vil bli tatt med i Samlet plan.

arsskiftet var fyllingsgraden nesten 	 80

prosent. 	 Dette er hOyt i forhold til et

normalAr. 31. desember var det lagret vann

med et energiinnhold pA ca 51 TWh. Dette var om

lag det samme som ved forrige arsskifte, da

oppfyllingen var rekordstor.

Aktuelle utbygginger

Verneplan

Sperstadutvalget la i 	 1983 frem

forslag til Verneplan III. 	 Utvalget vurderte

da de 61 vassdragsobjektene som Stortinget ga

midlertidig vern under behandling av Verneplan

I og II. I tillegg ble Vefsna og vassdrag i
For a dekke opp kraftbehovet de 	 Indre Visten og Hellemo i Nordland trukket inn.

nearmeste Arene er en del prosjekter holdt 	 Det samlede kraftpotensialet i de
utenfor Samlet Plan. De stOrste av disse er: 	 vassdragene som ble foreslAtt vernet

Svartisen.. 3,8 TWh midlere Arsproduksjon

Breheimen.. 1,1 11

Etna/Dokka. 0,7

Nedre Nea.. 0,2 11

LaksAga.... M10,1

Verneplan III er 9.4 TWh. Dersom Stortinget

vedtar denne planen, vil til sammen 192

vassdrag med et samlet kraftpotensiale pA 21.1

TWh vMre undergitt varig vern. Verneplan III

vil bli behandlet i Stortinget sammen med en ny

energimelding og Samlet Plan i 1985.
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Samlet plan for vassdrag

Samlet Plan er et forslag til en

nasjonal rammeplan for forvaltningen av

vassdrag. Den gir en gruppevis prioritert

rekkefOlge for fremtidig kraftutbygging. Malet

for planen er A sikre en avveiing mellow mil30 -

og ressurshensyn og kraftverkOkonomi.

Samlet Plan omfatter vassdrags-

prosjekter med en midlere produksjonsevne pa

34,2 TWh. Prosjekter som ikke gis varig vern

etter Verneplan III vil ga inn i Samlet Plan.

Dersom vassdragsutbygginger ikke var

forbundet med milj0- og ressursmessige ulemper,

ville det were west Onskelig A bygge ut kraft-

verkene etter en rekkefOlge som var bestemt ut

fra stigende fastkraftkostnad. Dette ville gitt

de laveste totale utbyggingskostnadene.

Vassdragsutbygginger har imidlertid ofte store

milj0- og ressursmessige konsekvenser. Disse

konsekvensene har en forsOkt A to hensyn til

ved utarbeidingen av Samlet Plan. Problemet med

slike konsekvenser er at de er vanskelige A

sammenlikne. De ulike ulempene mA vurderes og

sammenveies etter skjOnn. Den endelige

rekkefOlgen pa utbyggingene er derfor et

politisk spOrsmal.

Arbeidet med "Samlet Plan kan deles i

tre deler:

—Utredning om alle vassdragene som

inngAr i planen. Rapporter beskriver

virkninger av en eventuell utbygging

pa forskjellige ressurs- og

miljOkvaliteter.

-En sammenveiing av alle konse-

kvensene for hvert enkelt vassdrag.

Dette gir en samlet vurdering av ikke-

Okonomiske konsekvenser for vass-

draget. Denne vurderingen ma

nOdvendigvis bli skjOnnsmessig.

-Forslag til prioritering av

utbygginger hvor det legges vekt pa

sAvel Okcnomiske som ikke-Okonomiske

konsekvenser.

En mate A vurdere og sammenlikne de

ulike rekkefOlgene pa, er A beregne merkost-

naden ved A velge en rekkefOlge som ikke

fOlger prinsippet om stigende fastkraftkostnad.

Denne merkostnaden er lik det rentetapet som en

pafOres som fOlge av at dyre kraftverk med smA

milj0- og ressursmessige ulemper skyves frem i

tid.

Kraftverkene er delt inn i 8 konflikt-

grupper. Denne inndelingen er foretatt pA

grunnlag av de ikke-Okonomiske konsekvens-

vurderingene. Gruppe 1 inneholder utbygginger

med smA mi1j0- og ressursmessige konsekvenser,

mens gruppe 8 gir store negative virkninger.

Utviklingen av fastkraftkostnaden som fOlger av

at man prioriterer gruppe 1 fOrst og gruppe 8

sist, er vist i figur 2.2. Til sammenlikning er

ogsA den monotont stigende fastkraftkostnaden

tegnet inn.

FIGUR 22. FASTKRAFTKOSTNAD VED (MENDE FASTKRAFT-
TILGANG MED UTBYGGING ETTER TO PRINSIPPER
FOR UTBYGGINGSREKKEFOLGE. ORE/KWh

Merkostnaden ved ikke A velge den

billigste rekkefOlgen vil i stor grad avhenge

av fremtidig kraftbehov, valg av kalkulasjons-

rente og prisen pa alternativ kraft. (Her:

Kullbasert varmekraft.) Det er valgt en hOy og

en lav prognose for fremtidig kraftbehov.

Kalkulasjonsrenten er 7 prosent og det er valgt

to alternative kullkraftpriser pa henholdsvis

25 Ore og 32 Ore pr. KWh. Kullfyrte

varmekraftverk antas A bli satt i produksjon

nar alle gjenvarende vannkraftprosjekter er

dyrere enn kullkraft. Dette betyr at kullkraft
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alltid kommer inn etter den siste vannkraft-

utbyggingen. Det er regnet med en viss kostnad

for A forhindre utslipp fra produksjonen av

kullfyrt varmekraft, men miljOvirkninger utover

dette er det ikke tatt hensyn til.

beregningene av merkostnaden ved

alternative rekkefOlger har en valgt A se pa

fire alternativer:

AligInAtiv 1: Utbygging der hensyn

bare er tatt til milj0- og ressurs-

konsekvenser (gruppe 1 til 8). Rekke-

fOlgen innen hver gruppe er ordnet

etter stigende fastkraftkostnad. Dette

tilsvarer rekkefOlgen som er vist

figur 2.2.

lternatiyIL Som .alternativ 1, men

der rekkefOlgen innen hver gruppe er

bestemt av vassdragets geografiske

plassering.

AltaLNItilf21 En rekkefOlge der en hat

forsOkt A sammenveie kraftverksOkonomi

og mil O- og ressurskonsekvenser.

Denne rekkefOlgen kan oppfattes som et

endelig forslag til Samlet Plan.

Somi alternativ 1, men

der den siste gruppen (gruppe 8) er

tatt ut og ,gitt varig ven. Dette

innebmrer at ca. 16 TWh av totalt 34,2

TWh fra Samlet Plan blir gitt varig

vern.

Merkostnader, regnet som et fast,

arlig belOp over en planperiode pa 56 fir for

de fire alternativene,er vist i tabell 2.3. Det

gar free av tabellen at stOrrelsen pa

merkostnaden i. stOrre grad avhenger av

fremtidig kraftbehov og pris pa alternativ

energi f enn hvilken rekkefOlge som velges.

Dette gjelder ogsa for alternativ 4, der ca.

halvparten av kraftutbyggingene i Samlet Plan

blix undergitt varig vern.

Tabell 2.3. Arlige annuiteter som dekker
merkostnaden ved ikke A velge
billigste utbyggingsrekkefOlge.
Kalkulasjonsrente 7 prosent.
Mill. 1984-kr.

Kullkraftpris
	

Lay. 3.,2_cmnose	 flOiLma_logg

re r. 	 25 
	
32

Alternativ 1 .. 	 82
	

119
	

172
	

267
Alternativ 2 .. 	 98
	

136
	

219
	

313
Alternativ 3 .. 	 73
	

92
	

154
	

206
Alternativ 4
	

132
	

187
	

416
	

693

Hvilket tall som best illustrerer met-

kostnaden vil blant annet avhenge av hvordan

den blir finansiert. Presentasjonsformen kan

ogsA vire avgjOrende for on merkostnaden opp-

fattes som °110y" eller "lav". Omregnet til en

Okning i prisen pA elektrisk kraft tilsvarer

resultatene i tabell 2.3 en Okning av kraft-

prisen pA mellom 0,3 og 2,3 Ore pr. KWh.

D1 le- og gassreserver:

Reserveregnskapet

En oversikt over olje- og gassfeltene

pa norsk kontinentalsokkel er vist i figur 2.3.
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FIGUR 2.3. OLJE- OG GASSFELT PA NORSK KONTINENTALSOKKEL



Reserver 1. januar 	  '
	

497 	 498 	 445
Nye felt 	 , 	
Omvurdering 	 ... . . ..... 	 4 	 -39 	 -17
Uttak 	 ... .. 	 ... ........ 	 -3 	 -14 	 -22

381 	 349
- 15
-8 	 -6

-25 	 -26

406 	 , 385
32
	

40
-27 	 -18.
-26 	 -26

332
71

-28
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Oljedirektoratet regner med at de

utvinnbare olje- og gassressurser sOr for 62.

breddegrad utgjOr mellom 4 og 5 milliarder tonn

oljeekvivalenter. Ca. 2, . 4 milliarder tonn er i

dag plvist, men ikke besluttet utbygget.

Ca. 0,8 milliarder tonn,er besluttet utbygget,

og inngAr som reserver i regnskapet. Mellom 1

og 2 milliarder tonn er enn& ikke p4vist.

Reserver * er den delen av de tilstede-

Reservene har vmrt gjenstand for

stadige nedvurderinger siden 1977. Disse ned-

vurderingene skyldes i fOrste rekke Okt

kunnskap on forekomstene. I Arene 1978 til 1981

var del samlede nedvurderingene pr. Ar stOrre

enn produksjonen. De samlede nedvurderingene

siden 1977 er ca. 220 mill. tonn

r. •

•1.

Tabell 2.4. Reserveregnskap for besluttet utbygde felt. RAolje 1977 - 1984. Millioner tonn.

1977 	 . 	 1978 	 1979 	 198Q

Reserver 1. januar  	 609 	 589 	 570 	 - 520
Nye felt  	 -	 - 	 - 	 24
Omvurdering  	 -6 	 -2 	 -31 	 -24
Uttak  	 -14 	 -17 	 -19 	 -24

	

1981 	 1982 	 1983 	 1984*

	

496 	 509 	 495 	 495

	

80 	 - 	 38 	 147
-43 	 11 	 -7
-24 	 -25 	 -31 	 -35

•

Reserver 31. desember . 	 589 	 570
	

520 	 496 	 509
	

495
	

495
	

607

1) Ekofisk vanninjeksjon

Tabell 2.5. Reserveregnskap for besluttet utbygde felt. Naturgass 1977 - 1984. Milliarder Sm 3 .

1977, 	 1978 	 1979 	 1980 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984*

Reserver 3desember  	 498 	 445 406 	 385 	 381 	 349 - 	 332 	 375

vmrende ressursene som det pr i dag er

lOnnsomt, A utvinne. En har enn ikke

tilstrekkelig oversikt over ressursene nord for

62. breddegrad til a kunne anslA hvor mye olje

og gass det er i dette. omradet.

Reserveregnskap for besluttet utbygde

prosjekter 1977 - 1984, er vist i tabellene

2.4 og 2.5:

I 1984 ble det besluttet A bygge ut

Osebergfeltet som har oljereserver p& 147 mill.
•

tonn og gassresserver pA 71 mill. tonn.

De 	 gjenvmrende utvinnbare olje-

reservene er i dag tilstrekkelige til on lag 17

Ars drift med dagens produksjonsnivA. De

gjenvmrende gassreservene vii holde i ca. 13 Ar

dersom dagens produksjonsnivA blir

opprettholdt.

oljeekvivalenter. For enkelte felt er 	 opp-

rinnelig utvinnbare reserver haivert.siden det

ble tatt beslutning om A bygge ut. Otvur-

deringene har vmrt stOrst i EkofiskomrAdet.

Nye felt

Det arbeides nA med A beregne

drivverdigheten av endel nye felt. Den delen

av gassfeltet Troll som ligger i blokk 31/2 ble

i 1983 erklmrt drivverdig av operatOren Shell.

De samlede olje- og gassreservene her er on

lag 500 mill. tonn oljeekvivalenter. Fir

beslutning 	 on 	 utbygging kan tas mA det'

avgjOres hvem som skal kjOpe gassen. En endelig

beslutning vii ikke bli tatt f$r tidligst

1985.
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Det er oppnAdd enighet mellom kjOpere

og produsentene av gassen fra Sleipnerfeltet.

Avtalen er imidlertid ikke godkjent av britiske

myndigheter ennA,og det er uklart nAr feltet

vil bli utbygget. Sleipner bestAr av flere

gassreservoar, som til sammen inneholder om lag

200 mill. tonn oljeekvivalenter (toe.) gass

pluss noe olje. Det mA antas at produksjonen

fra feltet vii bli forholdsdvis dyr.

Av andre aktuelle feltutbyggings-

oppgaver kan nevnes Gullfaks fase 2, Gullfaks

sOr, reSten av Valhall, 33/9 al.fa og beta, Tom-
meliten, oamt den delen av Troll som ikke ligger

i blokk 31/2.

Leting

Leteaktiviteten 'har ,vmrtStor i 1984.

Dette gjelder ssrlig i'Nord7Norge. Det er gjort

flere interessantefunn::-

PA TyrihanSfeltet pA ftltenbanken.

utenfor Nordland har Statoil funnet alje. og

kondensat. Dette. har gitt me forhApninger am

en utbygging i nordlige-larvann. OgsA Shell

har  gjort funn pA Haltenbanken. Letingen pA.

TromOflaket ga resultater i form av et

gassfunn ved Askeladden. Dette funnet ga meget

gode testresultater.

SOr for 62. breddegrad er det smrlig
to olje/gassfunn i nmrheten av Oseberg, som det

knytter seg store forventninger til. Saga har

dessuten funnet olje i blokk 34/7, som antakelig

henger sammen med funnet som seiskapet gjorde

mot slutten av 1982 i blokk 34/4. Mye tyder pA

at dette feltet har spesielt gode produksjons-

egenskaper.

Produksjon

Produksjonen av olje og gass var

1984 nesten.63 mill. tonn 	 oljeekvivalenter

(toe), som er nesten 6 mill. tonn mer enn i

1983. Dette skyldes stigningen i oljeproduk-

sjonen pa Statfjord og Valhall. Produksjonen pA

Ekofisk viser en jevn nedgang.

Oljeproduksjonen 	 har Okt fra ca. 31

mill. tonn i 1983 til ca. 35 mill. tonn i 1984.

Om lag 28 mill. tonn ble eksportert i 1984.

Gassproduksjonen var nesten 28 mill. toe. Dette

er en stigning pA 2 mill. toe. fra 1983. All

gassen eksporteres direkte gjennom gassrOrled-

ningene til Storbritannia og Tyskland.

Eksportverdien av olje og gass var

nesten 70 mrd. kroner i 1984.

Enhetskostnadene pA olje- og gassfelt

GiennomPnittekostnaden 	 produsert

enhet kan gi et bilde av lOnnsamheten pA et

For A finne et anvendelig enhetskost-

nadsbegrep, mA man to hensyn til at kostnader

og produksjon fOrOeler , seg over tid. En mate A

gjOte dette PA er A • u neddiskonterer sA vel

kostnader som produksjen til ett tidspunkt,

1983. Begrunnelsen er at en krone eller et tonn

olje er mer verd idag enn i fremtiden, fordi

den krona vi tjener idag over tid gir

avkastning i form av renteinntekter. Alle

kostnader og all produksjon er mao. relatert

til Aret 1983 ved beregning av enhetskostnaden.

Figur 2.4 viser et diagram for

enhetskostnadene pr. felt. Arealet for hvert

rektangel indikerer stOrrelsen pA feltet. De

stOrste feltene, Statfjord, Ekofisk og Frigg er

typiske lavkostnadsfelt med kostnader rundt $10

pr. fat. Heimdal har en kostnad pA over $26

pr. fat og kan betegnes som et marginalt felt.

Dagens pris er stiplet pa figuren pA $29.10 pr.

fat. (Dette tilsvarer norm-prisen pA

Ekofisk-olje, 3. kvartal 1984. Prisene pA

produktene fra andre felt kan variere noe fra

denne.)
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FIGUR 2.4. ENHETSKOSTNADER PR. FELT. 83—US$ PR. FAT 1

StOrrelsen pi hver soyle indikerer de opprinnelig utvinnbare reservene i feltet.

Rullreserver:

Det har vmrt en stadig oppvurdering av

kullreservene. Dette skyldes bedre kunnskap om

ressursene.

Tabell 2.6 viser uttak og reserver av

kull for Arene 1976 til 1983. Reservene er

fordelt pA to formasjoner: Svalbard-Longyeal-

kull og Sveakull.

Totalproduksjonen 	 har steget de

senere Ar. I 1984 var produksjonen om 	 lag

en' halt' million tonn. 	 Dette er omtrent det

samme som i fjor. PA grunn av forventninger om

lave kullpriser fremover er det planlagte

uttaket for de nmrmeste Arene redusert noe i

forhold til opprinnelige planer.

Tabell 2.6. 	 Reserveregnskap for kull 1976 - 	 1983. Mill. tonn.

1976 1977 1978 1979 1980 1981

Reserver 1. 	 januar 	 23,1 23,7 23,3 23,2 27,2 27,3
Omvurdering 	 1,1 0,3 4,3 0,4 4,5
Uttak 	 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4

Reserver 31. desember 	 23,7 23,3 23,2 27,2 27,3 31,4

1982 	 1983*

31,4 	 31,0
- 	 -

-0,4 	 -0,5

31,0 	 30,5
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Noen fornvbare energireserver:

Vannkraft, olje, gass og kull utgjOr

stOrstedelen av energireservene i Norge. Bruken

av andre energikilder er imidlertid stigende,

ogi fremtiden kan disse komme til a gi et

viktig bidrag til den totale energibruken.

En regner biomasse blant de mest

interessante potensielle energiressursene. Det

forskes ogsA pa andre energikilder, f.eks.

bOlgekraft, sol og vind, men man har ennA ikke

funnet teknologi for anvendelse av disse som

kan konkurrere med de konvensjonelle energi-

kildene. Energi fra biomasse kan imidlertid

produseres idag til en pris tilsvarende energi-

prisen frafra konvensjonelle kilder. Disse

energireserver av biomasse er fOrt opp i tabell

2.7. Det er , viktig A understreke at det er

knyttet endel usikkerhet til tallene. Alle

tall er oppgitt i brennverdier. (Se tabell

2.17).

Ener ikilde

Biomasse I alt 	

Trevirke i alt 	
Lauvtrevirke  	 21,0
FOrstegangs tynnings-
virke  	 2,5
Mermasse og hogst-
avfall  	 8,0
Biprodukter fra skog-
industrien 	 15,5

Halm  	 5,8
HusdyrgjOdsel  	 1,8
Avfall    	 9,3

For ikke-fornybare reserver vii endret uttak

fOre til endring i den totale uttaksperioden.

Tabell 2.8. Reserver, uttak og produksjonstid
for noen energivarer. 1984

Produksjonstidl

	

PJ 	 Antall Ar 

Kull 2	829 	 11 	 75
Olje 	  25 767: 	 1 480 	 17
Gass 	  15 863 	 1 184 	 13
Vannkraft ..  	 583 	 382 	 ..
Biomasse ... 	 64 	 30 	 .

1) Ved dagens uttak og uendrede priser og kost-
nader.

2) Tallene er for 1983. -De bygger pi beregninger
og er ineget usikre.

3) Besluttet utbygde reserver.

Biomasse utgjOr omtrent 8 prosent av

kullreservene. En stor del lauvtrevirke kan

nyttiggjOres til energi. Det same gjelder bi-

produkter frafra industrien. Her er imidlertid

bruken stor allerede i. dag. Ca. 80 prosent av

potensialet fra industriens avfall blir nyttig-

gjort til energiformAl.

2.2.  Uttak av energivarer ,

Utvinning av rAolje og naturgass

NordsjOen, produksjon av vannkraft og bryting

av kull pA Svalbard utgjOr hovedproduksjonen av

energivarer i Norge. Tabell 2.9 viser hvordan

uttaket av disse energivarene har utviklet seg

siden 1930 og frem til idag. Uttaket av tre-

virke tiltil brensel i 1984 er anslAtt til 4.0

mill. kubikkmeter fast mAl (fm
3
 ).

Tabell 2.9. Uttak av energivarer i Norge.
1930 - 1984.

Tabell 2.7. Energireserver i form av biomasse
pr. 1. januar 1984. PJ.

Brennverdi

63,9

47,0

Energivare Reserve Uttak

Kull	 RAolje Naturgass Vannkraft0PPs4MagLiDA:

En oversikt over noen norske energi-

reserver er gitt I tabell 2.8. Siden reservene

fordeler seg pA ikke-fornybare og betinget

fornybare reserver, kan ikke tallene umiddel-

bart sammenliknes. For de ikke-fornybare

reservene er det fOrt opp antall gjenvmrende

produksjonsAr gitt dagens produksjonsnivA. I

prinsippet vil de betinget fornybare reservene

vare i all evighet sA lenge uttaket ikke

overstiger tilveksten over et lengre tidsrom.

En kan derfor si at det er den Arlige

tilveksten som begrenser det Arlige uttaket.

Mill.t

1930	 • •	 0,2
1939 .. •	 0,3
1950	 .. .	 0,4
1960	 . .	 0,4
1970	 .. .	 0,5
1972 ... .	 0,5
1974	 . .	 0,5
1976	 .. .	 0,5
1978	 . .	 0,4
1980	 .. .	 0,3
1981	 . .	 0,4
1982	 .. .	 0,4
1983 . . .	 0,5
1984*.. .	 0,4

Mill.t

1,6
1,7

	

13,8	 0,3

	

17,0	 14,9

	

24,4	 26,0

	

23,5	 26,2

	

24,6	 25,4

	

30,6	 25,6

	

35,0	 28,0

Millifrder
Sm

TWh

8,7
10,9
16,9
30,9
57,3
6 7 ,4
76,6
82,0
80,9
84,0
93,0
92,9
105,9
106,1



-Pumpekraft 	
-Tap ved eksport
-Tilfeldig kraft

......

	0,1
	

0,1
	

0,3
	

0,2
	

0,4
	

0,5
	

0,6
	

0,6
	

0,5
	

0,6

	

0,6
	

0,7
	

0,2
	

0,4
	

0,5
	

0,2
	

0,6
	

0,6
	

1,2
	

0,9

	

3,2
	

2,5
	

0,6
	

1,2
	

1,5
	

1,2
	

2,6 	2,4
	

3,4
	

3,8
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Fra 1983 til 1984 har det vmrt en 0k-

fling i utvinningen av rAolje og naturgass pA

henholdsvis 14 og 9 prosent. Uttaket svarer nA

til et teoretisk energiinnhold pA omtrent 2665

PJ eller 740 TWh. Til sammenlikning kan nevnes

at inneniandsk bruk av energi i Norge i 1984

var 704 PJ (se aysnitt under om innenlandsk

energibruk). Utvinning av rAolje og naturgass

er nmrmere omtalt aysnitt over om olje- og

gassreserver.

EltktLiaitAtakalknag:
Produksjonen av elektrisk kraft (vann-

kraft og varmekraft ) var omtrent like stor

1984 son' i 1983, se tabell 2.10.

Samlet eksport 	 i 1984 var 8,9 TWh,

hvorav 3,3 TWh til Danmark og 5,6 TWh til

Sverige. Samlet eksportverdi var litt over 500

mill. kroner. Dette var ca. 300 mill. kroner

mindre enn Aret fOr.

Netto fastkraftforbruk av elektrisitet

i kraftkrevende industri Okte med 9 prosent

fra 1983 til 1984, fra 28,8 til 31,4 TWh. For-

bruket i 1984 er det hOyeste som noen gang er

registrert. Den kraftkrevende del av industrien

gAr nA med tilnmrmet full kapasitetsutnytting.

Temperaturkorrigert forbruk av elek-

trisitet til alminnelig forsyning Okte med om

lag 3,0 prosent fra 1983 til 1984. Dette er en

lavere veksttakt enn det som har wart vanlig de

siste &rene.

Innenlandsk energibruk:

I de fOlgende aysnitt er energibruk

definert som bruken av tilfOrt energi, det vii

si det teoretiske energiinnhold i energivarene.

Innenlandsk energibruk Okte i 1983 og

1984 etter flere Ar med svak nedgang. Dette er

vist i tabell 2.11. Okningen henger sammen med

den internasjonale konjunkturoppgangen.

Tabell 2.10. Elektrisitetsbalanse 1975 - 1984. TWh.

1975 	 1976 	 1977 	 978 	 1979 	 980 	 198 1 	 1982
	

1983*
	

1984*

Produksjon  	 77,5
+Import 	  0,1
-Eksport 	  5 7

	

82,1 	 72,4 	 81,0 	 89,1 	 84,1

	

0,2 	 2,7 	 0,8 	 0,8 	 1,8

	

6'9 	 1:6 	 4 2 	 5 5 	 2

	

93,4 	 93,2

	

1,1 	 0,8

	

6 4 	 6 9

	

106,2
	

106,4

	

0,4
	

0,9

	

13 8
	

8

=Brutto innenl. forbruk5 	 77.6 	 84 5 836 	 88
	

87
	

92 8
	

98,4

=Brutto fastkraft i alt 	 67 9

Kraftintensiv industri 	 27,0
Alminnelig forbruk 	  40,9

72 2 	 72 5 	 75 8 	 82 1 	 81 7 	 84 3 	 83 5 	 87 8 	 93,1 

27,3 	 25,4 	 26,9 	 29,7 	 28,7 	 27,8 	 26,6 	 29,7 	 32,3
44,8 	 47,1 	 48,9 	 52,4 	 53,0 	 56,5 	 56,9 	 58,1 	 60,8

-Tap i linjenettet,
eget forbruk i stasjonene 6,5 	 7,4 	 7,3 	 7,7

	
8,0 	 7,8 	 8,8 	 7,8 	 8,9 	 9,3

=Netto fastkraft i alt ... 61 4 	 64 8 	 65 2 	 68
	

74 1 	 73 9 	 75 5 	 75 7 	 78 9 	 838

Kraftintensiv industri 	 26,2 	 26,5
Alminnelig forbruk l 	  35,2 	 38,3

Alminnelig forbruk l

temperaturkorrigert 	 36,3 	 37,8 	 40,2 	 41,0 	 43,4 	 45,1 	 47,3 	 49,5
Arlig endring. Prosent . 	 4,0 	 6,5 	 2,0 	 6,0 	 4,0 	 5,0 	 4,5 	 3,5

1) Netto fastkraftforbruk utenom kraftintensiv industri. 2) Avrundet til nmrmeste halve
prosent.

	

24,7 	 26,1 	 28,8 	 27,9 	 27,0 	 25,9 	 28,8 	 31,4

	

40,5 	 42,0 	 45,2 	 46,0 	 48,5 	 49,8 	 50,1 	 52,4

51,3 	 53,0
3,0
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Tabell 2.11. Energibruk 1 utenom energisektorene. 1976- 1984. PJ

1976 	 1977 1978 	 1979 	1980	 1981 	 1982 	 1 83* 1984*

I alt 	

Utenriks sjOfart 	
Innenlandsk bruk 	
Landbruk og fiske 	
Kraftintensiv industri . 	

	Annen industri oq bergverk 	
Andre mringer 	
Private husholdninger 	

938	 955	 947	 991	 982	 955	 903	 874

321 	 333 	 297 	 287 	 294 	 278 	 239 	 205
617 	 622 	 650 	 704 	 688 	 677 	 664 	 669
30 	 30 	 30 	 34 	 28 	 25 	 26 	 27
162 	 154 	 172 	 199 	 198 	 191 	 181 	 193
124 	 117 	 119 	 123 	 120 	 116 	 111 	 105
148 	 158 	 163 	 169 	 165 	 169 	 167 	 165
153 	 162 	 167 	 179 	 177 	 176 	 179 	 179

• •
704

1) Omfatter ogsa energivarer brukt som rastoff.

Forbruket av fast brensel Okte ogsa. i

1984. (Bruk av trefiber som brensel er

beskrevet aysnitt 5.2 og tabell 5.4). For

fOrste gang pa. 5 Ar var det ogsa en Okning i

oljeforbruket. Dette er vist i tabell 2.12 der

innenlandsk energibruk er fordelt etter energi-

varer. Samtidig var det en Okning i elek-

trisitetsforbruket. Dette forbruket har Okt

gjennomsnittlig 3.4 prosent pr. ar i perioden

1976 - 1984.

Tabell 2.12. Energibruk utenom utenriks sjOfart og energisektorene, etter energivare.
1976 - 1984. PJ.

	

1976 	 1977 	 1978 	 1979 	1980	 	1981	 1982 	 1983* 1984*

I alt  	 617 	 622 	 650 	 704 	 688 	 677 	 664 	 669 	 714
Elektrisitet  	 241 	 236 	 248 	 271 	 269 	 '280 	 280 	 294 	 315
Olje  	 311 	 326 	 338 	 357 	 344 	 321 	 309 	 292 	 307
Fast brensel  	 56 	 60 	 64 	 76 	 74 	 76 	 75 	 82 	 92

1) Omfatter ogsa vatgass

Nordland har stOrst forbruk av fast

brenSel	 hovedsaklig kull og koks brukt

industrien. Stort forbruk av fast brensel

Ostfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Sogn

og Fjordane skyldes kraftkrevende industri,

treforedling, produksjon av trevarer og sement.

Telemark skiller seg ut med stOrst

oljeforbruk. 75 prosent av fylkets oljeforbruk

er vatgass brukt som rastoff. Oslo, Hordaland,

Rogaland og Nordland har stOrst forbruk av

olje til varme- og transportformal.

Elektrisitetsforbruket er stOrst

Telemark og Nordland pa grunn av kraftkrevende

industri. StOrst forbruk utenom industrien har

Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland.

EntEgitrALLUItitRELYlker:

Utgangspunktet for det fylkesvise

energiregnskapet 	 er 	 ressursregnskapet 	 for

energi. Hovedprinsippet for fordelingen pa

fylker er at energibruken legges til det fylket

hvor energien brukes, men for fiske og tran-

sportsektorene er •energibruken lagt til det

fylket hvor fiskebAten/transportinidlet er

registrert.

Energibruken i utenriks sjOfart og

luftfart er ikke fordelt pa fylker.

Figur 2.5 viser innenlandsk energibruk

1982 fordelt pa fylker og energivarer. Tele-

mark bruker mest energi, Aust-Agder og Finnmark

minst.
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FIGUR 25. BRUK AV ENERGIVARER UTENOM ENERGISEK-
TORENE, ETTER FYLKE. 1982. PJ

Bortsett fra i Telemark har det Nrrt

relativt smA endringer i fylkenes energibruk i

perioden 1978 - 1982. Dette er vist i tabell

2.13. Okningen innenlandsk energibruk fra

1978 til 1980 og nedgangen fra 1980 til 1982

gjenspeiler utviklingen i de fleste fylker.

Tabell 2.13. 	 Energibruk 1 	utenom energi-
sektorene, 	 etter fylke. PJ

Fvlke 1978 1980 1982

I alt 	 618 671 646

Ostfold 	 39 46 40
Akershus 	 31 32 32
Oslo 	 53 52 54
Hedmark 	 17 20 21
Oppland 	 17 20 18
Buskerud 	 30 31 33
Vestfold 	 19 22 20
Telemark 	 75 96 92
Aust-Agder 	 11 12 11
Vest-Agder 	 26 31 29
Rogaland .......... 	 52 52 50
Hordaland 	 49 51 52
Sogn og Fjordane 	 30 31 29
MOre og Romsdal 	 34 33 32
SOr-TrOndelag 	 29 33 33
Nord-TrOndelag.,. 17 18 17
Nordland   56 60 55
Troms 	 18 19 17
Finnmark 	 13 12 12

1) Utenom utenriks sjOfart og luftfart

2.4. Energi-analvser og undersOkeiser 

Angly§fprogrammet ANNA:

By/let utviklet i 1983 et program

(ANNA) for analyse av energistatistikk.

Programmet er basert pA manedlige data over

produksjon, omsetning og bruk av de viktigste

energivarene, samt meteorologiske data. Ut fra

dette er det mulig a estimere den delen av

energiforbruket som er uavhengig av

temperaturen. Dataene gjOr det ogsA mulig A

anslA forbruket av energivarer fordelt pA andre

formal, som transport og rAstoff. Det

resterende (temperaturavhengige) energi-

forbruket antas i sin helhet A gA til romopp-

varming i husholdninger, industri og andre

mringer.

Figur 2.6 viser energiforbruket for-

delt pA formal for Arene 1973 - 1984. Energi

brukt til romoppvarming er temperaturkorrigert.

I forbruket av elektrisitet er tapet i over-

fOringsnettet trukket fra. Drivstoff kjOpt i

utlandet eller brukt i utenriks sjgart er ikke

inkludert.
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FIGUR 2.6. TILFORT ENERGI ETTER FORMAL 1973-1984.
TEMPERATURKORRIGERT. PJ

Figur 2.6 dekkei en periode med store

endringer i forbruksmOnsteret av energi

Norge. Ser vi allikevel perioden under ett,

(inner 	 vi	 en 	 gjennomsnittli.g 	 Okning 	 i

temperaturkorrigert energiforbruk pA omtrent

1,9 prosent pr. Ar. Energivarer brukt til rA-

stoff Okte med 4,9 prosent Arlig i gjennom-

snitt, mens tilfOrt energi til romoppvarming og

transport Okte med henholdsvis 2,4 og 3,3

present Arlig i denne perioden. Andre formAl

viste en svak Okning pA rundt 0,3 prosent Arlig

i gjennomsnitt.

ForelOpige beregninger viser at fra

1983 til 1984 Okte totalt forbruk med 4,6

prosent, mens transport og rAstoff Okte med 4,5

prosent og 14,1 prosent. Forbruk av energivarer

til romoppvarming viste en svak Okning pA litt

over 2 present.

Tabell 2.14 og figur 2.7 viser i

stOrre detalj det beregnede temperatur-

korrigerte forbruk av tilfOrt energi til tom-

oppvarming for perioden 1973 - 1984. Totalt

tilfOrt energi er videre fordelt pA varene

oljeprodukter, elektrisitet og fast brensel. De

beregnede resultater har vist seg A avhenge av

hvilken tidsperiode som benyttes som grunnlag

for beregningene i modellen. Usikkerheten er

stOrst_i begynnelsen og slutten av perioden.

Tabell 2.14. Temperaturkorrigert tilfOrt energi
til romoppvarming. 	 1973-1984. 	 PJ.

Ar 	 I alt Elektri-
sitet

Olje-
produkter

Fast
brensel

1973... 	 91.2 42.9 36.7 11.6
1974... 	 103.2 44.9 47.1 11.2
1975... 	 112.6 46.9 53.8 11.9
1976... 	 118.9 49.3 57.0 12.6
1977... 	 122.2 52.2 58.0 12.8
1978... 	 125.1 54.2 56.1 13.5
1979... 	 127.6 56.5 54.6 16.4
1980... 	 126.5 59.3 50.3 16.9
1981... 	 123.4 61.5 44.4 17.5
1982... 	 121.7 64.2 39.5 18.1
1983... 	 122.0 67.0 36.2 18.9
1984*.. 	 125.3 70.2 36.2 19.0

FIGUR 2.7. TEMPERATURKORRIGERT FORBRUK AV ENERGI
TIL ROMOPPVARMING. 1973-1984. PJ
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Figur 2.7 og tabell 2.14 viser at det

er foregAtt en betydelig substitusjon fra olje

til elektrisitet etter 1977 som fOlge av store

prisendringer (se aysnitt 2.5). Forbruk av olje

til romoppvarming er idag omtrent pa samme niva

som i 1973. Den sterke overgangen fra olje til

elektrisitet viser na tydelige tegn pa

stagnasjon.

Forbruket av elektrisitet til rom-

oppvarming var jevnt Okende i perioden 1973

1984, med en gjennomsnittlig Arlig vekst pa 4,6

prosent. Den samme gjennomsnittlige vekst hadde

ogsa 	 forbruket 	 av fast brensel, selv om

utviklingen dette tilfellet , har weft mer

ujevn.

Den snake nedgangen i forbruket av

energi til romoppvarming som vi har opplevd

etter 1977, synes na a vere snudd til en svak

oppgang.

Den stiplede linjen i Figur 2.7 viser

den nyttiggjorte delen av energiforbruket som

er gAtt med til romoppvarming. Det er regnet

med at 70 prosent av det teoretiske energiinn-

holdet i oljen blir nyttiggjort (virkningsgrad

0,7), mens virkningsgraden ved forbrenning av

ved er satt til 50 prosent. Mens den gjennom-

snittlige arlige vekst i nyttiggjort energi var

pa omkring 7,5 prosent i arene fra 1973 til

1977, synes vi na, .etter en periode med nesten

konstant forbruk, a vmre pa vei inn i en

periode med svakere vekst (ca. 2 prosent

Arlig).

Energihruhiplpholdningene:

Det ble i 1983 gjennomfOrt en utvalgs-

undersOkeize om energibruk private' hus-

holdninger. En liknende undersOkelse ble gjort

i 1980 (Rapport- ' 88712). Resultater fra den

siste undersOkelsen vil bli presentert r i egen

rapport (84/20).

I gjennomsnitt var energiforbruket

til hver husholdning 23.4 MWh i 1983. Dette

fordelte leg med ' 15.9 MWh (68, prosent) pa

elektrisitet, 4.2 MWh (18 prosent) pa olje-

produkter og 3.3 MWh (14 prosent) pa fast

brensel: Dette snares til et forbruk pr.

kvadratmeter pA 172, 46 og 36 , kWh for hen-

holdsvis elektrisitet, oljeprodukter og fast

brensel. Totalt ble det i gjennomsnitt tilfOrt

254 kWh pr. kvadratmeter og bolig i 1983.

Det hOyeste forbruket av energivarer

til oppvarming av boliger finner vi i vanings-

hus og eneboliger. Eldre boliger har et stOrre

forbruk pr. kvadratmeter enn nye.

Forbruket pr.- kvadratmeter avhenger

ogsa i stor grad av hvilket oplivarmingssystem

boligen har. Dette kan man tolke som for-

skjeller i systemenes evne til a utnytte

energiinnholdet i de ulike energibmrerne.,Av

undersOkelsen gar det frem at sentralfyring

gjennomsnitt .har en effektiv virkningsgrad i

omradet 0.3 - 0 6, ovn for flytende brensel 0.5

- 0.7 og ovn for . fast: 'brensel 0.4 - 0.6.

Spredningen tallene for hvert fyringssystem

skyldes boligtype. Elektrisk' fyring har

virkningsgrad 1.

Til tross for den markerte nedgangen i

bruk av,olje' til oppvarming iperioden 1979 -

1983 , hat det ikke verten tilsvarebde reduk-,
sjon i antall,husholdninger med oppvarmingsut-

styr basert pa olje. Dette gar frem av tabell

2.15.

Tabell 2.15. Oppvtrmingsutftyr i boliger.
1980 og 1983 . Prosent av
boligmassen.

1980
	

1983

Sentralfyringsanlegg  	 14
	

123
El.ovner,fastmonterte 	 78
	

80
El.ovner,flyttbare  	 54
	

41
El.varmekabler  	 17
	

23
Ovn for fast brensel  	 56
	

57
Ovn for flytende brensel 	 42
	

38
Peis  	 26
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1) EnergiundersOkelsen 1980.
2) EnergiundersOkelsen 1983.
3) 5 prosent eget anlegg, 7 prosent feller.

Den relative nedgangen i sentral-

fyringsanlegg og ovner for flytende brensel

skyldes vesentlig at nye boliger ikke lenger

utstyres med alike anlegg. Endringer i de eldre

boligene er derfor svmrt sma. Dette tyder pa at

det meste av substitusjonen mellom olje,

elektrisistet og fast brensel er skjedd ved

endret oppvarmingsmate, det vil si endret bruk

av eksisterende oppvarmingsutstyr.

Figur 2.8 viser fordelingen av vik-

tigste oppvarmingsmate i 1973 og 1983 i boliger

bygget fOr 1973.
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FIGUR 2.8. VIKTIGSTE OPPVARMINGSMATE : 1973 OG 1983 I BOLIGER BYGGET FOR 1973. PROSENT

Omtrent 20 prosent av husholdningene

med boliger bygget fOr 1973, tilsvarende

omtrent en kvart million boliger, oppga A ha

endret viktigste oppvarmingsmAte i lOpet av

perioden 1973 - 1983. Endringene var flest

blant boliger med ovn for flytende brensel som

hovedoppvarming i 1973. Nesten halvparten av

disse hadde en annen hovedoppvarming i 1983.

Boligens nye oppvarmingssystem fordelte seg

likt pA elektrisk oppvarming og ovn for fast

brensel.

25 prosent av husholdningene oppga a

ha ovn for fast brensel som viktigste opp-

varmingssystem i 1983. Totalt ble det forbrukt

omtrent 2,4 mill. m 3 fast mAl (fm3 ) ved, til-

svarende 3,4 TWh elektrisk kraft. To tredje-

deler av dette var selv-hogst. Oppvarming med

fast brensel er mest utbredt i Hedmark og

Oppland hvor hele 45 prosent av husholdningene

benyttet dette som hovedoppvarming i 1983.

Det ble ogsA spurt om det var gjennom-

fOrt energiOkonomiseringstiltak (ENOK-tiltak) i

boligen de siste 10 Ar. 42 prosent svarte at

minst ett slikt tiltak var gjennomfOrt. Energi-

forbruket i boliger hvor det var gjennomfOrt

ENOK-tiltak, skilte seg imidlertid ikke

signifikant fra forbruket i boliger hvor slike

tiltak ikke var gjennomfOrt. Denne kanskje

overraskende konklusjonen betyr ikke

nOdvendigvis at ENOK-tiltakene har vmrt uten

effekt. Boliger hvor ENOK-tiltak har vmrt gjen-

nomfOrt kan ha fAtt sitt forbruk redusert fra

et nivA, som tidligere var hOyere enn gjennom-

snittsforbruket,til et nivA svarende til gjen-

nomsnittsboligens forbruk. Det er ogsA mulig at

eventuell energi-innsparing fra-ENOK-tiltak er

tatt ut i Oket varmekomfort. ;

Disse forhold kan ogsA vmre en mulig

forklaring pA hvorfor eakelttiltak som hadde

stOrst (men allikevel ikke signifikant)

betydning, nemlig tilleggsisolering, viste en

virkning motsatt av hva en skulle vente. En

gjennomsnittsbolig med . utfOrt tilleggsisolering

hadde i 1983 et energiforbruk : som la hOvere enn

boliger uten slike tiltafOlge undersOkelsen.

Utviklinaen i elektrisitetsforbruket sammen-

lignet med prognosene:

ForelOpige tall viser at det tempera-

turkorrigerte forbruket av fastkraft til almin-

nelig forsyning i 1984 var 60,8 TWh (inkludert

overfOringstap). Dette var om lag 3 TWh over

prognosen i Energimeldingen (St.meld. nr .54,

1979-80), som vist i figur 2.9. Forbruket i

1984 lA pA samme nivA som Energimeldingens bane

for utviklingen antydet for forbruket i 1986.
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FIGUR 2.9. UTVIKLINGEN I BRUTTO FASTKRAFTFORBRUK
TIL ALMINNELIG FORSYNING I TWh OG TOTALT
OLJEFORBRUK I MILL. TONN, SAMMENLIKNET
MED PROGNOSENE

FIGUR 2.10.UTVIKLING I ELEKTRISITETSPRIS TIL HUSHOLD-
NINGER OG JORDBRUK OG PRISENPA FYRINGS-
OLJE 1 SAMMENLIKNET MED FORUTSETNING-
ENE I ENERGIMELDINGEN. ORE/KWh INKL. ALLE
AVG IFTER. 1983 —PRISER

1) Pris for nyttiggjort energi. Virkningsgrad ved fyring er satt til 0,7.
2) Det er forutsatt samme prisutvikling for r5olje og innenlandske

oljeprodukter.

Veksten i bruttonasjonalprodukt utenom

olje og skipsfart, var i perioden 1977 til 1983

i gjennomsnitt 1,4 prosent pr. Ar. Dette er

noe lavere enn det er regnet med i

Energimeldingen, selv om meldingen er noe uklar

pA dette punktet.

Avviket mellOm'.'filkt00,forbruk og

prognoses i Energimeldin0431504ifOrst og
• 	 , 	 ,

fremst en annen utviaingenn- 	 . 
forutsatt. Dette er vist i:.0.11Uk"2:49.

Sammenliknet mOd-;'*ilei4041161dingens

midlere oljeprisalternatiV Ole;4014.40ne for

prisen pA olje i 1990 i

begynnelsen :441980: 	 om det ' har Inert

nedgangj realprisen.PAOlje siden 1981, ligger

den fremdelee 'over den prisbanen som ble

benyttet i EnergiMeldingen

Utviklingen i elektrisitetsprisen har

vmrt nmr det som ble forutsatt.

Den sterke oljeprisOkningen har fOrt

til en raskere overgang fra olje til

elektrisitet og fast brensel enn det var regnet

med.

En regner i dag med at den store

forskjellen mellom prisen pA olje og elekt-

risitet til oppvarming vii bli mindre i tiden

som kommer. Dette skyldes dels at en regner med

fortsatt nedgang i realprisen pd olje og dels

Okende pris pA elektrisitet. En slik utvikling

vil redusere forskjellene mellom Energi-

meldingens prisforutsetninger og faktisk pris-

utvikling. Dette vil kunne medfOre at vekst-

takten i elektrisitetsforbruket blir lavere enn

forutsatt i Energimeldingen for perioden 1985

til 1990.

De siste tallene for byggeaktiviteten

tyder ogsA pA at boligbyggingen kan bli mindre

enn tidligere anslAtt. Dette vil kunne redu-

sere veksttakten i elektrisitetsforbruket

ytterligere i forhold til prognosene.

Fra 1983 til 1984 Okte det temperatur-
korrigerte elektrisitetsforbruket til alminne-

lig forsyning med om lag 2,6 prosent. For A nA

Energimeldingens prognose i 1990 pA 70 TWh, mA

veksten fra 1985 i gjennomsnitt vmre 2,4

prosent pr. Ar.
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2.5. Priser pa energi 

BrUken av de forSkjellige energivarer

til oppvarmingsformAler blant annet avhengig

av prisforholdet meilom dem. Tabell 2.16 wiser

prisene OA'elektrisitet til hushoidninger og

jordbruk og noen utvalgte oljeprodukter.

Elektrisitetsprisene er gjennomsnitts-

priser for hele landet. Det er imidlertid stor

variasjon i prisene mellom fylkene og for de

enkelte elektrisitetsverk.

Prisene pa oljeprodukter er gjennom-

snittlige listepriser og gjelder for omrAder

der det ikke er beregnet tillegg for transport-

kostnader. Det er likevel smA variasjoner

prisene for de ulike omrAdene i landet.

Fra 1979 til 1984 har prisen pA

elektrisitet Okt gjennomsnittlig 14 prosent pr.

Ar, mens tilsvarende Okning i prisene pA fyr-

ingsolje og -parafin-har vmrt ca. 19 prosent

pr. Ar. Prisen pA tungolje Okte med omtrent 21'

prosent pr. Ar i samme tidsrom..

2.6: Enheter og omregningsfaktorer'

Tabell 2.17 gir gjennomsnittlig

teoretisk energiinnhold og bruksvirkningsgrader

for en del utvalgte energivarer og formal. Det

teoretiske energiinnholdet vil variere for en

og samme slags vare. Raolje - fra NordsjOen har

for eksempel en annen kjemisk sammensetning enn

rAolje fra Midt-Osten. Faktorene oppgitt-

tabell 2.16 er derfor A betrakte som gjennoi-

snittsverdier.

Anslagene for virkningsgradene er

meget usikre. I enkelte undersOkelser fore-

ligger resultater som avviker betydelig fra

bruksvirkningsgradene oppgitt i tabellen.

Tabell 2.16. Prisene pA elektrisitet til husholdninger og jordbruk, samt prisene pA noen
utvalgte oljeprodukter. 	 1977 - 1984. 	 Ore/kWh. Alle avgifter inkludert,

Virkningsgrad
ved fyring 1977 1978 1979 1980 1981., 1982 1983 1.984

1. 	 jan.
1985

Elektrisitet'.... 1,00 11,7 14,2 16,0 17,3 20,1 23,3 27,8 31,2 34,7
(.) (12,5) (13,8) (15,0) (17,7) (21,5) (25,1) (28,5) (31,7)

Fyringsparafin... 0,75 15,0 15,6 18,3 27,6 35,8 40,6 42,4 43,3 44,0
Fyringsolje 	 1.... 0,70 12,7 13,3 16,0 25,7 32,6-. 35,8 37,4 38,5 39,2
Fyringsolje 2.... 0,80 10,5 11,1 13,4 21,2 27,1 29,8 31,2 32,1 32,7
Tungolje 	 0,80 6,8 6,8 8,6 12,9 17,2 17,1 18,5 22,1 24,5

1) Tallene i parantes utgjOr den variable del av prisen (energileddet i en H4-tariff).

Tabell 2.17. 	 Gjennomsnittlig energiinhold, virkningsgrader og tetthet for utvalgte energibmrere.

Energibarer 	 Teoretisk
energi-
innhold

Enhet Virkningsgrader Tetthet
Industri
Bergverk

Transport 	 Ar,net
forbruk

Kull 	 28,1 TJ/ktonn 0,75 0,10 0,60

Ved og tory 	 8,4 TJ/kfm3 0,65 0,65 0,5 tonn/fm3

Avlut (tOrrstoff) 	 12,0 TJ/ktonn
Treavfall (tOrt) 	 15,0-18,5 TJ/ktonn

RAolje 	 42,3 TJ/ktoin 0,85 tonn/m 3

Naturgass 	 42,3 TJ/MSm 0,77-1,07 kg/Sm3

Flytende propan og
Butan (LPG) 	 48,4 TJ/ktonn 0,95 0,95 0,53 tonn/m3

Bensin 	 44,0 TJ/ktonn 0,20 0,20 0,20 30,74 tonn/m
Parafin 	 42,7 TJ/ktonn 0,80 0,30 0,75 0,79 tonn/m3

Diesel-,gass-,
fyringsolje nr.1 og 2 42,3 TJ/ktonn 0,70 0,30 0,55 0,83 tonn/m33

Tungolje 	 41,9 TJ/ktonn 0,80 0,30 0,65 0,95 tonn/m
Elektrisitet 	 3,6 TJ/GWh 1,00 0,95 1,00



30

enda stOrre grad enheter basert pa gass (m 3

og Scuft) saint omregningsfaktorene mellom disse

enhetene. Ved utarbeidelsen av tabell 2.18 er

tetthetene og brennverdiene gitt i tabell 2.17

benyttet. Et tonn raolje er regnet som

ekvivalent reed 1000 Sm3 naturgass.

Det finnes en lang rekke maleenheter

for energi i bruk innen energifeltet. Mange av

disse er upresist definert. Konverterings-

forholdene angitt i tabell 2.18 nedenfor ma
derfor betraktes som tildels usikre. Dette

gjelder enheter basert Pi olje (toe. og fat), og

Tabell 2.18. Energienheter l

Enhet
Basert

1 PJ 	

1 TWh 	

1 quad

1 Mtoe
(olje)

1 Mfat
(olje)

1 GSm3

(gass)
1 GScuft

.a s

PJ

1

3,60

1053

42,3

5,72

42,3

1,20

TWh

0,278

1

292,5

11,8

1,59

11,8

0,33

quad

9,50x10-4

3,42x10-3

1

0,04

5,4x10-3

0,04

1,0x10-3

Mtoe
o e

0,024

0,085

24,9

0,135

1,0

0,028

Mfat
o e

0,175

0,629

184

7,4

1

7,4

0,21

GSm3	 GScuft
a

0,024
	

0,83

0,085. 	 3,00

24,9
	

1021

1,0
	

35,3

0,135
	

4,8

1 	 35,3

0,028 	 1

1) 1 quad = 10 Btu (British thermal units)
1 Mtoe 	 = 1 mill. tonn (rA)oljeekvivalenter
1 Mfal, 	 = 1 mill. fat raolje (1 fat = 0,159 m3 )
1 GSm 	 = 1 mrd. standard kubikkmeter naturgass
1 GScuft = 1 nerd . standard kubi kkfot naturgass

(1 Scuft = 0,0283 Sm)

Noen vanlig benyttede prefikser er vist

i tabell 2.19.

Tabell 2.19. Prefikser

Navn    bol

k
M
G
T
P.
E 

F kto

103

106
109

10
12

1015

10
18 

Kilo
Mega
Giga
Tera
Peta
Exa      

OOOOO .• •.•                    
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3. MINERALER

3.1. Reserver

Tabell , 3.1 viser forelOpige tall for

reservene av noen viktige metaller pr. 1.

januar 1984. Usikkerheten i tallene er angitt

ved et minimums- og et maksimumsanslag. Sann-

synligheten for at intervallet mellom disse

De forventede jernmalmreservene er

store nok til ca. 30 Ars drift og titan-

reservene til ca. 60 Ars drift med dagens

produksjonsnivA. Tilsvarende holder kobber- og

sinkreservene til om lag 10 Ars drift, mens

blyreservene vil vare i ca. 5 dr.

VAren 1984 ble gruvene pA Skorovas i

Nord-TrOndelag lagt ned, da reservene i gruva

var tOmt ut. Produksjonen ved Skorovas besto

av kobber og sink.

grensene dekker den 	 virkelige 	 verdien 	 er 	 90 	 Markedet 	 for metaller var meget svakt

prosent 	 (forutsatt at priser og kostnader ikke 	 i 	 1980 	 og 	 1981. 	 Dette 	 fOrte 	 til 	 kraftige

endres). 	 nedvurderinger 	 av 	 reservene, 	 jfr. 	 tabell 3.2.

Tabell 3.1. 	 Kjente og drivverdige metallreserver i Norge 1. 	 januar 1984. 	 1000 tonn rent metall.
ForelOpige tall.

Metall Min. 	 Forventnings-
anslaq 	 rett anslaq

Maks.
anslaq

Jern

Titanoksyd

Kobber

Sink

Bly

Utvinnbar reserve 	
Nettouttak 1984 	

Utvinnbar reserve 	
Nettouttak 1984 	

Utvinnbar reserve 	
Nettouttak 1984 	

Utvinnbar reserve 	
Nettouttak 1984 	

Utvinnbar reserve 	
Nettouttak 1984 	

40

13

700

950

130

160

10

72
2

17

700
365

900
301

225
23

270
29

18
4

109

19

700

950

365

450
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Tabell 3.2. 	 Reserveregnskap for noen viktige metaller. 1979 - 	 1983.

Jern Titanoksyd
1979 1980 1981 	 1982 1983 1979 1980 1981 1982 	 1983

Drivverdige
utvinnbare
reserver 1/1 	 160 000

Uttak 	 -2 616

Omvurderinger 	 -84

157 300

-2 420

-3 280

151 	 600 	 78

-2 	 667 	 -2

-70 933

000

125

-893

75 000

-2 277

-33

20 500

-364

-136

20 000

-369

-431

19 200

-294

-406

18 500 	 18

-245

- 105

150

-242

- 8
Drivverdige
utvinnbare
reserver 31/12 	 .	 157 	 300 151 	 600 78 000 	 75 000 72 700 20 000 19 200 18 500 18 	 150 	 17 900

Kobber Sink Blv
1979 1980 	 1981 1982 	 1983 1979 1980 1981 1982 1983 1979 	 1980 1981 	 1982 1983

Drivverdige
utvinnbare
reserver 1/1  	 557

Uttak 	 -29

Omvurderinger 	 -26

502 	 390

-29 	 -28

-83 	 -82

280 	 250

-27 	 -26

-3 	 1

513

-28

50

535

-27

-63

445

-30

-85

330

-32

2

300

-32

2

35 	 46

-3 	 -2

-14 	 -16

28 	 25

-3 	 -4

1

22

-4

-

Drivverdige
utvinnbare
reserver 31/12 	 502 390 	 280 250 	 225 535 445 330 300 270 46 	 28 25 	 22 18
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OgsA i 1982 var markedet svakt, men stigning

dollarkursen fOrte til at omvurderingene av

reservene ble langt mindre dette Aret. I 1983

og 	 1984 	 har markedsutsiktene bedret seg.

Bortsett fra kobbermarkedet som er svakt, synes

utsiktene for de andre metailene A vare gode.

Omvurderingene av titan er smA. I verdens-

mAlestokk er Norge storprodusent av titan.

Endrede markedsforhold synes derfor A slA ut

endret produksjonsnivA. For jern er situasjonen

en annen: Svikt i markedet fOrer til endringer

i 	 reservene bg 	 eventuell innstilling av

produksjonen.

3.2. Norskproduserte malmer

Produksjonen og handelen med norsk-

produserte malmer 1981 - 1984 er vist i tabell

3.3. Produksjonen fra norske gruver 1960 - 1984

er vist i figurene 3.1 og 3.2. For de fleste

malmene har uttaket i de senere Ar veert

FIGUR 3.1. PRODUKSJON AV JERN, SVOVEL OG TITAN. 1 000
TONN RENT METALL. 1960-1984

Kilde NOS Bergverksstatistikk og NOS Industristatistikk, MiljO-
statistikk 1983.

Tabell 3.3. Tilgang pA norskprodusert maim 1980 - 1983. 1 000 tonn rent metall.

Jern
1981 1982 1983 1984* 1980

2 667 2 	 107 2 	 126 	 2 277 369

7 31 145 28 0

-2 247 -1 	 398 -1 	 767 	 -1 897 -347

427 759 525 514 22

3 10 31 11 0

567 374 477 508 110

Sink
1980 1981 1982 	 1983 1984* 1980

27 30 32 	 32 29 2

72 97 82 	 77 103 0

-6 -16 -21 	 -23 -10 -2

93 111 3 	 86 122 0

87 170 195 	 184 304 0

7 32 42 	 42 24 13

1980

Uttak ... 2 420

Import .. 56

Eksport .-1 738

Tilgang 1 . 	 738
Importverdi
Mill. kr. 	 11

Eksportverdi
Mill. kr. 	 389

Uttak

Import 	

Eksport 	

Tilgang 1

Importverdi
Mill. kr 	

Eksportverdi
Mill. kr 	

Titandioksvd 	Robber
1981 1982 1983 1984* 1980 1981 1982 1983 1984*

294 245 242 301 	 29 	 28 	 27 	 26 	 23

0
	 -	 0

-276 -209 -220 -275 	 -23 -25 -24 -24 -18

18 	 36 	 22 	 26 	 6 	 3 	 3 	 2 	5

98 	 84 	 98 	 124 	 165 	 163 	 138 	 187 	 153

	Blv 	 Svovelkis
1981 1982 1983 1984* 1980 1981 1982 1983 1984*

3 	 4 	 4 	 4 	 212 219 213 208 213

0 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -

-3 	 -4 	 -4 	 -4 	 -27 -178 -84 -72 -71

0 	 0 	 0 	 0 	 185 	 41 	 129 136 142

0 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 -	 -

13 	 14 	 15 	 12 	 1 	 2	 0 	 1. 	 1

1) Omfatter Innenlandsk bruk og lagerendringer.
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FIGUR 3.2. PRODUKSJON AV KOPPER, SINK, BLY OG MICKEL
1 000 TONN RENT METALL. 1960-1984
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K//de: NOS Bergverksstatistikk og NOS Industristatistikk, Milj0-
statistikk 1983.

FIGUR 3.3. PRODUKSJON AV KALKSTEIN, °LAVIN OG NEFE-
LIN, 1970-1982. MILL. TONN

stabilt. 'Titanmalm, som har vist en jevn

nedgang siden 1980, fikk i 1984 en klar

produksjonsOkning. Det planlagte ilmenittverket

i Tyssedal vil bruke norskprodusert titanmalm

som rAstoff nAr det kommer i gang.

Jernmalmproduksjonen har gAtt noe opp

og ned. Dette skyldes i hovedsak at var stOrste

jernmalmgruve ble midlertidig innstilt lied Ars-

skiftet 1982/1983 pa grunn av aysetnings-

vansker.
Produksjonen av kobber, sink og bly

har vist en liten nedgang fra 1983 til 1984,

mens titanproduksjonen og jernmalmproduksjonen

har steget. Denne Okningen mA sees pA bakgrunn

av bedrede markeder i lOpet de senere av Arene.

3.3. Industrimineraler 

Produksjonen av industrimineraler fAr

en stadig Okende betydning i Norge. Brutto-

produksjonsverdien av sand, grus og pukk var

ca. 1,2 mrd. kroner i 1982. Av andre industri-

mineraler som produseres i Norge er kalkstein,

olivin og nefelin av de viktigste. Produksjons-

volumet av disse mineralene 1970 - 1982 gAr

fram av figur 3.3.

Kalkstein brukes til mer enn 30

forskjellige formal, avhengig av kvaliteten pA

mineralet. Den produseres over hele landet, on

det meste av kalksteinen brukes til sement,

konstruksjonsmaterialer, asfaltfiller og jord-

forbedring. Importen av kalkstein or liten on

gjelder for det meste spesielle kvaliteter.

Eksporten er ubetydelig.

Norge or en av verdens stOrste

produsenter av olivin. Produksjonen av olivin

har Okt kraftig de siste ti Arene. I 1982 var

produksjonen ca. 1,4 mill. tonn. Den norske

olivinproduksjonen foregAr pA Nord-Vestlandet.

Olivin har flere egenskaper som gjOr det

anvendelig i mange produksjonsprosesser (form-

sand i stAl- og jernstOperier, framstilling av

ildfast stein, slipesand etc.). Bet har hOY

spesifikk vekt, hOyt smeltepunkt og god slipe-

evne.

All norsk produksjon av nefelinsyenitt

foregAr i Finnmark. Omtrent hele produksjonen,

som i 1982 var ca. 230 000 tonn, blir

eksportert. Den norske kvaliteten av nefelin-

30

20

10

o
1960 1965 1970 1975
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syenitt brukes for det meste som innsatsfaktor

i glass- og glassfiberindustrien.

Talk brukes bl.a. til fyllstoff i ulike

produkter, keramikk, kosmetikk og som anti-

klebemiddel. Produksjonen sank endel i lOpet

av 1970-Arene da produksjonen av takpapp gikk

tilbake. Produksjonen idag er ca. 50 000 tonn

pr. Ar. En star del av dette gAr til eksport.

Norge er , ogsA avhengig av import av

endel industrintineraler. Det gjelder i smrlig

grad bauxitt/alumina som brukes som rAstoff

aluminiumsproduksjonen. I 1983 ble det

importert 1,4 mill. tonn til en verdi av 1,9

mrd. kroner. Av andre mineraler som importeres

i store mengder kan nevnes kaliumsalter bl.a.

til produksjon av gjOdsel, og fosforrAstoffer

som bl.a. brukes til produksjon av vaskemidler

og gjOdsel. Det finnes fosfatforekomster i

Norge som kan representere reserver i framtida.
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4. FISK FIGUR 4.1. TOTALBESTAND OG GYTEBESTAND AV NORSK-

AR KTISK TORSK, 1966-1984

1 000 tonn

4.1. Bestandsutviklinq

Norsk-arktiskt torsk og norsk

vArgytende sild har vmrt de to viktigste

bestandene for norske fiskerier opp gjennom

tidene. Silda ble nesten totalt nedfisket i

slutten av 60-Arene, og utsiktene til at

bestanden skulle to seg opp var lenge svart

usikre. Den norsk-arktiske torskebestanden har

vmrt sterkt beskattet, og rekrutteringen lav i

flere Ar. Begge bestandene viser imidlertid

tegn til betydelig vekst i Arene som kommer.

Smrlig for silda markerer utviklingen de siste

Arene at muligheten for A bygge opp en bestand

av samme stOrrelsesorden som i 1950-60-Arene er

til stede, dersom fisket fortsatt reguleres.

Tabeller og figurer i dette aysnittet

bygger pA rapporter fra Det internasjonale

havforskningsrAdet

Norsk-arktisk torsk:

StOrrelsen 'pA bestanden av aorsk-

arktisk torsk ble anslAtt til 730 000 tonn ved

begynnelsen av 1984,: se figur 4.1. Figur 4.2

viser en rekrutteringsindeks der styrken til

Arsklassen nAr den gAr inn i den regnskapsf$rte

bestanden, representerer stOrrelsen pA kullet

det Aret da gytingen fant sted. Bestandsregn-

skapet for norsk-arktisk..torsk' oafatter fisk

som er over 2 Ar ved Arsskiftet. Dermed kan

rekrutteringsindeksen bare gA fram til 1981.

Den viser at Arklassene fra 1975 til 1981 var

svake. UndersOkelser gjort av Fiskeridirekto-

ratets Havforskningsinstitutt viser imidlertid

sterkere Arsklasser i de tre fOlgende Arene,

smrlig i 1983. Disse vil bli gytemodne rundt

1990.

PA bakgrunn av det nyeste bestandsan-

slaget gjOr havforskerne.tilbakeregninger over

bestandsutviklingen pA grunnlag al, data for

fangst og naturlig dOdelighet. Dermed blir

bestandsanslag for tidligere Ar omvurdert.

Tabell 4.1 viser bestandsstOrrelsen for

norsk-arktisk torsk, slik den ble vurdert

fOrste gang for hvert enkelt Ar og slik den

blir vurdert i 1984. Anslaget pA 960 000 tonn

som ble gitt i 1983, ble justert ned med om

lag 18 prosent i 1984.
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FIGUR 4.3. TOTALBESTAND OG GYTEBESTAND AV NORSK
VARGYTENDE SILD. 1973-1984

1) Fisk som er over 2 5r.

FIGUR 4.4. REKRUTTERINGSINDEKS FOR NORSK VARGYT-
ENDE SILD. 1973-1979

Norsk vArgvtende sild:

Bestanden av norsk vArgytende sild

nAdde i 1984 opp i vel 1.1 millioner tonn, se

fig. 4.3. Era et nivA pA mellom 7 og 10 milli-

oner tonn i 1950-Arene ble bestanden fisket

helt ned i slutten av 1960-Arene. I begynnelsen

av 1970-Arene kunne en ikke registrere noen

Tabell 4.1 BestandsstOrrelse for norsk-arktisk
torsk, 	 vurdert 	 for 	 fOrste
samme 	 Ar 	 og 	 i 1984.
1 000 tonn.

gang
1975-1984.

FOrste
Ar 	 anslag

(1)

1984-
anslag
(2)

Om-
vurdering

(3)=(2)-(1)

1975  	 3 600 2 740 -860
1976  	 4 110 2 520 -1 590
1977  	 2 500 2 150 -350
1978  	 1 920 1 810 -110
1979  	 1 690 1 420 -270
1980  	 1 500 1 290 -210
1981  	 1 560 1 150 -410
1982  	 1 410 1 010 -400
1983 	 960 810 -150
1984 	 730 730

FIGUR 4.5. TOTALBESTAND AV LODDE I BARENTSHAVET
1973-1984

1) Fisk som er over 2 Sr.

FIGUR 4.6. REKRUTTERINGSINDEKS FOR LODDE I BARENTS-
HAVET, 1973-1981
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gytebestand, men en rimelig god Arsklasse

1969 gam ca. BO 000 tonn kjOnnsmoden sild,

hvorav mesteparten ble gytemoden i 1973.

Arsklassene i 1976, 1979 og 1982 var gode (se

fig. 4.4), og i 1983 ble det registrert en

spesielt rik Arsklasse. Havforskerne regner

med at denne Arsklassen vil gi en gytebestand

pa ca. 3 millioner tonn i 1988. De anslAr 5

millioner tonn som et rimelig mAl for

gjenoppbyggingen av bestanden. En slik bestand

regnes A kunne gi grunnlag for et uttak pa

mellow 1.5 og 2 millioner tonn Arlig.

I 1984 anbefalte havforskerne fangst

pA voksen sild for fcbrste gang pa nmrmere 15

Ar. Kvoten ble satt til 38 000 tonn.

Lodde  i Barentshavet:

Ved begynneisen av 1984 var lodde-

bestanden i Barentshavet pa om lag 3.3

millioner tonn, se figur 4.5. Den regnskaps-

fOrte bestanden bestir av fisk som er over 2

Ar. Lodda er gytemoden som 4-Aring og dOr for

det meste etter gyting. I 1984 var gytebe-

standen pa ca. 2 millioner tonn.

Siden loddebestanden bestar av sA fa.

Arsklasser, pavirkes den sterkt av naturlige

svingninger i rekrutteringen. Figur 4.6 viser

en rekrutteringsindeks for lodde, der det

framgAr at Arsklassene fra 1978 til 1981 lA

under gjennomsnittet for perioden 1973 til

1981. Registreringer som havforskerne har

gjort, tyder imidlertid pA at det nA er rikelig

med ungfisk igjen. De betrakter det likevel som

usikkert om gytebestanden i dag er stor nok

til A sikre rekrutteringen i Arene som kommer.

Andre viktige bestander:

Tabell 4.2 viser utviklingen for flere

viktige bestander som Norge fisker pA.

Bestanden av norsk-arktisk hyse har

vmrt i. sterk tilbakegang de siste 10 Arene. I

1984 utgjorde den bare 110 000 tonn, dvs.

om lag 10 prosent av nivAet i 1973.

Bestanden av nordsjOmakrell er

fortsatt pA et kritisk lavt nivA. Bestands-

stOrrelsen gikk ned fra 250 000 tonn i 1983 til

200 000 tonn i 1984.

Tabell 4.2 .. Utviklingen for en del viktige bestander. 1973 - 1984. 1 000 tonn.

Norsk-
arktisk
torsk

Norsk- 	 Nordlig
arktisk 	 sei
h se

Lodde i
Barents-
havet

Nordsj0 - 	Torsk i	 Se 'e
makrell 	 Nord- 	 Nord

1973  	 2 970 	 1 030 	 900
1974  	 3 070 	 830 	 730
1975  	 2 740 	 670 	 570
1976  	 2 520 	 480 	 540
1977  	 2,150 	 330 	 460
1978 	 1 810 	 290 	 390'
1979 	 1 420 	 300 	 400
1980  	 1 290 	 260, 	 400,
1981  	 1 150 	 220 	 490
1982  	 1 010 	 150 	 430
1983  	 810 	 110 	 380
1984 	 730 	 110 	 300

3 310 	 1 180 	 420 	 780
2 980 	 970 	 290 	 720
4 100 	 820 	 260 	 620
6 210 	 790 	 230 	 720
4 440 	 650 	 220 	 500
3 130 	 490 	 190 	 420
3 220 	 380 	 270 	 480
3 260 	 300 	 250 	 480
4 570 	 240 	 240 	 640
2 460 	 230 	 280 	 720
3 840 	 250 	 200 	 1 300
3 330	 200 	 210 	 , 880
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4.2. Kvoter og fangst 	 nordlig sei og lodde i Barentshavet er vist i

tabell 4.3. 	 Figur 	 4.7 	 illustrerer 	 ogsA

	

Utviklingen i kvoter og fangst av 	 forholdet mellom Norges kvote og fangst av

norsk-arktisk torsk, 	 norsk-arktisk 	 hyse, 	 norsk-arktisk torsk.

Tabell 4.3. Kvoter og fangst. Norsk-arktisk torsk, norsk-arktisk hyse, nordlig sei og lodde
i Barentshavet. 1975 - 1985. 1 000 tonn.

Norsk-arktisk 	 Norsk-arktisk 	 Nordlig sei 	 Lodde i
torsk 	 hyse 	 Barentshavet

Kvote l Fangst' Kvote Fangst Kvote Fangst Kvote Fangst

1975 	 850 829 176 233 1 	 417
1976 	 850 867 . 137 . 242 2 546
1977 	 850 905 120 110 200 183 2 940
1978 	 850 699 150 94 160 155 1 	 894
1979 700 441 206 104 153 164 1 800 1 	 783
1980 390 382 75 87 122 145 1 600 1 	 648
198 1 	 300 399 110 77 123 172 1 	 900 2 006
1982 	 300 366 110 49 130 175 1 	 700 1 	 755
1983 	 ..... 300 308 77 27 130 160 2 300 2 300
1984* ..... 	 220 280 40 21 103 158 1 	 500 1 	 442
1985 	 260 50 85 1 	 100

1) Omfatter sAkalt murmansktorsk. 2) TilrAdd stOrste fangst fra Det internasjonale
havforskningsrAdet, som er tatt til etterretning av norske myndigheter.

FIGUR 4.7. KVOTER OG FANGST. NORSK—ARKTISK TORSK 1 ). 1975-1985

1) Norsk kysttorsk er ikke regnet med.
2) Medregnet tildelinger av Sovjets kvote.
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Norsk-arktisk torsk og 1iy:

I 1981 og 1982 ble totalkvoten av

norsk-arktisk torsk pi 300 000 tonn overfisket,

fordi Norge tok ut betydelig mer enn sin

kvote. Dette skyldes at avtalen mellom Norge og

Sovjetunionen Apner for at fiske med passive

redskaper (garn, line) kan fortsette etter at

kvoten er tatt. De seinere Arene har ogsA norsk

kystfiske vart regulert. En ordning med utvidet

helgefredning ble innfOrt i 1982 og gjort mer

omfattende de to neste Arene. Totalkvoten pA

220 000 tonn i 1984 ble likevel overfisket med

60 000 tonn. I 1985 Okes kvoten til 260 000

tonn.

Bestanden av norsk-arktisk hyse har

gAtt sterkt tilbake de siste Arene, og flAten

har ikke klart A fylle kvoten siden 1980.

Kvoten for 1985 er pA 50 000 tonn.

Bestanden av norsk-arktisk har

gAtt sterkt tilbake de siste Arene, og flAten

har ikke klart A fylle kvoten siden 1980.

Kvoten for 1985 er pA 50 000 tonn.

Fisket i 1984:

Tabell 4.4 gir en oversikt over norsk

fangst i Arene 1979-1984. Totalt oppfifket

kvantum gikk ned fra 27 millioner tonn i 1983

til og lag 2.3 millioner tonn i 1984. Dette var

fOrst og fremst utslag av en nedgang i lodde-

kvantumet pA 37 prosent. Relativt sett har

fangstene av sild og makrell Okt betydelig det

siste Aret. Det ble fi„sket 153 tusen tonn sild

i 1984, mot 68 tusen tonn i 1983.

Tabell 4.4. Norsk fangst etter grupper av fiskeslag. 1979 - 1984. 1 000 tonn.

I alt  
	

2 600
	

2 338	 2 478	 2 408 	 2 698	 2 291

263
225
22
59

6
31

944
141
153

15
432

Torsk 	
Sei 	
Hyse 	
Annen torskefisk 	
Flyndrefisk 	
Annen konsumfisk1 	
Lodde 	
Makrell 	

Sild 	
Sildefisk {

Brisling 	
Annen industrifisk 	

	

335 	 281 	 339 	 343 	 282

	

160 	 177 	 222 	 231 	 226

	

74 	 68 	 66 	 47 	 26

	

67 	 73 	 63 	 61 	 61

	

6	 5	 6 	 5	 7

	

29 	 26 	 22 	 23 	 25

	

1 232 	 1 118 	 1 347 	 1 153 	 1 492

	

125 	 77 	 62 	 74 	 80

	

12 	 17 	 23 	 40 	 68

	

89 	 77 	 10 	 31 	 23

	

471 	 419 	 318 	 392 	 408

1) Medregnet Al og laks

4.3. OvulOring av fisterettighgtu

Eigadomsrett til begtander,:

I 1977 opprettet Norge en 200 - mils

Okonomisk sone etter flere Ar med betydelig

overbeskatning av fiskeressursene. Det er gene-

relt forbud mot utenlandsk fiske innenfor

200 - milssonen, men regjeringen kan tillate et

regulert og avgrenset utenlandsk fiske i sam-

svar med bilaterale avtaler.

De viktigste avtalene Norge inngAr er

mellom Norge og EF om fiske i NordsjOen, og

mellom Norge og Sovjetunionen om fiske i

Barentshavet. FormAlet har vert A sikre en

rimelig balanse I det gjensidige fisket og

fastsette regler for samarbeid om en effektiv

forvaltning av fellesbestandene.

Eksklusive bestander, dvs. bestander

som bare opptrer i ett lands sone, eies og

forvaltes av dette landet alene.
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ET1001221LtaLAftliag:

Gjennom forhandlinger har partene blitt

enige om sonefordeling av de fleste viktige be-

standene ut fra fiskens utbredelse og vand-

ringer. I Barentshavet regnes torsk, hyse og

lodde som felleSbestander. Torsk og hyse deles

Iikt mellom Norge og Sovjetunionen, wens 60

prosent av lodda tilhOrer Norge og 40 prosent

Sovjetunionen (se tabell 4.5).

Tabell 4.5. Deling av bestander i Barentshavet.
Prosent.

Norges Sovjetunionens
an 	 del

Norsk-arktisk torsk
	

50
	

50
Norsk-arktisk hyse
	

50
	

50
Loddei Barentshavet . • • 	 60
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I NordsjOen har Partene nAdd fram til

enighet om sonefordelingen av torsk, hyse,

hvit6I114 og rOdspette (se tabell 4.6), amens man

ennA ikke har blitt enige om delingen av nord-

sjOmakrell og nordsjOsild. Hvert Ar unntatt

1983, har partene imidlertid blitt enige om TAC

(totalkvote, eg. "Total Allowable Catch') bade

for sild og makrell, og fordelingen av denne

forbindelse med overfOringer av andre fiske-

rettigheter. Det er likevel valgt A se bort fra

nordsjOmakrell og nordsjOsild i oversiktene

nedenfor fordi delingsforholdet ikke er

avklart.

For de Ovrige fellesbestandene i Nord-

sjOen har det ikke wart avtalt smrlige regule-

ringstiltak. Det fastsettes verken fordelings-

nOkkel eller TAC for disse sides det nAvarende

fisket ikke antas A true bestandene.

Tabell 4.6. Deling av bestander i NordsjOen.
Prosent.

	

Norges	 EF's
	n e l 	 del

Torsk 	
Hyse
Sei
Hvitting
ROdspette

De Arlige fiskeriforhandlingene har to

siktemAl. For det fOrste fastsettes TAC pA bak-

grunn av anbefalinger fra Det internasjonale

havforskningsrAdet (ICES), og for det andre

overfOres det fiskerettigheter for at hver ay .•

partene skal kunne drive et fiske som samsvarer

best mulig med de behov partene har. TAC deles

i samsvar med den avtalte sonefordelingen, og

disse sonekvotene danner sa grunnlag for det

byttet av fiskerettigheter som i det fOlgende

omtales som overfOringer.

OverfOrineer:

Med overfOringer til et land menes de

fiskerettigheter landet far utover retten til

fiske pA egne bestander og sonekvoter pa fel-

lesbestander. Med overfOringer fra et land

menes de fiskerettigheter landet tildeler andre

land pA Fisk i egen sone saint de deler av sone-

kvotene landet aystAr til andre.

Eksklusive bestander o ikke-re ulerte

fellesbestander kjennetegnes ved at ett land

alene har eiendomsretten til og forvaltnings-

ansvaret for den fisken som finnes i egen sone.

Alle utenlandske kvoter regnes som overfOringer

fra landet. Et lands kvoter pA bestander i

utlandet regnes tilsvarende som overfOringer

til landet.

EaLegulpit_fellg§bestand kjennetegnes

ved at det hvert Ar fastsettes en TAC som for-

deles mellom partene i. samsvar med den avtalte

sonefordelingen. Disse sonekvotene er egentlig

et uttrykk for hvor mye hver av partene eier av

den avtalte totalkvoten ayspeiler i mindre

grad hvor fisken skal fanges. For A utnytte

vekstpotensialet i en bestand bedre kan f.eks.

partene tenkes A ga sammen om A legge all

fangstvirksomhet til et av landenes sone uten

at dette regnes some en overfOring. Sonekvoter

og overfOringer er mer A betrakte som

Okonomiske begreper ens some stOrrelser knyttet

til geografiske omrAder.

Tabell 4.7 viser omfang og balanse i de

bytteavtaler Norge inngikk med andre land for

Aret 1984. Ved hjelp av et sett verdivekter

regnes overfOringer i tons av hvert fiskesla•

om til en tilsvarende mengde torsk, tuaggic21-

valenter (t.e.). Underskuddet pA 50 500 tons

t.e. tilsvarer omtrent den sovjetiske kvoten pA

17
	

83
23
	

77
52
	

48
10
	

90
7
	

93
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19831980 1984198 1 	 1982

Balanse:OverfOringer:

•; ;*4Til Norge Norsk' favor

den norske overskuddsbestanden av kolmule. 	 FIGUR 4.9. OVERFORINGER MELLOM NORGE OG EF. OM —

Denne kvoten er pa 385 000 tonn, eller vel 48 	 FANG OG BALANSE. 1 000 TONN TORSKEEKVI-
VALENTER

000 tonn t.e. Norsk smAhvalfangst i sovjetisk

sone er ogsA med i oversiktene. Siden

denne fangsten ikke er kvoteregulert: er det

fOrt opp TaPPortert : fangst.

Tabell 4.7. OverfOring av 	 fiskerettigheter
mellom Norge og andre land. 	 1984.
1 000 tonn t.e.

OverfOrt
til Norge

(1)

oOverfOrt 7 . :.Ealanse
fra Norge , 41oisk favOr

(2)-	 (3).--(1)-(2)

I alt 	 185.0 235.5 -50.5

EF 	 83.2 81.9 1.3
Sovjetunionen - 	 8.&.74 127.5 -45.8
Farm yene 	 16.6 11.6 I. -5.0
Andre 	 3.5 14.5 -11.0

1) Ikke medregnet 600 tonn t.e. i Svalbard-
sonen. 2) Medregnet smAhvalfangst i sovjetisk
sone (700 tonn t.e. i 1984).

FIGUR 4.8. NETTO OVERFORING FRA NORGE TiL UTLANDET

I ALT. 1 000 TONN TORSKEEKVIVALENTER (T.E.)

Figur 4.8 viser utviklingen i Norges

overfOringsbaianse med utlandet_ i perioden

1980 til 1984. Figur 4.9 til 4.11 illustrerer

omfanget av overfOringer mellom Norge og de tre

viktigste avtalepartnerne i 1984.
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FIGUR 4.10.0VERFORINGER MELLOM NORGE OG USSR.
OMFANG OG BALANSE. 1 000 TONN TORSKE-
EKVIVALENTER

FIGUR 4.11.0VERFORINGER MELLOM NORGE OG FfERØY-
ENE. OMFANG OG BALANSE. 1 000 TONN TORS-
KEEKVIVALENTER (T.E.).

4.4. Eksport av fiskevarer

Eksportert mengde av 	 de viktigste

fiskevarene i perioden 1977-1984 er vist

tabell 4.8, hvor eksport av oppdrettsfisk ogsA

inngar

Samlet eksport av fersk fisk gikk ned

med om lag 7 000 tonn i 1984. Denne eksporten

omfatter imidlertid ogsA direkte leveringexr til

utenlandske fabrikkskip, hovedsakelig 	 til

sovjetiske fartOy.Disse leveringene 	 ned

fra om lag 16 000 tonn i 1983 tit 6 000 tonn i

1984. Dermed viste den ordimre ferskfiskeks-

porten Okning ogsA i 1984. Eksporten av andre

fiskevarer unntatt fiskemei og fiskeolje har

ogsd Okt.



Mill. kr.

1977 	  47 263
1978   57 084
1979 	  68 527
1980 	  91 672
1981 	  104 265
1982 	  113 236
1983   131 397
1984* 	  156 443

30 320
33 028
41 052
46 371
51 229
51 909
59 594
71 277

4 499
4 208
4 772
5 054
5 955
5 931
7 368
8 536

Prosent

	

9.5
	

14.8

	

7.4
	

12.7
	7 . 0 	11.6

	

5.5
	

10.9

	

5.7
	

11.6

	

5.2
	

11.4

	

5.6
	

12.4

	

5.5
	

12.0
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Tabell 4.8. Eksport av fiskevarer 1977 - 1984. 1 000 tonn.

Fersk
	

Rund- 	 Filet
Ar
	

fryst
Saltet
	

Klipp-
eller
	

fisk og
r kt 	 t rrfisk

Herme-
tikk

Fiske-
mel

Fiske-
olje     

1977 	
1978 	
1979 	
1980 	
1981 	
1982 	
1983 	
1984* 	

12.4
18.9
24.3
19.0
24.6
46.2
91.5
84.6

36.0
40.2
56.7
54.6
58.7
100.2
62.6
76.5

88.5
86.5
80.5
66.6
74.0
76.3
91.6
99,2

13.2
15.7
22.3
14.5
13.6
14.9
24.9
26.1

77.2
68.4
82.1
73.3
86.2
68.8
59.4
70.6

	

17.8 	 461.6

	

16.5 	 284.4

	

14.8 	 326.8

	

13.9 	 275.2

	

15.0 	 266.5

	

11.0 	 228.6

	

22.4 	 283.9

	

23.9 	 223.4

120.8
64.0
79.0
79.4
107.3
101.1
128.0
65.1

Sei levert direkte til fabrikkskip

betales med lay pris. Selv om denne typen

eksport ble betydelig redusert i mengde, ga det

relativt lite utsiag pa verdien ay fersk-

fiskeksporten. Okt eksport av oppdrettslaks liar

mer enn oppveid dette, og verdien av

ferskfiskeksporten steg med 26 prosent fra 1983

til 1984 (se figur 4.12). Fileteksporten hadde

out lag samme verdi i 1984 som Aret fOr, mens

det var en soak nedgang for tOrrfisk og

klippfisk. Tabell 4.9 	 %riser utviklingen

eksporten av oppdrettslaks fra og med 1981.

,Verdien av oppdrettsfisk er 110Y•

Orreten forbrukes for det - meste innenlands,

mens oppdrettslaks hovedsakelig gAr til

eksport. Tabell4.9 wiser at det 1984 ble

eksportert 19 500 tonn oppdrettslaks til en

verdi av 919 millioner kroner:A:let tilsvarer om

lag 22 prosent av den totale fOrstehandsyerdien

av norsk fangst, som var pa 4,Q milliarder

kroner i 1984.

Tabell 4.9. Eksport ay oppdrettslaks. 1981 - 1984.   

alt 	 Fersk eller kitlt
Verdi 	 Mencide 	 Verdi 	 Menqdg_ 	 Verdi

Mill. kr-1 1000 t	 Mill. kr I 	 1000 t 
Men de 
1000 t      Mill. kr

1981  
	

7.4
	

292.9
	

5.5 	 211.4 	 .9
	

81.5
1982  
	

9.2
	

395,3
	

7.9 	 330.8
	

1.3
	

64.5
1983  
	

15,4
	

709.1
	

13.0 	 582.6
	

2.4
	

126.5
1984*  
	

19.5
	

919.1
	

11.3 	 797.8
	

2.3
	

120.2

Tabell 4.10. Eksportverdi av fiskevarer 1 i forhold til verdi av annen eksport. 1977 - 1984.

Ar

Norsk
vare-
eksport
i alt

Vareeksport
unntatt raolje,
naturgass, skip
og oljeplatt-
former my.

Fisk og
fiskepro-
dukter

Fisk og
fiskepro-
dukter ay
vareeksport

Fisk og fiske-
produkter av
vareeksport unn-
tatt raolje, na-
turgass, skip og
oljeplattformer

1) Noen flere varer enn de som er med i tabell 4.8 er regnet med her.
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FIGUR 4.12.EKSPORT AV FERSK FISK, RUNDFRYST FISK,
FILET OG KLIPPFISK OG TORRFISK. 1980-1984

FIGUR 4.13.FISKEOPPDRETT. SLAKTET MENGDE LAKS OG
REGNBUEORRET. 1976-1984

Den totale eksportverdien av

fiskevarer Okte med 16 prosent til 8.5

milliarder kroner i 1984, se tabell 4.10. Det

tilsvarer 12 prosent av den samlede tradisjo-

nelle vareeksporten (vareeksport unntatt rA-

olje, naturgass, skip og oljeplattformer mv.)

4.5. Fiskeoppdrett

Produksjonen av oppdrettsfisk har Okt

sterkt siden virksomheten tok til i begynnelsen

av 70-Arene. Figur 4.13 viser utviklingen i

produksjonen av oppdrettsfisk etter 1976. I

1984 ble det slaktet ca. 21 500 tonn laks mot

ca. 17 000 tonn Aret fOr. Produksjonen av Orret

gikk imidlertid tilbake fra am lag 5 000 tonn

til 3 500 tonn.

Det var i alt 362 anlegg som hadde

slakt av fisk i 1983, se tabell 4.11. Hordaland

hadde flest anlegg med produksjon og stOrst

slaktet mengde fisk.

Tabell 4.11. Matfiskoppdrett etter fylke. 1983

Fvlke
Antall 	 Slaktet
anlegg 	 mengde 

Tonn 

I alt  	 362 	 22 703

Rogaland  	 27 	 1 548
Hordaland  	 69 	 5 624
Sogn- og Fjordane  	 35 	 2 640
MOrg - og Romsdal  	 65 	 4 855
SOr- TrOndelag  	 43 	 2 884
Nord- TrOndelag  	 24 	 1 019
Nordland  	 57 	 3 531
Troms  	 19 	 391
Finnmark  	 4 	 17
Andre  	 19 	 195
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5. SKOG bark i Norge. Nesten halvparten av dette er

gran. Totalvolumet har Okt med ca. 7 mill. fm 3

lOpet av 1983. Av denne Okningen utgjOr furu

og lauvtrmr ca. 6 mill 	 fm
3
, se tabell 5.1.

Tabellen er i hovedsak basert pA materiale fra

Landsskogtakseringen.  

5.1. Skoqbalanse 

Totalt er det omlag 610 mill. fm 3

(kubikkmeter fast mAl) stAende skog regnet med

Tabell 5.1. Volum av stAende skog, tilvekst og avgang. 1983. Mill. fm3 med bark.

I alt 	 Gran 	 Furu 	 Lauv

Volum 1/1 1983
Tilvekst 1983
Avgang 1983 1) 

603,9
20,2
12,7

280,8
9,5
8,4

191,7
5,3
2,3

131,4
5,4
2,0   

Volum 31/12.1983  	 611,4 	 281,9 	 194,7 	 134,8

1) Inkluderer naturlig avgang med 8 prosent av tilveksten, topp og avfall med 6 prosent av av-..
virkningen og hogst av ved med 1,25 mill. fm 3

.

5.2. Tilaana oa bruk av skoaprodukter

Trimmer og sekundmrvirke:

Avvirkningen av skurtOmmer har holdt

seg stabil de siste tre Arene, mens avvirk-

fra 1982 til 1984. Importen av massevirke har

Okt med 75 prosent i lOpet av samme tidsrom,

massevirkelagrene i treforedlingsindustrien er

imidlertid redusert med over 1 mill. m3 , jfr.

tabell 5.2. Tilgangen av sekundervirke er mer

ningen av massevirke har avtatt med 13 prosent 	 enn fordoblet det siste Aret.

Tabell 5.2. Tilgang av tOmmer og sekundmrvirke. 1982 - 1984. 1000 fm3

SkurtOmmer 1) Massevirke 1) 	 Sekundmrvirke     
1982 	 1983 	 1984* 	 1982 	 1983 	 1984* 	 1982 	 1183 , 	1984* 

Avvirkning 2)  	 5467 	 5436 	 5513 	 4266 	 3674 	 3726 	 - 	 -
Import 	 .............. 	 195 	 266 	 188 	 633 	 735. 	 1118 	 566 	 554 	 788
Eksport  	 -211 	 -199 	 -194 	 -404 	 -298 	 -291 	 -201 	 -330 -170
Lagerendring (+ned, -opp) 	 150 	 7* 	 -13 	 -63 	 584* 	 535 	 -

Virkestilgang  	 5601 	 5510 5494 	 4432 	 4695* 5088 	 365 	 224 	 618

1) Regnet med bark. 2) Gjelder foregAende hogstsesong. Hogst av ved er ikke inkludert.

Tre- oa treforedlinasProdukter:

Produksjonen av tre- og treforedlings-

produkter har Okt fra 1983 til 1984 for alle

varer unntatt trefiberplater. Produksjonen Okte

ogsA det foregAende Aret. I masse- og papir-

industrien er Okningene betydelige, jfr. tabell

5.3.
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Produksjon i skogsektorene 1) 	  2165 	 2201
Bruk i skogsektorene  	 -2 	 -2
Import  	 563 	 537
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.
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Lagerendring, annen tilgang
og statistisk fell 2) 	
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Tabell 5.3. Produksjon og bruk av tre- og treforedlingsprodukter. 1982-1984.

1) Skogsektorene er: Produksjon av trelast, sponplater, trefiberplater, tremasse, cellulose og
papir og kartong. 2) iiosten er restbestemt. 3) Annen tilgang utgjorde i 1982 og 1983 henholds-
vis 102 000 og 98 000 m . 4) Annen tilgang utgjorde i 1982 og 1983 henholdsvis 136 000 og
143 000 tonn.

Trelast: Produksjonen steg med 4 pro-

sent fra 1983 til 1984, og importoverskuddet

sank til 65 prosent av nivaet i 1983.

Sponplatul Eksporten steg med over 30

prosent fra 1983 til 1984.

ILftfiktulattri Produksjonen avtok med

7 prosent i 1984. I samme tidsrom Okte eks-

porten med 30 prosent.

Tremasse o cellulose Produksjonen

steg med henholdsvis 21 og 11 prosent i 1984.

Bruken i innenlands papirproduksjon har steget

med 18 prosent, mens eksportoverskuddet har

vist en liten Okning for begge varer.

aptir29 kartonq: Produksjonen har

steget med 19 prosent i 1984. Samtidig har

eksportoverskuddet vist en Okning pa over 20

prosent.

Bruk av trefibergom brensel:

I 1983 ble ca. 4 mill. m3 trevirke

brukt til energiformal. Dette er en fordobling

lOpet av 12 An De private husholdningene

star for noe over halvparten av forbruket,

tilsvarende ca. 2.1 mill. m3
. Husholdningsfor

bruket bestar foruten av rundvirke ogsa av

hogstavfall og rivningsmaterialer.

Skogindustrien benytter mye egen

produsert energi. Sagbruk og Wlerier brenner

bark og treavfall og bruker energien i sine

tOrkeanlegg. Celluloseindustrien brenner store

mengder avlut og bruker varmen i sin egen

produksjon. En stor moderne cellulosefabrikk er

nesten selvforsynt med energi.

Tabell 5.4 viser hvor mye trevirke slim

ble brukt til energiformal i 1972 og i 1983.

Sammenlignet med avvirkningen ble hvert tredje

tre brukt'til A produsere energi i 1983. Dette

tilsvarte 7,9 TWh eller ca. 7 prosent av

landets samlede energiforbruk til oppvarming.

Tabell 5.4. Samlet bruk av trefiber til energi-
formal. 1972 og 1983.

1972 	 1983*

1000 m3 	
TWh
	

1000 Nt3
	

TWh

I alt 	  2058 	 4,2 	 3976
	

7,9

Ved  	 1181
	

2,8
	

2125
	

5,0
Bark 	 194
	

0,2
	

559
	

0,7
Treavfall  	 214
	

0,5
	

311
	

❑ ,7
Avlut  	 469
	

0,7
	

981
	

1,5
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5.3. Bruk av trevarer i byqq oq anleqq 	FIGUR 5.2. FORBRUK AV SPONPLATER I BYGGE— OG AN-
LEGGSSEKTOREN 1 ). 1970-1981. 1 000 TONN

Endret forbruk av trelast oq bygningsolater: 

Det totale forbruket av trelast i bygg-

og anleggsektoren inkludert vedlikehold og

modernisering, har Okt fra ca. 1,1 mill. m 3 i

begynnelsen av 1970-Arene tit ca. 1,3 mill. m 3

i 1980, se figur 5.1.

FIGUR 5.1. FORBRUK AV TRELAST I BYGGE— OG ANLEGGS-
SEKTOREN 1 ). 1970-1981.1 000 m 3

1) Tallene er beheftet med en viss usikkerhet.

Forbruket av sponplater har Okt etter

1970. Figur 5.2 viser at forbruket var ca.

70 000 tonn i 1970 og ca. 150 000 : tonn i

1981.
Anvendelsen av trefiberplater i bygg og

anlegg er redusert etter 1978. I 1981 var for-

bruket ca. 70 000 tonn, det er noe lavere enn i

1970, se figur 5.3.

1) Tallene er beheftet med en viss usikkerhet.

FIGUR 5.3. FORBRUK AV TREFIBERPLATER I BYGGE— OG
ANLEGGSSEKTOREN 1 ). 1970-1981. 1 000 TONN

1) Tallene er beheftet med en viss usikkerhet.
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Trevareforbruk og boligbvgging: 

Boligbyggingens andel Ay det totale

forbruket av trelast er avtakende. I 1982 ble

24 prosent av trelastproduksjonen brukt til

bygging av nye boliger, mot 35 prosent i 1970.

Nedgangen skyldes bAde at trelastproduksjonen

har Okt og at boligbyggingen er redusert.

Samtidig har forbruket av trelast pr. kvadrat-

meter nybygd boligflate avtatt. Bruk av tre-

varer i nye boligbygg er vist i figur 5.4.

FIGUR 5.4. BRUK AV TRELAST, SPON— OG TREFIBERPLA-
TER I NYE BOLIGER I FORHOLD TIL INNEN-
LANDSK PRODUKSJON. 1970, 1975, 1980 OG
1982. PROSENT

Kilde Norsk Treteknisk Institutt, 1983 og Gruppe for
ressursregnskap.

Boligbyggingen bruker en stOrre andel

av produksjonen av spon- og trefiberplater enn

av trelast. I 1982 gikk ca. 50 prosent av

plateproduksjonen til denne sektoren. Forbruket

av sponplater i nye boliger har Okt fra

under 50 000 tonn i 1970 til 125 000 tonn i

1982, mens forbruket av trefiberplater er

nesten uendret.

Endringer 	 i boligbyggingsaktiviteten

gir relativt seA utslag i den totale innen-

landske trelastetterspOrselen. Med utgangspunkt

i 1982-tallene vil 20 prosent nedgang i bolig-

byggingen bare bety 5 prosent lavere etter-

spOrsel etter trelast siden en fjerdedel av all

trelast gAr til nye boliger.

Trevareforbruk til vedlikehold og modernisering-

Forbruket av trevarer til vedlikehold

og modernisering av bygninger ble i 1981 an-

slAtt til A vere 195 000 m 3 trelast, 31 000

tonn sponplater og 16 000 tonn trefiber-

plater (Norsk Treteknisk Institutt). For tre-

last utgjOr dette noe mindre enn en femtedel av

det totale trelastforbruket i bygninger, mens

det for plater utgjOr noe mer enn en femtedel.

Det meste av platene som brukes til

vedlikehold og modernisering gAr til boligbygg.

For trelast brukes ca. 60 prosent i boliger og

40 prosent i andre bygg.

Anslagene over trevareforbruket er

usikre, men de kan gi et inntrykk av hvordan

trevareforbruket fordeler seg pA nybygging,

vedlikehold og modernisering, se figur 5.5.

FIGUR 5.5. FORBRUK AV TREVARER I BYGNINGER FOR-
DELT PA NYBYGG OG VEDLIKEHOLD OG Mo-
DERNISERING.M1.PROSENT

Kilde: Norsk Treteknisk Institutt, 1984.



Skog uten skader

Lett skadet skog

Middels sterkt skadet skog

Hardt skadet eller dOd skog

1111

111

1983
	

1984

Prosent

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

49

5.4. SkogdOd i Vest-Tyskland - hva med Norge? 

Begynnende 	 skader pA de vest-tyske

skoger ble observert tidlig i 1970-Arene.

Siden 1981 har det registrerte skadeomfanget

Okt kraftig. Liknende skader er rapportert i

andre 	 mellomeuropeiske 	 land, 	 som 	 f.eks.

Tsjekkoslovakia, Ost-Tyskland og Polen.

OmrAder med skadet eller dOd skog i

Vest-Tyskland utgj$r i 1934 ca. 50 prosent av

det totale skogarealet mot ca. 34 prosent i

1983, jfr. figur 5.6. Figuren viser fordelingen

av areal etter grad av skade.

Registreringer i Vest-Tyskland fram til

1983 tydet pA at det smrlig var bartreartene

gran, edelgran og furu som var west utsatt for

skader. Det siste Bret har imidlertid skade-

omfanget Okt kraftig for de viktige lauvtre-

artene bOk og eik. Tabell 5.5 vises omfanget og

andel av skader for de viktigste treslagene.

Registreringer av kronetetthet utfOrt i

noes fylker sommeren 1984, viser betydelig

svekkeise i sunnheten i skogen i SOr- og Nord-

TrOndelag i form av glisne trekroner. Blant de

registrerte fylkene er Vest-Agder minst rammet.

Kronetetthet er et av de kriterier som er

benyttet ved registreringen av skogskader i

Vest-Tyskland.

Svekkelse i sunnheten er pAvist bade

for gran og furu. For gran Oker andelen av trar

med glisne kroner i samtlige fylker med skogens

FIGUR 5.6. SKADET SKOGAREAL I VEST—TYSKLAND, FOR-
DELT ETTER GRAD AV SKADE. 1983-1984. PRO—
SENT

Kilde: Der Bundesminister fOr Ernhrung, Landwirt-
schaft und Forsten : »Waldschadenserhebung
1984»,

Tabell 5.5. Skadet skogareal i Vest-Tyskland fordelt pA treslag. 1983 og 1984. 

1983 
Areal 	 Andel
Mill. ha 	 1 	 Prosent 1)

1984 
Areal	 Andel
Mill. ha 1 	 Prosent 1) 

Treslaa   

I alt  	 2,549
	

34
	

3,698
	

50

Gran  	 1,195
	

41
	

1,477
	

51
Furu  	 0,641
	

44
	

0,866
	

59
Edelgran  	 0,135
	

75
	

0,152
	

87
BOk  	 0,326
	

26
	

0,631
	

50
Eik  	 0,090
	

15
	

0,269
	

43
Andre treslag  	 0,161
	

17
	

0,303
	

31

1) 1 prosent av arealet for hver enkelt art.

Kilde: Der Bundesminister. fir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten: "Waldschadenserhebung 1984".
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alder. I Oppland, Buskerud og delvis i Telemark

Oker dessuten andelen air tr.m . som ikke har

fulltett krone i skog som ligger mer enn 600

meter over havet (Norsk institutt for skog-

forskning).

Norske forskere pApeker at det til nA

ikke er pAvist noen sammenheng mellom luft-

forurensninger og
,

g de registrerte skadene.

Skogens alderssammensetning, tOrke og andre

naturlige stressfaktorer blir antydet som de

nest sannsynlige Arsakene.

I 1985 vil det bli satt i verk en

omfattende registrering som skal kartlegge

wkogskader i Norge. Registreringene vil bli

Arlige, slik at en kan fange opp eventuelle

endringer i skadebildet.
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6. AREAL

6.1. Tillatt omdisponering av dyrket areal 

til utbvggingsformAl

Tillatt omdisponering av dyrket areal

til utbyggingsformAl ble i lOpet av 1970-Arene

mer enn halvert, fra ca. 20 000 dekar i slutten

av 1960-Arene til 6 621 dekar i 1980, se figur

6.1. De siste tre Arene har det vart en tillatt

omdisponering av dyrket mark pA vel 7 000 de-

kar. Opplysningene bygger pA oppgaver fra Land-

bruksdepartementet.

Fvlkesvise oversikter: 

Det er til dels store variasjoner i

tillatt omdisponering fra fylke til fylke og

fra Ar til Ar. Tabell 6.1 viser utviklingen pA

fylkesnivA fra 1980 til 1982. I fylkene Roga-

land, Nordland, MOre og Romsdal, Akershus og

SOr-TrOndelag var tillatt omdisponering av

dyrket mark pA om lag 3 000 dekar i perioden

1980-1983. Samlet utgjorde tillatt omdispo-

nering i disse fem fylkene 54 prosent av totalt

FIGUR 6.1. TILLATT OMDISPONERING AV DYRKET JORD 1 )

(FULLDYRKET OG OVERFLATEDYRKET) TIL UT-
BYGGINGSFORMAL, 1965-1983

1) Ved omdisponering etter jordloven, regulering etter bygningsloven og ved
ekspropriasjon.

Kilde: Landbruksdepartementet. 1St. meldingene om a'raktiseringen av

jord- og konsesjonslovgivningen»).

Tabell 6.1. 	 Tillatt 	 omdisponering 	 av 	 dyrket 	 areal 1	(fulldyrket
byggingsformAl. 	 1980-1983. 	 Dekar.

og overflatedyrket) 	 til 	 ut-

1980-1983 Arlig gjennom-
Fylke 	 I alt 	 1980 1981 	 1982 1983 	 snitt 1980-83

I alt  	 28 770 	 6 621 7 472 	 7 463 7 214 	 7 	 193

Ostfold  	 791 	 156 206 	 204 225 	 198
Akershus

2 	
................. . 	 2	 858 	 509 585 	 917 847 	 715

Hedmark  	 1	 231 	 303 346 	 253 329 	 308
Oppland  	 1	 196 	 234 326 	 316 320 	 299
Buskerud  	 864 	 219 167 	 265 213 	 216
Vestfold  	 1 	 100 	 382 228 	 151 339 	 275
Telemark  	 698 	 252 139 	 161 146 	 175
Aust-Agder  	 337 	 134 63 	 108 32 	 84
Vest-Agder 	 ...... . . j.. 	 700 	 208 299 	 68 125 	 175
Rogaland 	 ........ : . ....  	 3 	 553 	 919 1 206 	 355 1 073 	 888
Hordaland  	 1	 276 	 208 310 	 358 400 	 319
Sogn 	 og 	 Fjordane 	 .. : .. ........ 	 .. . .. .. 	 1 	 081 	 322 174 	 224 361 	 270
MOre og Romsdal 	 ...... . . . .... . 	 2 	 998 	 694 642 	 1 040 622 	 749
SOr-TrOndelag  	 2 840 	 656 1 058 	 568 558 	 710
Nord-TrOndelag 	 ............ ... 	 1	 604 	 535 404 	 426 239 	 401
Nordland  	 3 173 	 538 798 	 1 	 176 661 	 793
Troms  	 2 215 	 342 399 	 797 677 	 554
Finnmark  	 255 	 10 122 	 76 47 	 64

1) Ved omdisponering etter jordloven, 	 regulering etter bygningsloven og ved ekspropriasjon.
2) Inkl. 	 Oslo.

Kilde: Landbruksdepartementet
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tillatt omdisponert dyrket areal i denne fire-

Arsperioden.

Akershus og Troms har hatt en Okning

tillatt omdisponert dyrket areal de to siste

Arene sammenlignet med tidligere Ar. For Roga-

land var derimot•tallet lavt i 1982.

Tillatt 	 omdisponering i perioden

1980-1983 var 0,29 prosent av landets totale

jordbruksareal i drift i 1980 (se figur 6.2).

FIGUR 6.2 TILLATT OMDISPONERING AV DYRKET AREAL TIL
UTBYGGINGSFORMAL I PERIODEN 1980-1983. ANDEL
AV TOTALTJORDBRUKSAREAL 1 DRIFT 1 } I FYLKET

1980. PROMILLE

1) Gjelder enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.

Kilde: Landbruksdepartementet og NOS Jordbrukstellinger.

Dette forholdstallet har holdt seg pa samme

nivá de siste Arene. Troms har west om-

disponering til utbyggingsformAl i forhold til

fylkets jordbruksareal med 0,81 prosent.

FIGUR 6.3. JORDBRUKSAREAL 1 ) I PROSENT AV SAMLET
AREAL. 1980. FYLKE

1) Gjelder enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.

Kilde: Statistisk Sentralbyr5.
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Fylkene rundt Oslofjorden har stOrst

andeler jordbruksareal av det totale arealet

(se figur 6.3). De fylkene som har mest

jordbruksareal absolutt sett er Hedmark og Opp-

land. Med unntak av Akershus har

Ostlandsfylkene frigitt forholdsvis lite dyrket

ford til utbyggingsformAl. Dette gjelder bAde

i absolutte tall og i forhold til jordbruks-

arealet, se figur 6.3. Resultatene kan tyde pA

at det er fOrt en mer restriktiv jordverns-

politikk pA Ostlandet enn i landet for Ovrig.

6.2. Vernet areal 

Vernet areal omfattet 1. januar 1984

12,1 millioner dekar, se tabell 6.2. Dette ut-

gjorde 3,7 prosent av Norges landareal. Enkelte

steder er ogsA sjOareal tatt med i tallene for

vernet areal.

Noen vernede omrAder krysser fylkes-

grensene og er i tabell 6.2 kommet med i flere

fylker. Totalt antall omrAder er derfor (for

enkelte fylker) lavere enn summen av fylkes-

tallene tilsier. Tabellen omfatter ikke natur-

minner (totalt ca. 1 050 dekar) og ()wader for

fredning av fugle- og planteforekomster.

Nasionalparker: 

Snaut 80 prosent av det vernede arealet

er nasjonalparker. Den fOrste nasjonalparken,

Rondane, ble opprettet i 1962. Pram til 1970

var nasjonalparkenes areal beskjedent. Men i

lOpet av 70-Arene ble arealet tredoblet slik at

det i 1979 utgjorde om lag 5 millioner dekar. I

fOrste del av 80-Arene*har arealet fortsatt A

Oke raskt. Totalt vernet areal utgjOr omlag

12 millioner dekar. Dette er inklusive Salt-

fjellet, som ennA ikke er vedtatt vernet.

Se figur 6.4.

Det er nA 15 nasjonalparker i Norge.

Den stOrste er Hardangervidda, som er pA 3,4

millioner dekar.

Tabell 6.2. Vernede omrAder 1. januar 1984. Antall og areal. Fylke.

Fylke
Areal 	 Nasjonalparker 	 Landskapsvern- 	 Natur- 	 Adm. fredede
fredet, 	 omrAder 	 reservater 	 omr&der 
	  i alt, Antall 1 	

I
Areal 	 Antall, 	

I
Areal.
	I

Antall Areal 	
I

Antall Areal 
Dekar 	 1 	 1 	 Dekar 	 1 Dekar 	 I Dekar 	 Dekar

	

12 119 445 	 15 	 9 612 400 	 46 	 1 591 315 	 530 	 803 458 	 57 	 112 272I alt 	

- 2 	 4 640
- 1 	 5 000

268 600
831 000
843 000

770 000

1 	 46 000
2	 24 100
3	 172 715
5 	 2 736
2 	 306 520

1 817 000
904 000

387 000
555 000
879 000
809 000

1 548 800

2 	 650
3	 17 159
3 	 387 525
3	 305 020
2	 74 000
8 	 82 780

4	 66 600
1	 42 000
6	 53 870

Ostfold 	
Akershus 	
Oslo 	
Hedmark 	
Oppland 	
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark 	
Aust-Agder 	
Vest-Agder 	
Rogaland 	
Hordaland 	
Sogn og Fjordane
MOre og Romsdal
SOr-TrOndelag
Nord-TrOndelag
Nordland 	
Troms 	
Finnmark 	

19 345 -
87 658
1 041 -

	528 858	 3

	

881 659 	 4

	

1 029 003 	 1
22 815 -

	1 085 246	 1
9 791 -
12 530
21 164 -

	2 211 802	 1

	

1 209 320 	 1

	

75 434 	 -

	544 331	 2

	

587 396 	 2

	

1 048 941 	 2

	

930 623 	 2

	

1 812 488 	 3

	

39 	 14 105 	 1 	 600

	

54 	 75 817 	 2 	 6 841

	

2 	 316 	 1 	 725

	

25 	 148 689 	 13 	 65 569

	

13 	 14 559 	 4 	 12 000

	

13 	 4 418 	 2 	 8 870

	

55 	 19 998 	 1 	 81

	

63 	 8 666	 1 	 60

	

47 	 8 836 	 2 	 955

	

68 	 11 880 - 	 -

	38 	 4 005

	

11 	 5 352	 3 	 1 925

	

2 	 300 - 	 -

	1 	 934 	 1 	 500

	

20 	 70 796 	 2 	 3 755

	

14 	 29 850 	 9 	 2 546

	

23 	 96 682 	 8 	 6 659

	

19 	 79 425 	 3 	 198

	

23 	 208 830 	 4 	 988

Kilde: MiljOverndepartementet,1984



FIGUR 6.4. UTVIKLING I AREAL AV NASJONALPARKER I
NORGE. 1962-1984

Mill. dekar
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ForesIStte nasjonalparker
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LandskaRgvernomrAder:

I andre del av 1983 Okte antallet land-

skapsvernomrAder med 12, og det samlede arealet

med nesten 130 000 dekar til 1,6 millioner de-

kar. Det meste av endringen fant steel i Nord-

land og Finnmark.

Naturreservater: ,

Totalt utgjorde naturreservatene et

areal pA 803 000 dekar 1.januar 1984. Det ble

i andre halvdel av 1983 opprettet 43 nye natur-

reservater med et samlet areal pA 139 000 de-

kar. 37 av disse ligger i Hordaland,

TrOndelag og Nordland.

Administrativt fredede omrAdeil

OmrAdene dekker 112 000 dekar. Bortsett

fra tre kommunalt fredede omrader, ligger alle

pA statens grunn.

6.3. Planreqnskap

Planregnskapet skal sammenfatte opp-

lysninger om kommunenes fysiske planlegging.

Datakilder er i fOrste rekke oversiktsplaner pA

generalplanniva. I en del tilfeller har en og-

sA benyttet reguleringsplaner og andre detalj-

planer. Registreringsenheter er planteiger som

er aktuelle for utbygging i lOpet av en 12-Ars-

periode.

I 1984 ham arbeidet med planregnskap

pAgAtt i fOlgende Atte fylker; Akershus, Oslo,

Oppland, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjord-

ane, NOre og Romsdal og SOr-TrOndelag. For

Oslo og Oppland vil regnskapet referere seg til

plansituasjonen pr. 1. januar 1985.

De fOrste registreringene ble gjort i

Ostfold i 1979. I dette fylket er planregn-

skapet oppdatert i 1981, 1982 og 1983. Regi-

streringsarbeidet i Akershus, Rogaland og

Syr-TrOndelag startet i 1981, og siden er det

foretatt Arlige oppdateringer. I de Ovrige

fylker ble arbeidet pAbegynt i 1984.

Samlet er det i planregnskapet regi-

strert et utbyggingsareal pa 275 631 dekar.

Fordelingen for Atte av fylkene er vist i

tabell 6.3.

Tabell 6.3 Planlagt utbyggingsareal 1984-1995 otter generalplanstatus og fylke l .

Ferdig
	

Generalplan
general- under arbeid Annet
plan-
	 i kommunen

forslag

	

5,7
	

14,0

	

14,6
	

3,5

31,3

	

25,3
	

0,3

	

12,9
	

14,1

	

60,1
	

3,6

	

42,1
	

2,5

1) For Ostfold og Oslo henholdsvis 1983-1994 og 1985-1996.

Ostfold 	
Akershus 	
Oslo
Syr-TrOndelag
Rogaland 	
Aust-Agder 	
Sogn og Fjordane
Myhre og Romsdal

Fylke

Generalplan
Planlagt 	 godkjent av Generalplan
utbyggings- 	 MiljOvern- 	 vedtatt i
areal i alt 	 departe- 	 kommunen

mentet
Dekar 	 Prosent
31 912 	 100,0 	 30,0 	 8,7 	 41,6
4.8 725 	 100,0 	 39,1 	 29,8 	 13,1
6 096 	 100,0 	 79,1 	 - 	 20,9
	  43 760 	 100,0 	 51,6 	 6,8 	 10,3

42 579 	 100,0 	 43,8 	 18,4 	 12,2
26 883 	 100,0 	 53,8 	 16,9 	 2,3
20 875 	 100,0 	 12,3 	 8,5 	 15,5
54 482 	 100,0 	 17,3 	 27,8 	 10,3
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MOre og Romsdal har stOrst planlagt

utbyggingsareal; 54 482 dekar. Imidlertid er

det bare en liten andel av arealet som er poli-

tisk ferdigbehandlet. Dette gjelder enda

stOrre grad for Sogn og Fjordane. Her inngAr

60 prosent av utbyggingsarealet i generalplan-

utkast som er under arbeid. Oslo, Aust-Agder

og SOr-TrOndelag har hOyest andeler av arealet

i generalplaner godkjent av MiljOverndeparte-

mentet.

I forhold til innbyggertallet har kom-

munene i Aust-Agder planlagt A bygge ut stOrst

arealer, se figur 6.5. Det er smrlig innlands-

kommunene i dette fylket som har store planare-

aler. Oslo skiller seg ut med et langt mindre

utbyggingsareal pr. 1 000 innbyggere (14,3 de-

kar) enn noen av de andre fylkene. Det bOr

imidlertid presiseres at planreguskapet for

Oslo bare omfatter ubebygde arealer I Oslo ytre

by. Utenom dette kommer fornyelses- og utfyll-

ingsomrAder i indre by, et felt under utbygging

pA SOndre Nordstrand og fortettingsarealer som

ikke er tatt med i,konkrete

FIGUR 6.5. PLANLAGT UTBYGGINGSAREAL 1984-1995 PR.
1 000 INNBYGGERE 1/1 1984. DEKAR

1) 1983-1994.

2) 1985-1996.

I plansammenheng kan det vmre hen-

siktsmessig A betrakte Oslo og Akershus som gn

region. En fAr da et utbyggingsareal pr. 1 000

innbyggere pA 66,6 dekar. Gjennomsnittet for

alle Atte fylkene er 133,6 dekar.

Boligareal: 

Om lag 57 prosent av arealet er plan-

lagt brukt til boligformAl, se figur 6.6. Denne

andelen er klart hOyest i Akershus (71 pro-

sent), dernest i Ostfold og Oslo (64 prosent).

Bade i Sogn og Fjordane og MOre og Romsdal er

under halvparten av utbyggingsarealet planlagt

for boligutbygging. Det er for Ovrig store

variasjoner mellom kommunene innen hvert fylke.

FIGUR 6.6. PLANLAGT UTBYGGINGSAREAL 1984— 1995 ETTER
FORMAL. DEKAR

1) 1983-1994.
2) 1985-1996.

Planlagt boligareal for de Atte fylk-

ene utgjOr i gjennomsnitt 76 dekar pr. 1 000

innbyggere. Det er liten forskje]1 mellom seks

av fylkene, mens Aust-Agder og Oslo dannner

hvert sitt ytterpunkt.
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Industriareal: 

Litt over 1/4 av arealet planlagt til

utbyggingsformAl er tenkt anvendt til industri-

og lagervirksomhet. Mindre sentrale kommuner og

fylker ser generelt ut til A ha west areal

planlagt til industriformAl. Dette er ogsA i

samsvar med utviklingen siden begynnelsen pA

70-tallet. For A illustrere regionale trekk,

kan en benytte BygdeutvalgsomrAdet som geogra-

fisk enhet. Dette omrAdet omfatter de kommuner

som i 1980 kunne nytte investeringstilskott

under Distiktenes utbyggingsfond (NOU 1984:

21A). I de fylkene som inngAr i planregnskapet

har BygdeutvalgsomrAdet 28 prosent av befolk-

ningen, 25 prosent av sysselsatte i industri/

bergverk (1980) og 44 prosent av det planlagte

utbyggingsarealet. Det samme omrAdet, ogsA

kalt "distriktene", har imidlertid en enda

stOrre andel av det planlagte industriarealet,

tilsvarende 56 prosent.

Av de Atte fylkene har MOre og Romsdal

stOrst arealer planlagt for industri- og lager-

utbygging. Flere kommuner i fylket har Ore-

merket betydelige omrAder i pAvente av olje-

virksomhet utenfor Midt-Norge. I den andre

enden av skalaen kommer Oslo. Samlet er 1 745

dekar av byens ubebygde arealer vurdert som

egnet til ekstensiv meringsutbygging. Utenom

dette kan 465 dekar potensielt anvendes bade

til bolig- og ulike mringsformAl.

Dersom en ser bort fra Oslo, er det

planlagte industriarealet av samme stOrrelses-

orden eller stOrre enn fylkenes registrerte in-

dustriareal i tettsteder med minst 1 000 inn-

byggere i 1975. I Aust-Agder, Sogn og Fjordane

og MOre og Romsdal er forholdet henholdsvis

3.6:1, 2.8:1 og 4.3:1. Alt i alt vil en tro at

arealet planlagt til industri- og lagerformAl

er noe stort i forhold til det sow vil bli

realisert i planperioden.

Byggeklart areal: 

Ved vurdering av utbyggingsplaner bOr

en blant annet ta hensyn til om realiseringen

krever kommunale grunnlagsinvesteringer.

planregnskapet er byggeklart areal definert som

det utbyggingsarealet hvor vei, vann og kloakk

er fOrt fram til planteigen (feltet). Ca. 28

prosent av utbyggingsarealet tilfredsstiller

disse kravene. Andelen er hOyest i MOre og

Romsdal (43 prosent), se figur 6.7. Ostfold er

det fylket hvor utbyggingen vil kreve west

tilrettelegging av infrastruktur.

FIGUR 6.7. PLANLAGT UTBYGGINGSAREAL 1984-1995 ETTER

BYGGEKLART AREAL. DEKAR
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Oslo 2)
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1) 1983-1994.

2) 1985-1996. Det byggeklare arealet for Oslo folger en kommunal

klassifisering og innebmrer at det er ingen eller svrt lave eksterne

kostnader for vei-, vann- og avlopstilknytning.

Eksisterende arealbruk i omrAder planlagt for 

utbygging: 

SOr-TrOndelag og Rogaland planlegger A

ta i bruk henholdsvis 10 400 og 9 400 dekar

fulldyrket jordbruksareal i perioden 1984-1995.

I Rogaland er 17 prosent av det planlagte ut-

byggingsarealet klasssifisert som "annet jord-

bruksareal". Denne gruppen omfatter overflate-

dyrket og gjOdslet beite. I forhold til

fylkenes totale jordbruksareal er det planlagt

stOrst nedbygging i Rogaland (2,2 prosent),

dernest i SOr-TrOndelag (1,7 prosent) og MOre

og Romsdal (1,6 prosent). Med unntak for Oslo,

er Aust-Agder det fylket sow planlegger minst

utbygging pA jordbruksjord. Se ellers figur

6.8.
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FIGUR 6.8. PLANLAGT UTBYGGINGSAREAL 1984-1995 ETTER
NAViERENDE AREALBRUK. DEKAR

11 1983-1994.
2) Resultatene for Oslo er basert pa et 100 meters punktutvalg for si-

tuasjonen 1980. Planperioden er 1985-1996.
3) For Oslo inneholder denne klassen ogs5 produktiv skog.

Utbyggingsplanene dekker et jordbruks-

areal pa tilsammen 55 348 dekar for fylkene to-

talt. Dersom planene realiseres, innebmrer

dette en gjennomsnittiig Arlig nedbygging pA

4 600 dekar. Til sammenlikning hadde de Atte

fylkene en tillatt omdisponering av jordbruks-

areal pA i gjennomsnitt 3 600 dekar pr. Ar i

perioden 1980-1983. I dette tallet ligger ogsA

omdisponering av jordbruksareal i forbindelse

med veiutbygging. Planregnskapet omfatter alle

aktuelle kommuneplaner, fra de som er godkjent

av sentralmyndighetene til forslag som er

kommet meget kort i planprosessen. En kan ikke

uten videre regne med at utbyggingspianer som

omfatter jordbruksareal vil bli godkjent av

landbruksmyndighetene.
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VANN

7.1. Vannforsyninq oq avlOp

Kommunale investeringer i vannverk oq avlOp: 

Figur 7.1. viser Arlige investeringer

(utgifter til nybygg og nyanlegg) i vannverk og

avlOp i perioden 1972-1982. Tallene omfatter

kommmuneforvaltning (by-, herreds- og fylkes-

kommuner), kommunale bedrifter og aksjeselskap

og felleskommunale foretak.

FIGUR 7.1. KOMMUNALE INVESTERINGER I VANNVERK OG
AVLOP. 1972-1982. MILL. 1981—KR 1 ), OG PRO—

SENT AV TOTALE INVESTERINGER

1) Ved deflateringen er det benyttet Aspelin—Stormbulls indeks
for byggekostnader (boligblokk i Oslo-omr5det medregnet ror-
legger- og elektrikerarbeid).

Kilde: Kommuneregnskapene.

Investeringsvolumet i vannverk og avlOp

Okte kraftig i 1970-Arene til et maksimum i

1978 og 1979 pA ca. 1 600 mill. kr (1981-kr). I

perioden 1980-1982 har investeringene avtatt,

og i 1982 var de pA ca. 1 200 mill. kr (1981-

kr). I 1982 var det en betydelig nedgang i in-

vesteringene i avlOp, fra ca. 800 mill. kr i

1981 til ca. 600 mill. kr (1981-kr) i 1982,

mens nedgangen for vannverk var relativt liters.

Nedgangen i investeringene mA ses i sammenheng

med kommunenes vanskelige Okonomi. Nasjonal-

regnskapet viser f.eks. en nedgang i bruttoin-

vesteringer i fast kapital for kommuneforvalt-

ningen fra 7,8 milliarder kr i . 1980 til 7,2

milliarder kr i 1981 og 6,7 milliarder kr i

1982 (alle belOp i 1980-kr)..

Vann- og avlOpsinvesteringenes andel av

de totale investeringene i perioden var hOyest

i 1976 med 13 prosent. I 1982 var andelen 9

prosent. Tallene for totale investeringer er de

totale utgifter til nybygg og nyanlegg fra

Kommuneregnskapene og er ikke direkte sammen-

lignbare med bruttoinvesteringene fra Nasjonal-

regnskapet.

Kommunale oq felleskommunale inntekter oq ut-

gifter til vannverk oq avlOP:

Tabell 7.1. og 7.2. viser kommunale og

felleskommunale utgifter til og inntekter fra

vannverk og avlOp. Driftsutgiftene bestAr for-

uten vedlikeholdsutgifter av utgifter til inn,

utstyr, overfOringer og andre driftsutgifter.

Driftsinntektene bestAr foruten salgs- og leie-

inntekter av inntekter fra salg av utstyr, for-

delte utgifter og overfOringer. Inntektene

samband med nybygg og nyanlegg bestod for vann-

verk av 46 prosent overfOringer fra stats- og

trygdeforvaltningen og fylkeskommuner. For av-

lOp utgjorde overfOringene 52 prosent.

I 1982 var bruttoutgiftene til vann-

verk (investeringer inkludert) 1 141 mill. kr,

mens bruttoinntektene var 972 mill. kr. De

tilsvarende tall for avlOp var 1 172 mill. kr

og 948 mill. kr .

Alle fylker hadde stOrre driftsinn-

tekter enn driftsutgifter i forbindelse med
vannverk, men bare Oslo og SOr-TrOndelag hadde

stOrre bruttoinntekter enn bruttoutgifter.



Tabell 7.1. Kommunale og felleskommunale utgifter til og inntekter fra vannverk. Fylke. 1982.
MD kr.  

Utgifter     Inntekter   
Driftsutgifter 

Av dette
vedlike-

Brutto- Drifts,- hold av
utgifter utgifter bygg og
i alt i alt anlegg   

Driftsinntekter Inntekter
i samband
med
nybygg
og ny-
anlegg

Fylke

Utgift-
er til
nybygg
og ny-
anlegg 

Av dette
salgs

Brutto- 	 Drifts- 	 og leie-
inntekter inntekter inntekt-
i alt 	 i alt 	 er 

I alt .... 1140614

Ostfold .. 	 55090
Akershus . 157905
Oslo ..... 	 77981
Hedmark .. 	 37701
Oppland .. 	 40520
Buskerud . 	 57088
Vestfold . 	 34251
Telemark . 	 39126
Aust-Agder 	 24684
Vest-Agder 	 31545
Rogaland . 	 78006
Hordaland 	 79240
Sogn og Fj. 18219
MOre og Ro. 53524
S-TrOndelag 52621
N-TrOndelag 46470
Nordland . 	 75069
Troms 	 45059
Finnmark . 	 24720
Felleskomm-
unal i alt 111795

533126 	 155202 607488 971826 	 836308 	 763912 	 135518

40554
92173
35567
17012
14968
35083
22735
16667
9731

20476
42268
28522
5633
18259
25613
13988
22154
12083
9737

10617
11121
8266
5448
4587
11114
5089
7263
1654
5745

16538
15290
2888
6445
12187
4556

12323
5719
3858

14536
65732
42414
20689
25552
22005
11516
22459
14953
11069
35738
50718
12586
35265
27008
32482
52915
32976
14983

47343
104249
89935
29376
24116
46383
26172
25574
16740
25098
67537
74311
16261
39974
53292
30491
59453
33071
19199

46241
95477
87030
27731
21941
45061
24523
23081
14133
24375
56263
67839
11282
36221
42932
17792
33605
26404,
13187

45864
87859
86138
26938
21423
43658
24195
22458
14024
24028
52812
66365
10796
35290
41748
15714
32060
25898
12673

1102
8772
2905
1645
2175
1322
1649
2493
2607
723

11274
6472
4979
3753
10360
12699
25848
6667
6012

•

49903 4494 61892 	 143251 	 121190 	 73971 22061

Kilde: ByrAets kommuneregnskaper

Tabell 7.2. Kommunale og felleskommunale utgifter til og inntekter fra avlOp. Fylke. 1982. 1000 kr   

t Inntekter
Inntekter

Av dette i samband
salgs- 	 med

Brutto- Drifts- og leie- nybygg
inntekter inntekter inntekt- og ny-
i alt 	 i alt 	 er	 anlegg

Brutto-
Fylke 	 utgifter

i alt

DriftautgittaL__
Av dette
vedlike-

Drifts- hold av
utgifter bygg og
i alt anlegg

Utgift-
er til
nybygg
og ny-
anlegg

I alt .... 1171750
	

505525 	 145985 	 616225
	

948145	 804931	 770490
	

143214

22508
78137
98966
29691
39643
44221
20716
24525
17548
24470
39726
48113
5489

25173
17161
18310
18473
13343
2649

77363

3886
9859
6778
3029
11996
5344
2824
5496
3236
5489
1993
7160
1235
3870
4786
5270
4907
2104
2229

44246
87161

209848
48436
52858
46495
20685
23304
15213
24087
42043
56429
9260

28659
36173
17149
24014
16422
11316

40360
77302

203070
45407
40862
41151
17861
17808
11977
18598
40050
49269
8025

24789
31387
11879
19107
14318
9087

40183
74909

200990
40243
39448
40219
17027
17620
11858
17867
39477
48826
7787

23840
30873
11090
18505
13521
8856

Ostfold . 	 49320
	

26812
	

10267
Akershus 	 152817
	

74680
	

9719
Oslo  	 181955
	

82989
	

19288
Hedmark  	 65656
	

35965
	

5942
Oppland 	 73632
	

33989
	

5825
Buskerud . 	 72263
	

28042
	

9773
Vestfold . 	 47150
	

26434
	

9497
Telemark . 	 39319
	

14794
	

6501
Aust-Agder 	 28099
	

10551
	

2557
Vest-Agder 	 34221
	

9751
	

4134
Rogaland 	 62797
	

23071
	

15181
Hordaland 	 65742
	

17629
	

12857
Sogn og Fj. 	 9049
	

3560
	

1812
MOre og Ro. 36055
	

10882
	

6511
S-TrOndelag 34234
	

17073
	

9329
N-TrOndelag 25212
	

6902
	

2901
Nordland , 	 31210
	

12737
	

6091
Troms 	  22881
	

9538
	

4767
Finnmark  	 9691
	

7042
	

2528
Felleskomm-
unali alt 130447
	

53084 	 505

Kilde: Byraets kommuneregnskaper

134347	 82624 	 67351 51723



1980. Fylke.

Til-
Vann- 	 knyt-
avgift Ars- 	 nings-

Fylke 	 i alt 	 avgift avgift

Arsavgift
i prosent
av vannav-
gift i alt

Mill.kr 	 I 	 Prosent
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En tilsvarende sammenligning for avlOp 	 Tabell 7.3. Beregnede kommunale vannavgifter.

viser at alle fylker unntatt Vestfold hadde

stOrre driftsinntekter enn driftsutgifter.

Oslo, Sogn og Fjordane, SOr-TrOndelag og Finn-

mark hadde stOrre bruttoinntekter enn bruttout-

gifter.

Oslo har vann- og avlOpsavgifter som
I alt 	 462 	 395 	 67 	 85

gir hOy inndekking av utgiftene. I andre fylker

varierer inndekkingen i kommunene, slik at det 	 Ostfold 	 30 	 28 	 3 	 93

for de fleste fylker ikke blir full inndekking. 	 Akershus 	 51 	 45 	 7 	 88
Oslo  	 70	 60 	 10 	 86

Trondheim kommune i SOr-TrOndelag har f.eks. 	 Hedmark  	 18 	 14 	 4 	 78

hOy inndekking, noe som gir utslag i total- 	 Oppland  	 15 	 12 	 3 	 80
Buskerud  	 27 	 24 	 3 	 89

tallene for dette fylket. 	 Vestfold  	 20 	 17 	 3 	 85
Telemark  	 15 	 12 	 3 	 80
Aust-Agder 10 	 7 	 2 	 70
Vest-Agder 	 15 	 13 	 2 	 87

Noen resultater fra anal se av kommunalteknisk 	 Rogaland . 	 33 	 28 	 5 	 85
hovedstatigikk 1980; 	 Hordaland 	 51 	 43 	 8 	 84

Sogn og Fj. 	 6	 4	 1 	 67
MOre og Ro. 21 	 19 	 2 	 90

Avgifter 	 S-TrOndelag 31 	 27 	 4 	 87
N-TrOndelag 10 	 9 	 1 	 90
Nordland . 	 21 	 17 	 3 	 81

Tabell 7.3. og 7.4. viser innkrevde 	 Troms  	 9 	 8 	 1 	 89

kommunale vann- og avlOpsavgifter i 1980 for 	
Finnmark 	 11 	 9 	 2 	 82

delt pi fylke. Tallene er beregnet pi grunnlag

av data pi kommunenivi i Kommunalteknisk hoved-

statistikk 1980.

Tabell 7.4. Beregnede kommunale avlOpsavgifter, Arsavgift pr. leilighet tilknyttet og Arsavgift
pr. person tilknyttet. 1980. Fylke.

Til- 	 Arsavgift 	 Arsavgift
AvlOps-•knyt- 	 i prosent 	 pr. leil-

	
Arsavgift

avgift 	 Ars- 	 nings- 	 av avlOps- 	 ighet til- 	 pr. person
Fylke
	

i alt 	 avgift 	 avgift 	 avgift .alt 	 knyttet
	

tilknyttet   

Mill. kr 	 Prosent 	 t 	 Kr

491 	 393 	 98 	 80 	 390 I alt .  150  

Ostfold  	 27 	 24 	 3
	

89
	

360
	

140
Akershus  	 45 	 34 	 11
	

76
	

340
	

120
Oslo  	 154 	 130 	 24
	

87
	

570
	

290
Hedmark  	 26 	 18 	 8
	

69
	

630
	

240
Oppland  	 25 	 17 	 8
	

68
	

660
	

240
Buskerud  	 27 	 21 	 6
	

78
	

450
	

170
Vestfold .......... 	 13 	 10 	 3
	

77
	

200
	

80
Telemark  	 14 	 12 	 2
	

86
	

300
	

120
Aust-Agder  	 9 	 6 	 3
	

67
	

340
	

120
Vest-Agder  	 11 	 9 	 2
	

82
	

340
	

120
Rogaland  	 28 	 23 	 5
	

82
	

330
	

120
Hordaland  	 28 	 23 	 5
	

82
	

240
	

90
Sogn og Fj  	 5 	 3 	 2
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230
	

80
MOre og Ro  	 16 	 11 	 5
	

69
	

270
	

100
S-TrOndelag  	 23 	 20 	 3
	

87
	

400
	

150
N-TrOndelag  	 7 	 5 	 2
	

71
	

280
	

100
Nordland  	 16 	 13 	 3
	

81
	

280
	

100
Troms  	 10 	 8 	 2
	

80
	

300
	

110
Finnmark  	 7 	 5 	 2
	

71
	

320
	

110
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Den totale innkrevde vannavgift i 1980

er beregnet til 462 mill. kr. Av dette utgjorde

arsavgiften 395 mill. kr (85 prosent) og

tilknytningsavgiften 67 mill. kr (15 prosent).

Den totale innkrevde avlOpsavgift er

beregnet til 491 mill. kr. Av dette var 393

mill. kr arsavgift (80 prosent) og 98 mill. kr

tilknytningsavgift (20 prosent).

I gjennomsnitt for hele landet ble det

betalt en arsavgift for avlOp pa 390 kr pr.

leilighet tilknyttet kommunalt avlOpsnett.

Beregnet ut i fra gjennomsnittlig antall bo-

satte pr. leilighet var Arsavgiften 150 kr pr.

person tilknyttet avlOpsnettet. De hOye tallene

for Hedmark og Oppland ma ses i sammenheng med

forsert utbygging av avlOpsanlegg i forbindelse

med MiOsaksjonen og at kommunene i disse fylk-

ene i stOrre grad har utnyttet sine muligheter

til A dekke utgiftene gjennom avgifter.

Ledningsnett

Tabell 7.5. viser beregnede lengder av

kommunale vannledninger i 1980 fordelt pa

fylke. Total lengde vannledninger i Norge (med

diameter stOrre eller ilk. 100 mm) er for 1980

beregnet til 19 680 km. Den totale tilvekst er

beregnet til 836 km og den totale utskiftning

av gamle rOr til 70 km. Akershus og Rogaland

hadde stOrst lengde vannledninger. Tilveksten

var stOrst i Oppland, Hordaland og Nordland,

mens utskiftingen av gamle rOr var stOrst

Hedmark og Troms.

I Vannressursutvalgets "Utredning am

Norges vannforsyning" fra 1982 blir total-

lengden av det kommunale ledningsnettet i 1980

anslatt til 16 000 km. Tabell 7.5. viser et

langt hOyere tall for totallengden. Vann-

ressursutvalgets anslag er basert pa app-

lysninger fra Kommunalteknisk statistikk 1975

og er trolig for lavt. Metoden som er benyttet

til beregning av den totallengden son pre-

senteres i denne rapporten, kan ha gitt en

overestimering av lengden, f.eks. hvis man kan

anta at kommuner som ikke har oppgitt led-

ningslengde (64 kommuner) har en stOrre andel

av privat vannforsyning enn de kommuner roe har

svart. Denise mulige feilkilden kan imidlertid

ikke forklare hele forskjellen mellom disse an-

slagene for ledningslengden.

Tabell 7.5. Kommunale vannledninger, beregnede
tall. Totallengde, tilvekst og ut-
skiftning. Km. 1980. Fylke.

Total
lengde	 Til-	 Utskift-
vannled-	 vekst
	

ning
ninger	 1980
	

1980 

I alt  	 19680	 836	 70

Ostfold  
	

1470
	

35
	

3
Akershus  
	

1800
	

47
	

2
Oslo  	 1420

	
15

Hedmark  	 1070
	

56
	

7'
Oppland  	 850

	
74
	

6 ,

Buskerud  	 1060
	

34
	

3
Vestfold  	 1320

	
35
	

2
Telemark  	 860

	
25
	

3
Aust-Agder	 540

	
23
	

1
Vest-Agder	 780

	
23
	

2
Rogaland  	 1670

	
66
	

3
Hordaland  	 1250

	
70
	

5
Sogn og Fj.	 400

	
29
	

2
MOre og Ro.	 940

	
56
	

6
S-TrOndelag	 1280

	
50
	

4
N-TrOndelag	 340

	
41
	

3
Nordland  	 1380

	
78
	

6
Troms	 750

	
50
	

9
Finnmark  	 500

	
28
	

3

Tabell 7.6. og 7.7_ viser beregnede

lengder av kommunale avlOpsledninger og til-

knytning til avlOpsnettet. Total lengde kom-

munale avlOpsledninger er for 1980 beregnet til

22 240 km. Den totale tilvekst er beregnet til

1 121 km, utskiftning av gamle rOr til 88 km og

rehabilitering av rOr til 21 km. Akershus, Oslo

og Rogaland hadde det lengste ledningsnettet.

Tilveksten i 1980 var stOrst i Akershus og Mire

og Romsdal, mens utskiftingen av gamle rg5r var

stOrst i Hedmark og Oppland.

Fylke
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Tabell 7.6. Kommunale avlOpsledninger, beregnende tall. Totallengde, fordeling pa ledningssystem,
tilvekst, utskiftning og rehabilitering. 1980. Fylke.

Total
	

Separat eller 	 Ut- 	 Rehabi-
lengde
	

Felles- 	 dableitfint=
	

Til- 	 skift- liter-
avlOps- 	 led- 	 Spill- Over- 	 vekst 	 ning

	
ing

Fylke
	

ledninger 	 ninger 	 vane 	 vann
	

1980 	 1980
	

1980

I alt  	 22240

Ostfold 	
Akershus
Oslo ...
Hedmark
Oppland
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark 	
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fj.
MOre og Ro.
S-TrOndelag
N-TrOndelag
Nordland 	
Troms 	
Finnmark

Prosent

36 	 39 	 25

45 	 35
31 	 42
43 	 30
13 	 55
22 	 54
35 	 41
51 	 30
37 	 38
38 	 42
30 	 43
25 	 41
32 	 39
30 	 47
36 	 41
43 	 28
33 	 49
47 	 36
53 	 30
51 	 34

Km

1121 	 88 	 21

4	 0
6	 3
3	 1

14 	 2
18 	 7
4 	 2
2 	 0
3 	 1
3 	 1
1 	 1
4 	 1
6 	 1
2 	 0
4 	 1
4 	 0
1 	 0
4 	 1
1 	 0
1 	 0

1410
2320
1940
1250
1160
1280
1460
920
660
850
1610
1440
410
1310
1290
500
1290
620
520

20
	

83
28
	

95
27
	

22
32
	

84
25
	

92
21
	

61
19
	

53
25
	

37
20
	

30
27
	

29 -
34
	

90
29
	

77
23
	

41
23
	

114
29
	

55
18
	

34
17
	

74
17
	

22
16
	

28

Tabell 7.7. Kommunale avlOpsledninger, beregnede tall. Tilknytning. Lengde avlOpsledning pr.
leilighet og pr. person tilknyttet. 1980. Fylke.

Fylke

Antall
leilig-
heter
til-
knyttet

Lengde
avlOps-
ledning
pr. leil-
ighet til
knyttet

Antall
personer
tilknyttet 	 Lengde

Antall 	 i prosent 	 avlOPs-
personer 	 av totalt 	 ledning
tit- 	 antall 	 pr. person
knyttet 	 personer 	 tilknyttet    

1 X304 per;71----

2572 I alt 	

1000 leil.

1008 22

Prosent

63	 9

Ostfold  
	

67
	

21
	

176 	 75, 	 8
Akershus  
	

99
	

23
	

273 	 74 	 9
Oslo 	  

.•	 •
	 227
	

9
	

454 	 100 	 4
Hedmark  
	

29
	

43
	

76 	 41 	 16
Oppland  
	

26
	

44
	

72 	 40 	 16
Buskerud
	

47
	

27
	

121 	 57 	 11
Vestfold
	

51
	

29
	

131 	 70 	 11
Telemark  
	

39
	

24
	

102 	 63 	 9
Aust-Agder 	 . • 	 18
	

37
	

49 	 54 	 13
Vest-Agder  
	

26
	

33
	

72 	 53 	 12
Rogaland
	

69
	

23
	

196 	 64 	 8
Hordaland 	 .4, 	 97
	

15
	

257 	 66 	 6
Sogn og Fj  
	

15
	

27
	

44 	 41 	 9
MOre og Ro .  

	

40
	

33
	

113 	 48 	 12
S-TrOndelag  
	

50
	

26
	

131 	 54 	 10
N-Trindelag
	 17
	

29
	

50 	 40 	 10
Nordland  
	

46
	

28
	

130 	 53 	 10
Troms  
	

28
	

22
	

78 	 53 	 8
Finnmark  
	

16
	

33
	

45 	 58 	 12



2,0

a

1 ,5

a

2,5

1,0

0,5

-70

0
1962 -65 75 	 -80 	 -83

3,0

Mek.
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I alt 1 008 000 leiligheter (66 pro-

sent) og 2 571 000 personer (63 prosent) var

tilknyttet kommunalt avlOpsnett i 1980. I gjen-

nomsnitt for hele landet var det lagt 22 meter

leilighet og 9 meter pr.

Oslo hadde den minste lengde

tilknyttet med 4 meter, mens

hadde lengst med 16 meter.

En sammenligning med bosetningsmOns-

teret i fylkene viser at Ostfold, Akershus,

Oslo on Vestfold, som i 1980 hadde hOyest pro-

sent av befolkningen bosatt i tettbygde strOk,

ogsA hadde stOrst tilknytning til avlOpsnettet.

Fylkene med lavest prosent av befolkningen

tettbygde strOk, Hedmark, Oppland, Sogn og

Fjordane on Nord-TrOndelag, hadde lavest til-

knytning.

AvitMILEU2=itag...1111:

Kapasitet og tilknytning

Hydraulisk kapasitet og tilknytning

til anleggene er registrert i personekvival-

enter. Hydraulisk kapasitet er den maksimale

vannmengde renseanlegget er dimensjonert til A

motta. 1 personekvivalent (pe.) = 200 liter

vann pr. person pr. dOgn. z tillegg til dette

or det ved dimensjonering av anleggene regnet

med infiltrasjonsvann (vann som lekker inn i

avlOpsiedningene).

Pr. 31/12-1983 var det registrert 639

avlOpsrenseanlegg med kapasitet stOrre eller

lik 50 pe. i Norge (slamayskillere og forbe-

handlingsanlegg ikke inkludert). Av disse var

13 prosent mekaniske, 26 prosent biologiske, 17

prosent mekanisk-kjemiske on 44 prosent bio-

logisk-kjemiske. I 1982 ble det registrert 619

anlegg.

Den totale registrerte kapasitet ved

renseanleggene i 1983 var ca. 2.8 mill. pe.

Dette er mindre enn de 3.0 mill. pe. som ble

registrert i 1982. Da ble imidlertid anleggene

Festningen og Skarpsno i Oslo (nA nedlagt)

regnet med i den totale kapasitet. Sentral-

renseanlegg Vest i Akershus var dimensjonert

for A motta avlOpsvannet som ble behandlet ved

disse anleggene. Dette representerte delvis en

"dobbeltregistrering". Trekkes kapasiteten ved

de to Oslo-anleggene fra 1982-tallet, blir

kapasiteten i 1982 ca. 2.6 mill. pe.

Den totale tilknytning i 1983 var reg-

istrert til ca. 2.2 mill. pe. z 1982 var til-

knytningen 2.1 mill. pe.

Figur 7.2. viser utviklingen i rense-

kapasitet for de forskjellige anleggstypene i

perioden 1962-1983 (Festningen og Skarpsno er

ikke medregnet i 1982-tallene).

FIGUR 7.2. HYDRAULISK KAPASITET AV AVLOPSRENSEAN-
LEGG 1962-1983 1 /

Tabell 7.8. viser kapasitet og til-

knytning fordelt pA de forskjellige rensemetod-

ene. De mekanisk-kjemiske on biologisk-kjemiske

anleggene utgjOr henholdsvis 54 og 26 prosent

av total kapasitet. Det var relativt mange bio-

logiske anlegg, men disse anleggene utgjOr bare

4 prosent av total kapasitet.

avlOpsledning pr.

person tilknyttet.

ledning pr. person

Hedmark og Oppland



Resipienter

Tabell 7.9. og 7.10. viser

knytningen til renseanlegg med utslipp til

forskjellige resipienter. Utslippene er fordelt

med 22 prosent til elv/bekk, 10 prosent til

innsjO og 67 prosent til fjord.

Utslipp til Indre Oslofjord utgjOr en

vesentlig del av det totale utslipp til fjord-

er. Renseanlegg med utslipp til elv/bekk og

innsjO har i stor grad rensing med kjemisk fel-

ling. Ca. 85 prosent av utslippet til disse re-

sipientene renses kjemisk. Utslipp til Indre

Oslofjord er vesentlig kjemisk rennet. Rensing

uten kjemisk felling er derimot mest utbredt

for anlegg med utslipp til andre fjorder og

kystfarvann. Mange anlegg langs kysten ligger

ved gode sjOvannsresipienter, hvor enklere ren-

setiltak kan vmre tilstrekkelig.
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Tabell 7.8. AvlOpsrenseanlegg pr. 31/12-1983. Antall anlegg, kapasitet og tilknytning. 

Aapad.tet Tilknvtning  
en
	

100s •e. Pr e
	 1000 'e. P ❑

I alt 639 	 100 2754 	 100 2181 	 100  

Mekanisk I alt  	 83 	 13
Sedimentering  	 22 	 3
Siler  	 •61 	 10

Mekanisk-kjemisk .alt  	 106 	 17
Primmrfelling  	 56 	 9
Sekundmrfelling ..... .. a 	 50 	 8

Biologisk ialt  	 167 	 26
Aktivslam  	 148 	 23
Biorotor  	 5 	 1
Biofilter  	 7 	 1
Biologisk dam  	 7 	 1

Biologisk-kjemisk i alt 1  	 . 283 	 44
Simultanfelling  	 141 	 22
Forfelling  	 1 	 0
Etterfelling  	 139 	 22

459
176
283

1482
1096
386

99
73
5

18
2

715
452

2
260

17
6

10

54
40
14

4
3
0

0

26
16
0
9

283
114
169

1244
1004
240

63
45
4

13
2

592
430

2
159

13
5
8

57
46
11

3
2
0

27
20
0.
7

1) To biologiske dammer med kjemisk felling er inkludert i totalen, men ikke
fordelt pi fellingsmetode.

Tabell 7.9. AvlOpsrenseanlegg pr 31/12-1983. Resipienter. Fylke.

Renseanlegg
alt 

An- Tilknyt-
Fylke 	 tall ning

I 	 pe. 	 I 

Resipienter 
Jord 	 Elv/bekk 	 Innsi0 	 Fiord

An- Tilknyt--An- Tilknyt- An- Tilknyt- An- Tilknyt-
tall nine 	

I
talli 	

I
ning 	 tall ninq 	 tall i ning

IPe. 	 pe. 	 pe. 	 I 	 pe.

Kvst 
An- Tilknyt-
tall i ning

1 	 pe.

I alt 	 639 2181099 	 18
	

5130 	 398 	 490267 	 119 	 208817
	

100 1458635
	

18250

Ostfold
	

38
Akershus
	

70
Oslo 	  3
Hedmark
	

56
Oppland
	

99
Buskerud 	 .71
Vestfold
	

34
Telemark   53
Aust-Agder 20
Vest-Agder . 21
Rogaland 18
Hordaland 33
Sogn og Fj. 14
MOre og Ro. 6
S-TrOndelag 26
N-TrOndelag 39
Nordland 14
Troms 	  17
Finnmark
	

7

79215
930715
365110
122496
144890
126545
113070
90345
21525
26895
24880
27900
7915
4455

34442
20150
10006
21545
9000

- - 	 26

	

1365 	 49
2

1 	 70 	 42
6 	 910 	 58
3 	 1850 	 49
- - 	 18
1	 500 	 23
1 	 11

9
1 	 35 	 8

17
1	 150 	 7

4
1 250 20

26
12

- - 	 12
5

42310
122330

110
51669
64065
90200
9205

35030
5645
2270
2690
3765
1105
2590

23442
7890
3906
15745
6300

5 	 1805
7 	 4150

13
	

70757
35
	

79915
11
	

4565
1
	

50
20
	

32515
4
	

5600
6
	

1605
3
	

355
3
	

900
4
	

4760

1
	

900
5
	

840
1
	

100

7 	 35100
11 	 802870

1 	 365000

8 	 27930
15 	 103815 - 	 -
9 	 22300
2 	 4030 	 2	 6250
6 	 23020
4 	 9800 	 2	 12000

13 	 23235
2. 	 1900
2 	 1865
4 	 9850
8 	 11420
1 	 6000
5 	 5800
2 	 2700



fjorden

teten og

at mye

og i innlandsfylkene. Den hOye kapasi-

tilknytningen i Akershus skyldes bl.a.

av avlOpsvannet fra Oslo overfOres til
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FIGUR7.3. AVLOPSRENSEANLEGG. HYDRAULISK KAPASITET OG TILKNYTNING PR. 1 000 INNBYGGERE. 31/12 1983 1 )
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1) Inkl. industritilknytning, ekskl. jordrense- og forbehandlingsanlegg (ristanlegg og slamayskillere).

Figur 7.3. viser at rensekapasiteten

pr. innbygger er stOrst i fylkene langs Oslo--

Sentralrenseanlegg Vest. Den inntegnede befolk-

I-

ningskurven viser bl.a. at de folkerike fylkene

Rogaland og Hordaland har lav rensekapasitet

pr. innbygger. Resipientforhold og rensebehov

mA imidlertid ogs& trekkes inn i vurderingen av

figuren.
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Tabell 7.10. AvlOpsrenseanlegg pr. 31/12-1983. Resipienter. Renseprinsipp. Hele landet.

Rense rinsi

Renseanlegg 	 e
Jord	 Elv/bekk 

An- Tilknyt- An- Tilknyt- An- Tilknyt- An- Tilknyt- An- Tilknyt- An- Tilknyt-
tall ninetall nin 	 tall ninetall nin 	 tall nin 	 tall nin

pe.

Mekanisk 	 83 	 282573
Biologisk
Mekanisk/
kjemisk 	  106 	 1243847
Biologisk/
kjemisk  
	

283 	 591573 	 10

pe. 	 pe. 	 pe. 	 pe. 	 pe.

	

208817 100 1458635 	 4 18250

	19
	

44563
	

2 	 1300 	 59 	 218710 	 3 18000
38731
	

36 	 16780 	 11 	 4805 	 1 	 250-

	

69 	 283267 	 17 	 102240 	 20 	 858340

	

2590 199 	 123706 	 64 	 88497 	 10 	 376780

alt 	  639 2181099 	 18 	 5130 	 398 490267 	 119

167 	 63106 	 8 	 2540 	 111

1-1,JaltiAtiAliaan0 12tmftlt

Statistiske data knyttet til vassdrag

og nedbOrfelt benyttes for 	 A vurdere be-

lastning av forurensende stoffer til en

resipient og for klassifisering av EOG OG

kvalitet.

Koblingskatalog:

Byraets statistikk kan knyttes til

vassdrag og nedbOrfelt gjennom 	 en koplings-

katalog mellom Vassdragsregisteret og

Kretsnavnkatalogen. Koplingskatalogen knytter

en vassdragskode til hver grunnkrets.

Grunnkretsene grupperes etter denne koden til

hydrologiske statistikkomrAder. Statistikk-

omrAdene bestir av et helt antall grunnkretser

og utgjOr samtidig et delnedbOrfelt.

ForelOpig er sentrale data fra Land-

bruksteljing 1979 og fra Folke- og Bolig-

telling 1980 lagt til rette for presentasjon

ved hydrologiske statistikkomrAder.

Klassifisering av vannkvalitet:

En metode for vannkvalitetsklassifi-

sering med bruk av statistikkomrAder testes for

tiden med Ostlandet son prOveomrAde. ForelOpig

er kun resultater fra Telemarksvassdraget

ferdig behandlet (figur 7.4). Dataene er fra

perioden 1979 til 1982 (Telemark distrikts-

hOyskole 1981, NIVA 1982 og 1983). De er hentet

fra den stOrste innsjOen (i areal) eller den

stOrste elven (1 vannfOring) i hvert stati-

stikkomrAde.

Vannkvaliteten klassifiseres med hensyn

pA overgjOdsling, mikrobiologisk belastning,

surhet og miljOgifter. Klassifiseringen fOlger

"Vurderingssystem for vannkvalitet i innsjOer

og elver", NIVA 1983. I hvert statistikkomrade

angis vannkvaliteten som kvalitetsklasser (se

nOkkel pa figur 7.4). To tall i samme kvadrant

i sirkelen med klassifiseringsresultater betyr

at to forskjellige klassifiseringsparametre

angir ulik vannkvalitetsklasse. I Telemarks-

vassdraget 'er dette smrlig merkbart

vassdraget nedstrOms Rjukan, hvor klassi-

fiseringen med hensyn pa overgjOdsling har

darlig kvalitetsklasse for totalnitrogen

(d.v.s star til markert belastning). Dette

skyldes industrielt utslipp fra Rjukan. PA

samme mate har surhetsklassifiseringen ofte

darligere kvalitetsklasse for alkalinitet enn

for pH. Dette er en indikasjon pa at flere

innsjOer og elver har ustabil pH-verdi og vil

vmre utsatt for videre forsuring.

Klassifiseringsresultater 	 angitt

parenteser i figur 7.4 er skjOnnsmessige vurde-

ringer.

Figur 7.5 viser klassifisering av

vannkvalitet i Telemarksvassdraget, nAr grupper

av statistikkomrader med store likheter

arealbruk er slAtt sammen til omrader med

forventet likhet i vannkvalitet. Arealbruken

defineres ut fra data fra Landbruksteljing 1979

og Folke- og Boligtelling 1980, etter fastsatte

kriterier. I eksempelet er det delt inn i 3

arealbrukstyper:

A - Fjellomrader

B SkogsomrAder

C Jordbruksomrader/Bebygde omrAder



BANDAK igh

MKRVATN

amp
rah

•
SONGA :

MOSVATN

amp
TINNilatEN

• dhTOTAK

dh

FORURENSNINGSTYPER :

Mikrobiologisk
belastning

MP'
mi{jOgifter 	 Surhet

es

• •• • .. . .. •
•.• .....

SELJORD— •••• •
VATN

1111
Nis

dh

TIP
Overgjedsling

av
HEDDALS-
VATN

FORURENSNINGSGRADER

1- liten
2- moderat
3- rnarkert
4- stor
0- ikke vurdert

Fete typer - kIassifiseringen bygger pa undersdkelser (eks.1 )
Tynne typer i Oarenteser - skjennsmessig vurdering leks. (1)).

heye konsentrasjoner av PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarboner)

av

SBA

.3

fah

NOTODDEN

PORSGRUNN

MALESTOKK 	 1: 500 000

6 7

FIGUR 7.4. VANNKVALITETSKLASSIFISERING I TELEMARKSVASSDRAGET. HYDROLOGISKE STATISTIKKOMRADER



mhoye konsentrasjoner av PAH (Polysykliske

aromatiske hydrokarboner)
JORDBRUKSOMRADER OG
BEBYGDE OMRADER

PO RSG R UNN

FJELLOMRADER

FORURENSNINGSTYPER:

OvergjOdsling

MP°
MiljOgifter

MikrobiolNkNologisk
belastning

Surhet

FORURENSNINGSGRADER

1, liten
2. moderat
3. markert

4. stor
O. ikke vurdert

SKOGSOMRADER

MALESTOKK 1 : 500 000

68

FIGUR 7.5. VANNKVALITETSKLASSIFISERING I TELEMARKSVASSDRAGET. GRUPPER AV HYDROLOGISKE STATISTIKKOMRADER MED STORE LIKHETER I
AREALBRUK ER SLATT SAMMEN TIL OMRADER MED FORVENTET LIKHET I VANNKVALITET



Statistikkomrader definert som arealbrukstype
a (Fjellomrader)

7:771 Statistikkomrader definert som arealbrukstype
LL.3 b (Skogsomrader)

Statistikkomrader definert som arealbrukstype
c (Jordbruksomr5der og bebygde omrAder)

Laveste og hoyeste parameterverdi innenfor
river arealbrukstype
Grenser mellom vannkvalitetsklasser (se tekst)

Klassene er markert med tall (1, 2, 3, 4).
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Figur 7.6 viser middelverdier,

maksimumsverdier og minimumsverdier i pH, alka

linitet, total fosfor og total nitrogen for

vassdragene i hver av arealbrukstypene (A, B og

C). Grenseverdier for NIVA's vannkvalitets-

klasser er stiplet pA figuren.

Klassifiseringen viser at vann-

kvaliteten i Telemarkvassdraget stort sett er

god med hensyn pA mikrobiologisk belastning og

miljOgifter. Dette gjelder imidlertid ikke for

vassdragene i jordbruksomrAdene og de bebygde

omrAdene i nedre delen av nedbOrfeltet. Her er

bakterieinnholdet moderat, og innholdet av PAH

(polysykliske aromatiske hydrokarboner) er

markert.

NAr det gjelder overgjOdsling er

belastningen med nitrogen markert i hovedelven

fra Rjukan og helt til utlOpet. De delene av

vassdraget som ligger i fjellomrAder og skogs-

omrAder viser ingen overgjOdslingseffekt.

Hele vassdraget er moderat til markert

forsuret. Forsuringen er sterkest i innsjOer og

elver i de fjell- og skogsomrAdene som har mest

tungtlOse1ige bergarter og tynnest 10s-

massedekke (Lifjell og omrAdene i de sOr-

vestlige delene av vassdraget).

FIGUR 7.6. MIDDELVERDIER FOR UTVALGTE VANNKVALI-
TETSPARAMETERE. 3 GRUPPER STATISTIKKOM-
RADER, IAREALBRUKSTYPE RI, TELEMARKSVASS-
DRAGET, 1979-82
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8. LUFT

8.1. Tvoer av luftforurensninaer

De viktigste kildene til luftforurens-

ning i Norge er utslipp fra industri, trans-

port, fyringsanlegg og langtransporterte foru-

rensninger. Utslippene skyldes for det meste

forbrenning av kull, koks og olje.

De viktigste forurensningskomponentene

er:

Svoveldioksvd (SO2 ) og partikulmrt

sulfat (SOS ): Utslipp av svoveldioksyd skyldes

i stor grad forbrenning av svovelholdig kull,

koks og tungolje. Et eksempel pA andre typer

utslipp er utslipp fra industriprosesser der

svovelholdig maim er rAstoff.

Ved forbrenning av svovelholdige

produkter blir svovel frigjort som svoveldi-

oksyd, som blir oksydert til sulfat i atmos-

faren. Nedfall av svoveldioksyd/sulfat forsuxer

ford og vann og bidrar til Okt korrosjon av

metaller o.l. HOye svovelkonsentrasjoner Oker

faren for luftveisinfeksjoner.

Hitrogenoksider (NOR): Ved forbrenning

av gass, olje og kull dannes nitrogenoksider.

Dette skjer oftest som . en:reaksjon mellow

luftas oksygen og nitrogen ved hOye

temperaturer.

Viktigste utslippskilde for nitrogen-

oksider er veitrafikk. Nitrogendioksyd er den

av nitrogenoksidene som antas A gi stOrst

skadevirkninger ved tol.a. a eke faren for

infeksjonssykdommer.

Karbonmonoksvd (CO): Karbonmonoksyd

dannes ved ufullstendig forbrenning. Den

viktigste utslippskilden er bensindrevne biler.

InnAnding av karbonmonoksyd er helsefarlig,

fordi karbonmonoksyd hemmer opptaket av oksygen

i blodet.

Blv (Pb): Utslipp av bly stammer for

det meste fra bensindrevne biler. Oktantallet

i bensin Oker ved tilsetting av bly. For stort

opptak av bly i organismen skader det sentrale

nervesystemet.

Sot: Sot (i den sammenheng det er

brukt i kapittel 8.3) er definert ved smA

partikler som sverter nAr de aysettes pA et

filter. Sot dannes vanligvis ved ufullstendig

forbrenning av organisk materiale, f.eks. i

fyringsanlegg og i motorer.

8.2. Utslipp av SO. NOR. CO oq Pb

Oversikter over forurensningsutslipp

til luft er laget for perioden 1976 - 1984. Ut-

slipp av SO2 , NOx, CO og Pb fram til 1983 er

beregnet pA grunnlag av energibruken (ressurs-

regnskap for energi) og supplert med

opplysninger fra Statens forurensningstiisyn.

Utslippstall for 1984 er beregnet ut i fra

endringer i salget av oljeprodukter fra 1983

til 1984 og anslAtt forbruk av kull, koks og

ved i 1984. Det er ikke tatt hensyn til

eventuelle nye rensetiltak og prosessutslipp

etter 1983.

Utslippstallene gir ingen direkte

informasjon om konsentrasjonen av luftforurens-

ningene og luftkvaliteten i lokalmiljOet, eller

om virkninger pA det menneskelige og biologiske

miljO. Utslippsoversiktene kan imidlertid gi en

indikasjon pi nivAet og endringen i forurens-

ningsbelastningen.

Tall for utslipp av nitrogenoksider og

karbonmonoksyd fra fyringsanlegg mv. er for-

bundet med en viss usikkerhet. Disse ut-

slippene skjer i store hOyder og bidrar lite

til den lokale luftkvalitet. Det er derfor

gjort lite for A kartlegge disse utslippene

tidligere.

Utslipp av SO2 , NOx, CO og Pb i 1983

er vist i tabell 8.1.

svoveldioksyd

Utslipp av svoveldioksyd fra innen-

landske kilder og langtransporterte luft-

forurensinger er de viktigste Arsakene til sur

nedbOr i Norge.

Mindre enn 10 prosent av den sure ned-

bOren i Norge skyldes utslipp fra norske

kilder. Ovrig tilfOrsel av SO
2
 skyldes lang-

transport av luftforurensning, hovedsakelig fra

landene i sentral-Europa og Storbritannia . I

fOlge EMEP (det europeiske overvAkingspro-
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Tabell 8.1. Utslipp av SO2 , NOx, • CO og Pb. Etter mringer. 1983*

Pb

491

6
2

25
0

3

89
22

I alt 	

Landbruk 	
Fiske/fangst 	
Industri/bergverk 	
Treforedling 	
Kraftintensiv industri 2 	

Annen industri og bergverk 	
Bygge- og anleggsvirksomhet 	
Varehandel, private og offentlige
tjenester3 	
Transport 	

Private husholdninger 4 	

	SO
2
	 NOx 	 CO

1 000 tonn
	101

	
124 	 616

	

2
	

2
	

21

	

3
	

15
	

11

	

73
	

19
	

50

	

8 	 • • 	 • •

43
22
2 3 12

	

15 	 83

	

38 	 36

	

31
	

404

5
12

4 344

1) Regnet som NO
2) Inkl. oljerafiinerier
3) Ekskl. utenriks sigart og iuftfart
4) Inkl. privat bilkjOring

grammet for langtransport av luftforurensing)

utgjOr tilfOrselen av svoveldioksyd fra &tor-

britannia alene det dobbelte av de norske ut-

slippene.

Utslippene av svoveldioksyd i Norge er

sm& sammenlignet med andre europeiske land.

Dette skyldes i stor grad bruken av olje- og

kullfyrte kraftverk I utlandet. Utslipp pr.

innbygger er stOrst i de Ost-europeiske landene

som vist i tabell 8.2.

Tabell 8.2 Utslipp av svoveldioksyd i noen
europeiske land - sammenlignet med
innbyggertall. 1982

Innbyg-
gere

1 000 tonn
Norge  
	

116
Sverige  
	

510
Danmark  
	

450
Finland  
	

570
Storbritannia 
	

4 250
Vest-Tyskland 
	

3 510
Ost-Tyskland 	  4 000
Tsjekkoslovakia 3 370

Mill
4,1
8,3
5,1
4,8

54,8
61,7
16,7
15,3

Nitrogenoksider

Utslipp /

SO
2

Utslipp
So /1 000
nib •ere

Tonn
28
61
88
119
78
57

239
220

ningsavtalen hale forpliktet seg til A gã inn

for Av en nedgang pi 40 000 tonn S0 i lame

periode skyldes vel 30 000 tonn mindre bruk av

tunge fyringsoljer, I og med at den store

overgangen fra olje til elektrisitet for app-

yarning er slutt, er det mye son tyder pi at

utslippene av SO 2 igjen vii Oke.

Figur 8.3 viser de innenlandske ut-

slippene fordelt pi fylker. Utslippstallene er

i tillegg sammenlignet med innbyggertall.

Utslippene er stOrst i Nordland so fOlge av

kopperproduksjonen i Sulitjelma. Andre fylker

som skiller seg ut er Ostfold, Vestfold og

Hordaland. Utslippene herfra skyldes i star

grad treforedlingsindustri og oljeraffinerier.

Fylkene pa Ostlandet (Akershus, Oslo, Hedmark

og Oppland) skiller seg ut ved at de har et

lavt utslipp pr. innbygger. 	 Arsaken er at

disse 	 fylkene har mindre utslipp fra

industrien.

1) Kilde: Ambio vol.11 nr.6, 1982

Totale innenlandske utslipp av svovel-

dioksyd i 1983 var 101 000 tonn. De stOrste

utslippene kommer fra kjemisk industri, netall-

produksjon og treforedlingsindustri. Figur 8.1

viser en nedgang pa 30 prosent i innenlandske

svoveldioksydutslipp fra 1980 til 1984. Dette

tilsvarer den reduksjonen i svovelutslipp som

Norge gjennom den internasjonale luftforurens-

Totale innenlandske utslipp av

nitrogenoksider (regnet som NO 2 ) var i 1983

124 000 tonn. Utslippene av nitrogenoksider har

variert noe fra ir til Ar, jfr. figur 8.2.

Fran til 1979 var det en Okning I ut-

slippene av nitrogenoksider som fOlge av Okt

forbruk av drivstoff. I 1980 ble utslippene

redusert som fOlge av mindre bruk av olje til
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FIGUR 8.1. UTSLIPP AV SVOVELDIOKSYD. 1976-1984 1 ). 1 000
	

FIGUR 8.2. UTSLIPP AV NITROGENOKSIDER. 1976-1984 1 ).

TONN
	

1 000 TONN

1) Oppgavene for 1984 er forelopig ikke forded pa kilder. 	 1) Se note, fig. 8.1.

transportformAl og rensetiltak i industrien.

Okte utslipp de siste Arene skyldes i stor grad

Okt forbruk av bensin og autodiesel og at nye

bensinbesparende biler gir Okte utslipp av

nitrogenoksider. Utslipp fra mobile kilder

utgjorde i 1983 omlag 85 prosent av totale

innenlandske utslipp.

Produksjon av kunstgjOdsel og sement

medfOrer de stOrste utslippene av nitrogen-

oksider i industrien.

Nitrogenoksider bidrar til sur nedbOr

og vil etterhvert inngA i det europeiske over-

vAkingsprogrammet for langtransportert foru-

rensning.

Karbonmonoksyd

Utslippene av karbonmonoksyd has Okt

gjennomsnittlig 2 prosent pr. Ar siden 1976.

Totale utslipp fra norske kilder var i 1983

616 000 tonn, jfr. figur 8.4. Det har %fart en

Okning i utslippene fra mobile kilder son fOlge

av Okt bensinforbruk. Mobile kilder var Arsaken

til vel 75 prosent av innenlandske utslipp

1983. Dieselmotorer gir mindre utslipp enn

bensinmotorer, og flere dieseldrevne biler vil

bidra til A redusere disse utslippene i fram-

tiden.

Okt forbruk av ved til oppvarming hat

fOrt til at utslipp av karbonmonoksyd fra

private husholdninger er fordoblet fra 1976 til

1984. Det store vedforbruket i husholdningene

er fOrst og fremst knyttet til husholdninger pa

Ostlandet og i TrOndelag, og de lokale ut-

slippene blir her betydelige. Produksjon av

karbider medfOrer de stOrste industriutslipp-

ene av karbonmonoksyd.

Bly

Utslipp av bly fra norske kilder var i

1983 491 tonn. Utslippene 	 fra 	 industrien
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FIGUR 8.3. UTSLIPP AV SVOVELDIOKSYD. 1982. FYLKE
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Tonn SO2 pr. 1 000 innbyggere

utgjorde kun 4 prosent av totale innenlandske

utslipp, jfr. figur Disse utsiippene

stammer fra noen fa bedrifter og vil ha negativ

virkning pa luftkvaliteten pa disse stedene.

HOsten 1980 ble grensen for tillatt

blyinnhold i lavoktan bensin satt ned fra 0.4

g/1 til 0.15 g/l. Dette medfOrte omlag 30

prosent nedgang i blyutslippene fra 1980 til

1981. Forbruket av hOyoktan bensin utgjorde i

1983 omiag 70 prosent av totalt bensinforbruk.

HOsten 1983 ble grensen for tillatt blyinnhold

i hOyoktan bensin satt ned tiisvarende som for

lavoktan bensin. Utslippene av bly ble dermed

ytterligere redusert slik at nedgangen fra 1980

til 1984 har vert vel 50 prosent. Luft-

kvaliteten i naerheten av tett trafikkerte veier

vil dermed vare sterkt forbedret.
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FIGUR 8.4. UTSLIPP AV CO. 1976-1984 1 ). 1 000 TONN
	

FIGUR 8.5. UTSLIPP AV BLY 1 ). 1976-19842 ). TONN

1) Se note , fig. 8.1.
	 1) N grunnlag av nye opplysninger er utslippstallene endret noe i for-

hold til tidligere publiserte tall.
2) Se note, fig. 8.1.

8.3. Luftkvalitet

Et nasjonalt nett av overvAkings-

stasjoner for 'lining av luftkvalitet ble opp-

rettet i 1977. I alt 34 stasjoner i 28 byer og

tettsteder i hele landet er med i overväkings-

programmet. MAlingene utfOres av Norsk

institutt for luftforskning (NILU) som en del

av det statlige programmet for forurensnings-

overvAking. MAlingene gir dOgnverdier (middel-

verdier) for svoveldioksyd, bly, sot og

partikulmrt sulfat. Svoveldioksyd males hver

maned, sot og sulfat hvert kvartal, mens bly

males hvert halvAr.

Luftkvalitet angis ved konsentrasjonen

av det forurensende stoff i lufta (pg/m 3 ).

Luftkvaliteten pAvirkes i fOrste rekke av

nasjonale utslippsmengder, langtransportert

forurensning og meteorologiske spredningsfor-

hold.

Figur 8.6 viser Arsmiddelkonsentra-

sjoner av svoveldioksyd, bly, sot og parti-

kulmrt sulfat, 1977-1983. (Tallene framkommer

som et aritmetisk snitt av mAlestasjonene.)

Malinger viser at konsentrasjonen av

svoveldioksyd i lufta er redusert de siste

Arene i likhet med innenlandske utslipp av

svoveldioksyd. I 1979 og 1980 ble det malt

svart hOye konsentrasjoner av svoveldioksyd.

Dette skyldes i stor grad svart kalde vintre og

dArlige spredningsforhold.

NivAet pi sotkonsentrasjonene har

variert noe fra Ar til Ar. Det har imidlertid

vart en nedgang etter 1980 som har sammenheng

med mindre forbruk av olje til oppvarming.

Konsentrasjonen av bly i luft Okte

fram til 1979. PAbudet om redusert blyinnhold i

lavoktan bensin og dermed reduserte utslipp



1982 19831977 1978 1979 	 1980 1981

2) Utvalgte stasjoner som har vwrt i drift hele perioden.1) Omfatter stasjoner i byer og tettsteder med minst 20 observasjoner pr. maned.

Kilde: Norsk institutt for luftforskning
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medvirket til reduksjonen i perioden 1979 - 	 For alle 4 komponenter er det imidler-

1981. Effekten av at grensen for tillatt bly- 	 tid typiske Arstidsvariasjoner, 	 med hOye

innhold i hOyoktan bensin ble satt ned hOsten 	 konsentrasjoner i vintermAnedene og lave om

1983, vil fOrst komme fram ved mAleresultater 	 sommeren. 	 Dette gjelder spesielt for

fra 1984. 	 svoveidioksyd og partikulmrt sulfat. Arsaken er

	

Konsentrasjonen av partikulmrt sulfat 	 dArligere meteorologiske spredningsforhold i

i luft viser en jamn nedgang 	 fram til 	 kjOlige perioder og stOrre forbruk av olje,

1983 da det ble registrert en svak Okning. 	 kull og koks til oppvarming om vinteren.

FIGUR 8.6 ARSMIDDELKONSENTRASJONER AV 80 2 , SOT, BLY OG SO4 I LU FT VED OVERVAKINGSSTASJONENE 11 . 1977— 1983
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9. AVFALL/GJENVINNING

Avfall er restprodukt fra industri,

forretninger, husholdninger og annen virksomhet

som ikke utnyttes og dermed er uten verdi i

dagens marked. I dagligtale brukes imidlertid

"avfall" ogsA om en del restprodukter som

gjenvinnes.

9.1. Kommunal avfallshandtering

Offentlig renovasion: 

Andel av befolkningen tilknyttet

offentlig renovasjon er stOrst i hOyt

industrialiserte og tett befolkede land. Figur

9.1. viser tilknytningsprosenten til offentlig

renovasjon i noen OECD-land i 1980. Den

relativt lave tilknytningsprosenten i Norge

kan bl.a. forklares ved mange grisgrendte strOk

og store transportaystander.

FIGUR 9.1. TILKNYTNING TIL OFFENTLIG RENOVASJON I
EN DEL LAND 1980. ANDEL AV BEFOLKNINGEN.

Kilde OECD 1984.

Offentlig renovasjon er en belastning

pA den kommunale Okonomi. Figur 9.2 viser

driftsutgifter, driftsinntekter og investerin-

ger ved kommunal renovasjon 1972 - 1982. Kost-

nader til oppsamling, innsamling og transport

av avfallet utgjOr 50 - 70 prosent og behand-

ling ved avfallsanlegg 30 - 50 prosent av reno-

vasjonskostnadene ("Kommunal avfallshandte-

ring", MiljOverndepartementet 1984).

FIGUR 9.2. UTGIFTER OG INNTEKTER VED KOMMUNAL RE-
NOVASJON 1 ) 1972-1982. MILL. 1979- KRONER2 )

1) Inkl. fylkeskommuner og felleskommunale foretak.
2) Deflatert etter konti for »Renovasjon og rengjOrinp i

Nasjonalregnskapet.

Driftsutgiftene (realutgifter) har Okt

med 56 prosent fra 1972 til 1982. Okningen ken

bl.a. skyldes at oljepriser og lOnninger har

steget sterkere enn det generelle prisnivaet,

Okt tilknytning til offentlig renovasjon samt

miljOtiltak ved avfallsbehandling. Interkommu-

nalt samarbeid om avfallsanlegg har tiltatt

samtidig som flere mindre avfallsanlegg - med

liten bearbeiding av avfallet og hSy miliOPA -

virkning i forhold til avfallsmengdene, er ned-

lagt. Transportaystander og dermed utgifter

til transport av avfall har Okt som fOlge av

dette.
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Kommunene har anledning til A fA reno-

vasjonskostnadene refundert ved A kreve inn

renovasjonsgebyr fra abonnentene. Driftsinn-

tektene Okte med 107 prosent i perioden 1972 -

1982, men var i 1982 fortsatt lavere enn

driftsutgiftene. I tillegg til driftsutgiftene

kommer kapitalutgifter, som kommunene ikke har

fAtt refundert.

Sammensetnina av avfall:

"Kommunalt" avfall samles inn og/eller

behandles i. kommunal regi. Definisjonen av

kommunalt avfall kan variere fra land til land.

I Norge omfatter kommunalt avfall alt avfall

som leveres til kommunale avfallsanlegg. ca.
90 prosent av dette avfallet er husholdnings

avfall, forretnings- og kontoravfall, industri-

avfall og bygningsavfall (MiljOstatistikk

1983).

Figur 	 9.3. viser mengde kommunalt.

avfall pr. innbygger i 1980 etter materialtyper

i noen OECD-land.

FIGUR 9.3. KOMMUNALT AVFALL 1 ) I ULIKE LAND 1980.
MENGDE PR. INNBYGGER. MATERIALTYPE

1) Definisjonen av kommunalt avfall varierer noe.
2) Ink!. matavfall.

Kilde: OECD (Environment Directorate) 1984.

Antall kommuner tilknyttet hvert av anleggene:
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Avfallsanleaq:

Deponering av avfall i fylling er den

viktigste behandlingsmAten for kommunalt avfall

i OECD-landene (OECD 1984, Group om the State

of the Environment, Solid waste).

Fyllinger mottok 78 prosent av avfal-

let i Norge i 1984. Det er en tendens i ret-

ning av fmrre fyllinger og mer interkommunalt

samarbeid om avfallsbehandling.

Figur 9.4. - 9.5. viser utviklingen i

kommunale avfallsanlegg i Norge i 1978/79, 1983

og 1984.

FIGUR 9,4. KOMMUNALE AVFALLSANLEGG 1978/79, 1983 1 )
OG 19842). ANTALL KOMMUNER SOM BETJENES
AV ANLEGGENE

1) Pr. 31/6.
2) Pr. 31/12.
3) Noen kommuner har tilknytning til flere anlegg og blir derfor regnet

flere ganger.
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FIGUR 9.5. KOMMUNALE AVFALLSANLEGG 1978/79, 1983 1 ) OG 19842 ). ANLEGGSTYPE

1) Pr. 31/6.
2) Pr, 31/12.
3) Ekskl. grovavfallsfyllinger. Ink'. anlegg med »forbrenningsbum

Antall avfallsanlegg ble redusert sam-

tidig som avfallsmengde levert til anleggene

var relativt stabil.. Gjennomsnittlig behandlet

avfallsmengde pr. anlegg Okte-med 30 prosent

perioden.

Den viktigste Arsaken til at anleggene

ble stOrre var at flere kommuner ble tilknyttet

hvert anlegg. Interkommunale anlegg betjente

om lag 51 prosent av kommunene i 1984 mot 33

prosent i 1978/79.

Konsesjoner:

Kommunale avfallsanlegg er konsesjons-

pliktige (Forurensningsloven, 1. oktober 1983).

Denne loven gir forurensningsmyndighetene hjem-

mel til A stille vilkdr som regulerer alle ty-

per miljOulempet ved anleggene.

Tidligere lovgivning ga bare hjemmel

til A stille krav mhp. vannforurensning (etter

vannvernloven) og luftforurensning (etter gran-

nelover Fyllinger og „oppmalings , /komposte-
,

ringsahleg4' :p&lagt konsesion:etter vann-

vernloven og forbrenningsanlegg etter granne-

loven. Anlegg med konsesjon etter tidligere

lovgivning er ikke konsesjonspliktige etter

forurensningsloVen.

FigUr 9.6. wiser andel av anleggene

som hadde konsesjon i 1978/79, 1983 og 1984.

58 prosent av fyllinger og 34 prosent av for-

brenningsanlegg var uten konsesjon i 1984.
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ANLEGGSTYPE

1) Ink!. anlegg med »forbrenningsbur».

9.2. Svesialavfall 

Som spesialavfall regnes avfall som

ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med

forbruksavfall pA grunn av sin stOrrelse

(f.eks. bilvrak) eller fordi det kan medfOre

alvorlige forurensninger eller fare for skade

pA mennesker eller dyr (Forurensningsloven,

#33). Eksempel pA spesialavfall or kassert ma-

79

ling og lakk, lOsningsmidler, kjemikalier, le-

gemidler, rester av plantevernmidler, olje- og

oljeholdig avfall.

rigor 9.7. viser mengde spesialavfall

pr. innbygger i noen OECD-land. Definisjonen

av spesialavfall varierer en del, dvs. ulike

land betrakter ulike avfallsgrupper' som

spesialavfall.

Arsaker til variasjonen

de kankan bl.a. vmre:

- landene har ulike sett . av lover og

reguleringer for A fA kOntroll over

spesialavfall

- induatrisektorer som produserer mye

spesialavfall har ulik betydning i

ulike 'land.

Spesialavfall omfatter avfallsgrupper

med ulik giftighet e Siden sammensetningen av

spesielavfallet .varierer fra land til land,

sier ikke tallene figur 9.5. hvor star mili$-

fare spesialavfallet i de ulike land represen-

terer. , ,

I Norge produseres Arlig ca. 120 000

tonn spesialavfall fra industri- og service-

virksomhet (ekskl. store gjenstander). Av det-

te er ca. 100 000 tonn olje- og oljeholdig av-

fall, ca. 15 000 tonn annet organisk avfall og

ca. 5 000 tonn er uorganisk avfall (MiljOstati-

stikk 1983). Gjennomsnittlig andel olje- og

oljeholdig avfall i spesialavfall i OECD-land

er 17 - 20 prosent (OECD 1984, Waste Management

Policy Group).

Kun ca. 40 prosent av alt spesial-

avfall (ekskl. store gjenstander) samles inn i

dag. Det or derfor sett i gang etablering av

et landsomfattende system for innsamling, tran-

sport og behandling av spesialavfall i Norge.

Noe avfall vil bli sendt direkte fra produsent

til behandlingssted, mens det for andre typer

spesialavfall vil bli opprettet et lands-

omfattende nett av lokale oppsamlingsplasser.

Herfra vil avfallet bli sendt til sentrale

oppsamlingsplasser on videre til spesielle

behandlingsanlegg. Det er planlagt A opprette

15 sentrale oppsamlingsplasser i 15 fylker.
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FIGUR 9.7. SPESIALAVFALL I NOEN OECD—LAND 1980. MENGDE PR. INNBYGGER

Kilde: OECD, Environment Directorate.

9.3. Ombruk gq qienvinning

Returemballasie:

Retur av emballasje er et eksempel pA

ombruk. Figur 9.8. viser returprosent av tomme

vin- og brennevinsflasker 1972 - 1984 og pris

pA tomme helflasker i 1979-kroner. Helflaskene

utgjOr 4/5 av solgte vin- og brennevinsflasker .

(A/S Vinmonopolet 1983).

Prisene pA tomflasker steg sterkt i

1973, 1978, og 1980. Returprosenten Okte be-

traktelig. Realprisen pA tomflasker sank bl.a.

i perioden 1973 - 1978 og 1980 - 1984. Dette

fOrte antakelig til at man ble mindre motivert

til A levere tomflaskene tilbake. Returprosen-

ten sank etter 2 - 3 Ar med synkende priser pA

tomflasker.

Ca. 99 prosent av Olflaskene og 97-98

prosent av mineralvannsflaskene blir levert

tilbake (Den norske Bryggeriforening, 1983).

FIGUR 9.8. RETUR AV TOMME 	 OG BRENNEVINSFLAS-
KER 1972-1984. RETURPROSENT OG DEFLA-
TERT 1 ) PRIS PA TOMME HELFLASKER

1) Deflatert etter konsumprisindeksen.

Kilde: A/S Vinmonopolet, 1984, Statistisk Sentralbyr5, 1984.
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Bilvraksystemet:

40-50 prosent av utrangerte person-

og varebiler ble behandlet av bilopphuggere

perioden 1974 - 1976 (MiljOstatistikk 1983).

Resten av vrakene ble enten dumpet i sjOen

eller hensatt langs landeveien, i naturen, pA

sOppelfyllinger mv.

I mai 1978 ble det opprettet et

landsomfattende system for behandling av

bilvrak. Hovedelementene i systemet er:

1. Oppsamlingsplasser (ca. 100), hvor

bilvrakene blir tatt imot, tappet

for miljOfarlige vasker og presset

flate.

2. Et fragmenteringsanlegg, der vra-

kene blir malt opp slik at metall-

bitene kan selges videre til indu-

strien.

Figur 9.9. vises innsamlede og ikke

innsamlede bilvrak etter bilvraksystemet i

perioden 1978 - 1984. Systemet var ikke til-

strekkelig innarbeidet fOr i 1979.

FIGUR 9.9. INNSAMLING AV PERSON— OG VAREBILER VED
BILVRAKSYSTEMET. 1978-1984

Kilde: Statistisk Sentralbyr5, 1980 og 1981. Miljpverndepartement-
et, 1982. Toll- og avgiftsdirektoratet, 1984. Vegdirektorat-
et, 1984
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Materialuienvinning:

Materialer som papir og papp, plast,

metaller, glass og matavfall kan gjenvinnes ved

sortering av avfallet hos avfallsprodusent

(kildesortering) eller ved sentralt sorterings-

anlegg.

Kildesortering er mest utbredt i indu-

strien og i andre virksomheter, hvor store

mengder ensartet avfall dannes i hver bedrift.

Figur 9.10. viser gjenvinning av PEL-plast (fo-

lie) fra produksjon, ervery og husholdninger i

1983. Industribedriftene solgte ca. 3 000 tonn

plastavfall til regenereringsanlegg som produ-

serer plastpellets. Det ble ogsA gjenvunnet

mye plastavfall internt i bedriftene. 500 -

1 000 tonn plastavfall ble samlet inn fra er-

very (emballasje fra nmringsvirksomhet). Det

ble ikke samlet inn plastavfall fra

husholdninger.

Husholdningsavfall, som utgjOr ca.

750 000 tonn pr. Ar eller 45 prosent av alt

kommunalt avfall (MiljOstatistikk 1983), kilde-

FIGUR 9.10.GJENVINNING AV PEL—PLAST (FOLIE) FRA PRO-
DUKSJON, ERVERV OG HUSHOLDNINGER. 1983

) Ernballasie fra naeringsvirksomhet.

Kilda: MiljOplan A/S, Norsk Plastforening.
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sorteres i liten grad. Papirinnsamling prakti-

seres enkelte distrikter. 4 000 - 5 000 tonn

aviser, tidsskrifter o.l. ble samlet inn fra

private husholdninger i 1983 (Papirindustriens

Sentralforbund, 1984). Dette utgjorde bare 4

prosent av total mengde innsamlet papir i 1983.

Det er utviklet fly teknologi ved papirfabrik-

kene som gjOr det mulig A utnytte mer av dette

rAstoffet.

Kildesortering av husholdningsavfall

er mer utbredt i enkelte andre europeiske land

slik som f.eks. i Danmark (glass og papir) og

Sveits (glass).

net ble samlet inn ca. 15 000 tonn

matavfall i 1983 (MiljOverndepartementet,1984).

Mesteparten av niatavfallet ble samlet inn fra

storhusholdninger som sykehjem o.l. Innsamling

fra privathusholdninger ble kun utfOrt i Moss

og Kristiansand (blokker og rekkehus).

Et sentralsorteringsanlegg for avfall

er under bygging i Oslo. Anlegget vil ha kapa-

sitet til A behandle 140 000 tonn avfall pr. Ar

(MiljOstatistikk 1983) og skal i fOrste omgang

gjenvinne papir, plast og magnetiske metaller.

Mesteparten av avfallet som skal behandles ved

anlegget er husholdningsavfall.
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Omfanget av friluftslivaktivitet i opp-

veksten kan antas a ha stor betydning for folks

friluftslivaktivitet severe i. livet. Videre kan

friluftslivaktivitet over lengre tid antas a

plvirke folks helsetilstand og spesielt

rOrlighet. FriluftslivundersOkelsen 1974 be-

nytter hovedsakelig rOrlighet som mAl pA helse.

UndersOkelsen viser en klar sammenheng mellom

omfang av friluftsliv i oppveksten (fOr , fylte

15 ar) og helse pA undersOkelsestidspunktet.

Tabell 10.1 viser en betydelig for-

skjell i menns og kvinners vurdering av omfan-

get av friluftslivaktivitet i oppveksten. Det

kan imidlertid vare grunn til a tro at dette er

uttrykk for fatiag forskjeller.

Tabell 10.1. Personer i grupper for kjOnn/-
alder/utdanningsnivA, etter akti-
vitetsgruppe. Prosent.

Aktimitat_imalkAtan
I alt Svart HOy Lay Svart Antall

lav 	obs.
Prosent*

Yunildmuaiiklagl
Tabell 10.2 viser fordeling etter

helsegrupper for kjOnn og alder. Det er valgt

en inndeling i. helsegrupper etter rOrlighet

(det vil si on en kan gA i trapper, gA en 15

minutters tur og lOpe 50 meter).

Hele 77 prosent av de spurte i Fri-

luftslivundersOkelsen 1974 hadde normal rOrlig-

het - det vii si mente de var med god helse.

Tabellen viser imidlertid en klar variasjon med

alder. Andelen som har normal rOrlighet (god

helse) reduseres til halvparten fra alders-

gruppen 15-24 ar til gruppen 55-74 &r.

Tabell 10.2. Personer i grupper for kjOnn/alder
etter helsegrupper. Prosent.

Fysisk rOrlighet/helse pA
intorviutidspunktqt 

I alt Normal Ned- Hindret Svart
satt 	 hindret

Alle 	 100
	

77 	 9 	 9 	 5
-menn 	 100
	

83 	 5 	 8 	 4
-kvinner 	 100
	

72 	 12 	 10 	 6
Alder: 

	15-24 Ar....100	 96 	 1 	 3 	 0

	

25-34 Ar....100 	 96 	 1 	 2 	 1

	

35-54 Ar....100 	 82 	 6 	 7 	 5

	

55-74 Ar....100 	 50	 20 	 18 	 11
Antall

	

observasj..2255 	 1753 	 226 	 159 	 117

Sayulasion mellom aktivitet i oppveksten og 

halusilagLUILL
Tabell 10.3 viser at personer som hadde

svmrt hOy og personer som hadde hOy frilufts-

livaktivitet i. oppveksten gjennomgAende hadde

bedre helse pA undersOkelsestidspunktet (1974),

enn personer med lav/svert lav aktivitet

oppveksten.

Tabell 10.3. Personer i grupper for aktivitet i
oppveksten, etter helsetilstand pA
intervjutidspunktet. Prosent.

Akti- 	 Eniak_rtrlialistatlattilatand_
vitet
	

I alt Nor- Ned- Hin- Svert Antall
mal satt dret hindret obs.

Alle 	 .100
-svmrt hOy.100
-hOy 	 100
-lav 	 100
-svart lay 	 100

Prosent
77 	 9 	 9
80 	 6 	 8
82 	 8 	 7
79 	 8 	 8
64 	 16 	 13

5 	 2255
7 	 610
3 	 633
5 	 572
7 	 440

Moan 	 100 83 	 5 	 8 	 4 	 1135
-svert hOy 	 100 81 	 5 	 8	 7 	 429
-hOy 	 100 	 87 	 5 	 5	 2 	 339
-lav 	 100 	 83 	 5 	 9	 2 	 241
-smut lay 	 100 77 	 5 	 14 	 5 	 126

gvinner....100
	

72
	

12
	

10
	

6
	

1120
-svmrt hOy.100
	

79
	

7
	

8
	

6
	

181
-hOy 	 100
	

76
	

10
	

9
	

4
	

294
-lav 	 100
	

76
	

9
	

8
	

7
	

331
-svert lay 	 100
	

59
	

20
	

13
	

8
	

314

I andelen som har normal rOrlighet (god

helse) i flag i tabell 10.3, er det liten

forskjell pA de som utOvde svart hOy aktivitet

i oppveksten og de som utOvde hOy aktivitet.

Det er imidlertid helt klar forskjell mellom

I alt 	 100 	 27 	 28 	 25 	 20 	 2255
-menn 	 100 	 38 	 30 	 21 	 11 	 1135
-kvinner 	 100 	 16 	 26 	 30 	 28 	 1120

15 -24 Ar 	 100 	 20 	 33 	 30 	 17 	 429
25-34 Ar 	 100 	 26 	 33 	 26 	 15 	 379
35-54 Ar 	 100 	 30	 29 	 24 	 17 	 743
55-74 Ar 	 100 	 29 	 22 	 23 	 26 	 704

Grunnskole 	 100 	 26 	 26 	 26 	 23 	 1287
Gymnas 	 100 	 28 	 30 	 25 	 16 	 668
Universi-
tet env 	 100 	 30	 32 	 23 	 14 	 300
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hOy- og lavaktivitetsgruppene. Utslaget for

kvinner er sterkest.

For personer 15-34 Ar er det ikke noen

forskjell i helsetilstand pA intervjutidspunk-

tet mellow de som har hatt hOy og de som har

hatt lav friluftslivaktivitet i oppveksten.

Disse personene er (fortsatt) unge og har god

fysikk. Helseproblemer i form av nedsatt rOr-

lighet, slik det er registrert i undersOkelsen,

har ennu ikke gitt utslag. I aldersgruppene

35-54 Ar og 55-74 Ar er det imidlertid betyde-

lig forskjell i helsetilstanden mellom spesielt

de som hadde svnrt hOy og de som hadde svart

lav friluftslivaktivitet i oppveksten. Dette er

vist i tabell 10.4.

Tabell 10.4. Personer i grupper for frilufts-
livaktivitet i oppveksten, etter
aldersgruppe og helsetilstand pA
intervjutidspunktet. Prosent.

Fvsisk rOrlighet/helsetilstand 
I 	 Nor- Ned- Hin- Svmrt Antall
alt oral 	 satt diet hindret obs. 

Prosent

15-34 Ar 	 100 96 1 3 1 808
-svmrt hOy.100 97 1 2 1 184
-hOy 	 100 97 2 266
-lay 	 100 95 0 3 228
-svart lay.100 93 3 4 130

35-54 Ar 	 100 82 6 7 5 743
-svmrt hOy.100 83 4 5 8 220
-hOy 	 100 85 5 7 4 215
-lav 	 100 85 7 5 4 181
-svnrt lay.100 74 10 13 3 127

55-74 Ar 	 100 50 20 18 11 704
-svmrt hOy.100 63 11 16 10 206
-h0y 	 100 51 25 16 7 152
-lav 	 100 50 19 19 12 163
-svmrt lay.100 37 28 21 14 183

10.2. 	 Story

StOy medfOrer ofte 	 trivselsmessige

ulemper. Forstyrrelse av sOvn, samtale og un-

dervisning, begrensede muligheter for lufting

og lite bruk av hage og andre utearealer er

noen negative fOlger av st0y. StOy pAvirker

dessuten bride fysisk og psykisk helse. Foruten

hOrselsskader er det pdvist endringer i stoff-

skifte, blodtrykk, puls og Andedrett (Oslo

HelserAd). Bruk av medikamenter (beroligende,

blodtrykksenkende) er hOyere enn ellers i st0Y
-

belastede omrAder (rapporter fra OECD).

FIGUR 10.1.ANDEL HUSHOLDNINGER SOM RORER ELLER ER
PLAGET AV STAY INNE I BOLIGEN ETTER KIL-
DER. 1973 OG 1981. PROSENT

Kilde: Boforholdsundersokelsen 1981.

Figur 10.1 viser at det har vart en

Okning i de andelene av befolkningen som eks-

poneres for forskjellige typer st0y, fra 1973

til 1981. Sarlig tydelig er Okningen for den

gruppen som "hOrer stOy", hvor det for flere av

Akti-
vitet
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FIGUR 10.2.ANDEL HUSHOLDNINGER SOM HORER TRAFIKK-
ST0Y INNE I BOLIGEN ETTER BOSTEDSSTROK.
1973 OG 1981. PROSENT

FIGUR 10.3. SUBJEKTIV OPPLEVENSE AV My I FORHOLD
TIL BEREGNEDE VERDIER. ANTALL PERSONER.

Kilde: Vegdirektoratet, BoforholdsundersOkelsen 1981, LevekArs-
undersOkelsen 1980 og 1983.
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stOykildene dreier seg om en fordobling i lOpet

av perioden. Tendensen er ogsA stigende for an-

tall personer som oppgir A vmre "plaget av

stOY".

59 prosent av husholdningene i Norge

oppga i 1973 at de ikke hOrte noen form for

stay inne i boligen, andelen var sunket til 39

prosent i 1981 (BoforholdsundersOkelsene).

VeatrafikkstOv:

TrafikkstOy er den,. atOykilden flest

mennesker utsettes for. NabostOY'og flystOy er

ogs& betydelige stOykilder. lele 10 prosent av

husholdningene oppgir at de er plaaet av tra-

fikkstOy i ByrAets BoforhoidsandersOkelse 1981.

Andelen har ikke torandrit seg vesentlig i

perioden fra 1973 til 1981, jfr: figur 10.1.

I ByrAets levekArsundersOkelser svarer

14 prosent at de:Nanligvia:at utsatt for veg-

trafikkstOy i 1980, tilivarende andel for 1983

er 13 prosent. Prosentandelene i levekArsunder-

sOkelsene ligger aitsA noe bOyere enn i bofor-

holdsundersOkelsene FOrklaringen kan vmre ulik

spOrsmAlsformulering* de to andersOkelsene.

Andelen husholdninger som hOrer tra-

fikkstOy har Okt fra 30 til 38 prosent fra 1973

til 1981 (fig. 10.1). I fOlge TransportOkon-

omisk institutt (TOI) er det fOrst og fremst i

spredtbygde strOk og i mindre tettsteder at 0k-

ningen har funnet sted, jfr. figur 10.2.

Okningen i antall husholdninger som

hOrer trafikkstOy mA ses i sammenheng med per-

sonbilens stadig Okende betydning. I perioden

1973 til 1983 har antall kjOrte km pr. Ar med

personbil (antall biler multiplisert med Arlig

kjOrelengde pr. bil) Okt med vel 50 prosent.

Omlevelse av veatrafikkstdv i forhold til

bereanet stdvbelastning:  .

I Norge utsettes ca. 434 000 personer

for vegtrafikkstOy over 60 dB(A). Av disse bor

nesten 270 000 personer langs riksveger. (Be-

regninger av Vegdirektoratet, basert pA tra-

fikkmengde, aystand til vei og type bebyggelse.

dB(A) brukes i betydningen antall desibel

utendOrs dOgnekvivalentnivC.

Antall personer som oppgir at de er

plaaet av trafikkstOy og beregnet antall per-

soner som utsettes for mer enn 60 dB(A), er

vist i figur 10.3. Det er forholdsvis godt



SN:
Flytteplaner

rrw
Flytteonsker

Alle

Trafikk-
stOY

Nebo-
stOY r 	Ire

t■ • Vte
■	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .

Fly-
stOY

Prosent
	

0 	 5 	 10 	 15 	 20 	 25
	

30

86

samsvar mellow tallene. Antall personer som

oppgir at de er utsatt for vegtrafikkstOY

overstiger imidlertid beregnet antall personer

utsatt for mer enn 60 dB(A).

For Oslo indre by (140 000 innbyggere)

er det mulig A gjOre tilsvarende. sammenlign-

inger mellom subjektivt opplevd stOY og

beregnede stOyverdier. Tabell 10.5 viser en

sammenstilling av stOydata fra Boforholdsunder-

sOkelsens ekstrautvalg 1981 (Norges Byggforsk-

ningsinstitutt, NBI) med Vegdirektoratets be-

regninger av antall personer utsatt for tra-

fikkstOy over 60 dB(A) i Oslo indre by, 1980.

Tallene tyder pA at en del mennesker i Oslo

indre by ikke oppgir at de er planet av tra-

fikkstOy, selv om de utsettes for stOynivAer

over 60 dB(A).

Tabell 10.5 Antall personer utsatt for veg-
trafikkstOy i Oslo, indre by.
1980-81. dB(A)

UtendOrs StOy hOres, 	 StOy er
ekv.nivA men er ikke plagsom
>60 dB(A) Plaosom 

Oslo, indre
sone i alt 	 53 200 	 47 040 	 42 240

Indre sone
vest 	 18 720 	 12 800

Indre sone
Ost 	 28 320 	 29 440

Kilder: Vegdirektoratet og BoforholdsundersOk-
elsens ekstrautvalg for Oslo og Akershus ,(NBI).

En skal vmre oppmerksom pA at de,bereg-

nede verdiene sannsynligvis er for laVt - esti-

mert, smrlig for antall stOyutsatte personer

langs fylkesveier , og'kommunaie*veieX4 , men ogsA

for riksvegene (TOI,

Flagsom stay i forhold til Onsker eller planer

om A flytte:

For hele landet er det omtrent like

mange huSholdninger :som - hat flytteplaner og

flytteOnsker (henholdsvis 10 • og 11 prosenX).

Slant de somer. utsatt for plagsom stOy fra

forskjellige:kilder, er detderimot langt flere

husholdninger som har flytteOnsker, jfr. figur

10.4. For de som er plaget av trafikkstOy og

flystOy er andelen med flytteOnsker nesten dob-

belt sA stor som for hele landet.

FIGUR 10.4.ANDEL MED FLYTTEONSKER OG FLYTTEPLANER
BLANT HUSHOLDNINGER SOM OGSA ER PLAGET
AV STOY FRA ULIKE KILDER. 1981. PROSENT

Kilde: BoforholdsundersOkelsen 1981.

Det er nmrliggende A tro at Onsker og

planer om A flytte har sammenheng med hushold-

ningens Okonomiske muligheter til A skaffe nytt

bosted. En kan tenke seg at lavinntektsgrupper

blir boende pA steder med stor stOybelastning

eller i boliger som har dArlig stOyisolering. I

BoforholdsundersOkelsens ekstrautvalg for Oslo

og Akershus er Oslo delt inn i few soner.

Figur 10.5 viser at i Indre Ost utsettes 37

prosent av husholdningene for plagsom .trafikk-

stOy, tilsvarende f.eks. i Ytre vest er 18 pro-

sent. I Indre Ost.harflere husholdninger flyt-

teOnsker enn:' flytteOlaner,- i  Ytre vest er det

omvendt.

10.3. Vannforsyning og boligstandard

En 	 rikelig 	 og	 hygienisk 	 til-

fredstillende drikkevannsforsyning hOrer til

de primmre behov for folks helse og trivsel.
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FIGUR 10.5. ANDEL HUSHOLDNINGER MED FLYTTEONSKER/FLYTTEPLANER OG ANDEL UTSATT FOR PLAGSOM STOY

ETTER SONER I OSLO, 1981. PROSENT

StOykilder: Husholdninger med-

Bill Trafikk 11111 Flytteplaner
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Kilde: Boforholdsundersokelsens ekstrautvalg for Oslo og Akershus

landsdelene, jfr. figur 10.6. Innlandsfylkene

pA Ostlandet (Hedmark og Oppland) hadde lavest

andel husholdninger tilknyttet vannverk

spredtbygde strOk (39 present), mens Oslo og

Akershus hadde hOyest andel (72 present).

Gjennomsnittlig 14 present av hus-

holdningene syntes de hadde dArlig vann ofte

eller av og til i 1981, jfr. figur 10.7. Hoved-

Arsakene til dArlig vannkvalitet ble oppgitt A

vmre dArlig smak eller lukt, og vann som enten

var misfarget, grumset eller inneholdt rusk

eller partikler.

Folk syntes de hadde best vann i de

stOrste byene. P.egionalt var det stOrst andel i

kystfylkene pA Ostlandet som vurderte vannet

som dArlig av og til eller ofte. FA Ostlandet

og i Agder og Rogaland oppgav flest

husholdninger dArlig smak og lukt som Arsak til

Forurenset drikkevann kan fOre til smitte-

spredning og forgiftninger, eller det kan vare

lite anvendelig pA grunn av lukt; smak, farge

eller grums. Lett adgang til kaldt og varmt

vann i boligene er dessuten viktig bade for

hjemmets og de enkelte personers hygiene.

Tilknytning til vannverk sikrer ofte mer stabil

vannforsyning bade med hensyn til kvantitet og

kvalitet.

I 1981 var 84,4 prosent,av husholdning-

ene i Norge tilknyttet offentlig eller 'privet

vannverk (BoforholdsundersOkelsen). 14,9 pro-

sent hadde egen vannforsyning. 0,6 present

hadde ikke innlagt vann.

Andel husholdninger tilknyttet vannverk

i tettbygde omrAder var 96 present i 1981.

Tilsvarende andel i spredtbygde omrAder var 56

prosent. Dette varierte imidlertid mellom



go
Totalt

Tettbygde omr5der

Spredtbygde omr5der

NS\ NM\ 	 NNk
Østlandet
ellers,inn-
landsfylker 

Østlandet
ellers,kyst-

fylker

Agder/
Rogaland

-WWWWWWWANA

=N222232=332322=2:25}
X 	 \la\ \'■ N,N,N,N.NNN\X\ NSW

AMUMNOWWWWM:XXXONVX

Vestlandet

Nord-Norge
AN55&55N0.555N5N&NNUNNM****

Prosent

I MIMI]

0 	 20 	 40 	 60 	 80 	 100

Spredtbygd

88

FIGUR 10.6. ANDEL HUSHOLDNINGER TILKNYTTET OFF-
ENTLIG ELLER PRIVATE VANNVERK ETTER
LANDSDELER. 1981. PROSENT

Kilde: BoforholdsundersOkelsen 1981.

dArlig	 vann. 	 Misfarging, 	 grums, rusk og

partikler ble derimot oppgitt som viktigste

Arsak til dArlig vann i TrOndelag.

10.4. Luftforurensing/vannforurensing

For a kunne vurdere konsekvensene av

bade luftforurensing og vannforurensing er det

blant annet viktig a vite om disse opptrer

uavhengig eller i sammenheng med hverandre.

I BoforholdsundersOkelsen 1981 har

husholdningene vurdert bade vannkvalitet og

luftkvalitet, jfr. figur 10.8. Av de som ikke

var plaget av luftforurensing (st0v, rOyk,

nedfall fra industri eller andre kilder).

FIGUR 10.7. VANNFORSYNING ETTER BosTEDssTOK OG
LANDSDEL. 1981. PROSENT

Kilde BoforholdsundersOkelsen 1981.
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oppgav 13 prosent at de hadde dArlig vann

enkelte ganger eller ofte. Blant de som var

plaget av luftforurensing, hadde 26 prosent

dArlig vann. Arsakene til dArlig vann var

hovedsakelig misfarging, grums, rusk eller

partikler og dArlig lukt og smak i vannet.

Figur 10.9. viser at kystfylkene pA Ostlandet

hadde hOyest andeler som bAde syntes vannet var

dArlig og som i tillegg merket luftforurensing.

FIGUR 10.8. HUSHOLDNINGERS VURDERING AV DRIKKE-
VANNSKVALITET I FORHOLD TIL VURDERING

AV LUFTKVALITET 1 ). 1981. PROSENT

1) Vurdert om det finnes eller er plagsom rOyk, stOv, nedfall fra

industri eller andre kilder.

FIGUR 10.9. VURDERING AV VANNKVALITET OG LUFT-

KVALITET ETTER BOSTEDSSTROK OG LANDS-

DELER. 1981. PROSENT

K i Ide: Boforholdsundersokelsen 1981. 	 Kilde: BoforholdsundersOkelsen 1981.
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i forvaltningen
82/35 	 Steinbakk, H.: Planregnskap for Ostfold 1981 - 1992
83/4 	 Martinsen, A. og Steinbakk, H.: Planregnskap for Rogaland 1981 - 1992
83/5 	 Michelsen, A. og Steinbakk, H.: Planregnskap for Akershus 1981 - 1992
83/23 	 Otterstad, V. on Steinbakk, H.: Planrekneskap for SOr-TrOndelag 1981 -'1992.

Norges offisielle statistikk (NOS):

B 333 	 Arealbruksstatistikk for tettsteder (1982)

Interne notater (IN):

Nr. 79/6 	 Engebretsen, O. on SmbO, H.V.: Notater om punktsampling
" 	 80/14 	 Vogt, T.: Planlagt arealbruk. Plantyper og klassifisering

81/18 	 Lone, O.: Arealbruk i Ostfold 1965 - 1975
82/1 	 Planregnskap. Arbeidsopplegg on erfaringer
82/20 	 Skancke, T.: Ervervsareal i Ostfoldbyene
82/35 	 SkrOvseth, P.E.: Bruk av punktsampling til utarbeidelse av areal i tettstedsnmre

omrAder. Eksempler fra KrAkerOy on RolvsOY
83/25 	 SOrensen, M.: Spredt bebyggelse i Ostfold
84/18 	 Embretsen, B.A.: Kommunale oversiktsplaner son ledd i arealforvaltningen

Artikler (ART):

Nr. 144 	 Smb0; H.V.: Land Use and Environmental Statistics obtained by Point Sampling. Areal-
og miljOstatistikk utarbeidet ved hjelp av punktsampling

Kapittel 7. Vann

Statistisk ukehefte (SU): .

Nr. 83/35 	 AvlOpsrenseanlegg 1982

Rapporter (RAPP):

Nr. 80/8 	 Borring, J., Hofseth, E.H., Nesje, O. on VoksO, A.: MiljOvirkninger av vannkraftut-
bygging - Statusrapport pr. 1/1 1980

▪ 84/10 Vannkraftutbygging. Reguleringsinngrep. Virkninger pA fisk.
• 85/- 	 Nagy, K. on Vogt, T.: Emnekatalog for ferskvannsdata (Kommer)
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Nr. 79/12 	 SmbO, H.V.: Det norske vannkraftsystemet - Grunnbegreper
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vannsdata
• 85/- 	 Rogstad, L.: Ressursregnskap for vann (Kommer)

Kapittel 9. Avfall/gdenvinning 
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Rapporter (RAPP):

Nr. 84/4 	 VestOl, J.A.: Kommunale avfallsbehandlingsanlegg - MiljOstandard 	 Oversikt 1978/79
og 1983

Kapittel 10. Mili0 oq levekAr
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Nr. 84/7 	 Vogt, T.: Social Indicators and Environmental Dimensions
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