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1. Hovedbudskap 
I 1995 var utslippene av kobber 570 tonn fra produkter og i 2003 var utslippene redusert til 
496 tonn. Dersom det ikke blir iverksatt virkemidler forventer vi at utslippene fra produkter 
vil være noe over ca 500 tonn i 2010. Økningen skyldes hovedsakelig økt utslipp fra 
bunnstoff til skip og økte utslipp fra impregnert treverk. 
 
SFT har vurdert virkemidlene avgift, forbud og utlekkingskrav for å nå målsettingen om en 
vesentlig reduksjon i kobberutslippene innen 2010. Vi har i hovedsak fokusert på de tre 
hovedbruksområdene treimpregnering, bunnstoff og notimpregnering. Disse tre 
bruksområdene utgjør ca 98 % av utslippene fra produkter. 
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SFT har beregnet hvor store utslippsreduksjoner av kobber en kan regne med å oppnå ved 
bruk av de ulike virkemidlene: 
 
 
Tabell 1. Prognose for utslippsreduksjoner for kobber basert på utslipp i 2003 
   
 
                    
 
Bruksområde 

Utslipp 
i 2003 
(tonn 
kobber) 

Utslippsreduksjon 
av kobber ved 
avgift på kort sikt 
(tonn) 

Reduksjon ved 
utlekkingsgrense 
(tonn) 

Utslippsreduksjon 
av kobber ved 
forbud  
(tonn) 

Notimpregneringsmidler 2101 54 54  179 
Treimpregneringsmidler 30  2 Ikke aktuelt nå  11  
Bunnstoff 245 0   49  98 
Sum   56 103 288 
 
 
Treimpregnering 
De største utslippene fra impregnert materiale kommer fra materiale som er i bruk. Vi 
forventer en økning i kobberutslippene fra dette bruksområdet. Dette skyldes en vekst i 
omsetningen av disse materialene de siste 20 årene, og en økning i kobberinnholdet som en 
følge av forbudet mot CCA. 
  
En avgift vil i første omgang kun påvirke utslippene fra produksjonen av nye materialer. 
Utslippene fra materialene som allerede er i bruk vil en ikke kunne redusere med en avgift. En 
vil derfor kun oppnå en mindre utslippsreduksjon med en avgift. Tilsvarende vil gjelde med et 
utlekkingskrav, som for øvrig vurderes som lite aktuelt nå da dagens produkter er nyutviklede 
for å overholde bl.a. krav til levetid.  
 
Et forbud vil være vanskelig å gjennomføre på kort sikt på grunn av at det mangler 
alternativer som kan dekke alle bruksområder. Ved vurdering av et mulig forbud i Norge vil 
konklusjoner i forhold til EUs biociddirektiv ha stor betydning. Kobber er oppe til 
risikovurdering i biociddirektivet i EU. Biociddirektivet er implementert i norsk regelverk. 
Status i dag er at kobber som virkestoff i treimpregnering kan bli ferdig vurdert i EU i 2006. 
Avhengig av konklusjonen av denne vurderingen vil stoffet kunne bli akseptert i EU til bruk 
som treimpregneringsmiddel og nasjonal godkjenning av produktene vil kunne skje i 
2007/2008.  Det er etter vårt syn sannsynlig at kobber blir akseptert som forsvarlig for bruk i 
trebeskyttelses midler.  
 
Notimpregnering 
På dette bruksområdet har utslippene vært stabile siden 1995. Det finnes ingen alternative 
notimpregneringsmidler uten kobber på markedet i dag. Alternativet er derfor hyppig skifting 
og vask av nøtene. Ca 40 % benytter denne løsningen i dag. Vi antar at ved en avgift vil en 
kunne oppnå en reduksjon i kobberutslippene fra notimpregnering på ca 30 % på kort sikt og 
50 % på lang sikt. Tilsvarende reduksjoner forventer vi ved å sette utlekkingskrav. Et forbud 
vil være vanskelig å gjennomføre fordi hyppig skifte og vask av nøtene er vanskelig å 
gjennomføre for alle typer anlegg, spesielt de store anleggene. 
 

                                                
1 Fra 2006 vil ca 31 tonn av utslipp fra notimpregnering opphøre på grunn av rensekrav for notvaskeirer 
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Vurderingen av kobber som biocid i notimpregnering skal påbegynnes i EU våren 2006 og 
forventes ferdig i 2007/2008. For denne bruken er det mer trolig at risikovurderingen vil 
kunne vise behov for begrensninger av visse bruksområder. 
  
Bunnstoff 
Utslippene har blitt kraftig redusert siden 1995, men forventes nå å øke noe på grunn av 
forbud mot bruk at TBT på båter over 25 meter. Det finnes ingen alternative bunnstoffer uten 
kobber eller andre tilfredsstillende løsninger på markedet i dag. På kort sikt vil derfor en 
avgift ha svært liten effekt. En noe større effekt vil en kunne oppnå på lenger sikt ved at 
mengden kobber i bunnstoffene reduseres, og dersom avgiften gir et incitament til at det 
kommer alternativer på markedet. Et utlekkingskrav vil kunne redusere utlekkingen av kobber 
vesentlig. Imidlertid er det viktig å være klar over at kvaliteten til produktet kan bli redusert. 
Dette kan medføre økt begroing, som vil gi økt drivstofforbruk. Dette vil gi økte utslipp til 
luft. Et forbud vil være vanskelig å gjennomføre på grunn av at det ikke finnes 
tilfredsstillende alternativer.  
 
Et annet virkemiddel som kan redusere utslipp og lokal forurensning er krav om oppsamling 
av det bunnstoff som fjernes ved avskraping eller høytrykkspyling.  
 
Redusert krav til innhold av kobber eller forbud mot kobber ventes å medføre økt bruk av 
andre biocider. 
 
Vurderingen av kobber som biocid i bunnstoff skal påbegynnes i EU våren 2006 og forventes 
ferdig i 2007/2008. For denne bruken er det mer trolig at risikovurderingen vil kunne vise 
behov for begrensninger av visse bruksområder. 
 

 

2. Problembeskrivelse 
 
2.1 Effekter av kobber 
Kobber er et metallisk grunnstoff som forekommer i flere former. Deler av berggrunnen i 
Norge har relativt mye kobber.  
Kobber er et essensielt sporelement for de fleste organismer, men for mye kobber er giftig. 
Giftigheten er avhengig av hvor tilgjengelig stoffet er, dvs. hvor løselig det er. Giftigheten 
avhenger også av hvordan man reagerer på stoffet. 
Rent kobber, såkalt metallisk kobber, er svært lite løselig i vann og har følgelig lav giftighet 
og skiller seg på den måten fra metaller som kvikksølv, kadmium og bly. Vannløselige 
kobberforbindelser (kobbersalter)er giftige for mennesker og kan være meget giftig selv i små 
mengder for vannlevende organismer. Forbindelsene kan også forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet. Kobber kan akkumuleres i organismer og antas å påvirke 
tilvekst og reproduksjon hos enkelte vannlevende dyr. Kobberforbindelser kan også i høyere 
konsentrasjoner være akutt giftige for pattedyr. Enkelte forbindelser er klassifisert som 
irriterende. Kobber binder for øvrig lett til organisk stoff /organiske forbindelser og da er 
mindre tilgjengelig og dermed mindre farlig så lenge det er bundet. 
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2.2 Bruksområder for kobber 
Kobber og kobberforbindelser inngår i produkter som bunnstoff til båter, notimpregnering og 
treimpregnering. Videre benyttes kobberforbindelser i sopp- og insektmidler, mineralgjødsel, 
i fôr, maling, beis, fargepigmenter og ammunisjon. Utslippene til miljøet fra disse produktene 
varierer fra 100 % til 5 % av omsatt mengde kobber. 
 
Store mengder metallisk kobber inngår i metallegeringer som bronse og messing, elektriske 
ledninger, rør og rørdeler, taktekking og takrenner, mynter og medaljer. Noe kobber løses ut 
fra kobberrør for vann, og dette medfører et visst utslipp. Med unntak av rør og rørdeler, gir 
disse produktene ikke utslipp av betydning i bruksfasen. Utslipp kan også oppstå fra 
kobberholdige produkter som er lagt på avfallsfyllinger uten oppsamling og rensing av 
sigevann. SFT anser at avfallshåndteringen i dag tilfredsstillende for disse produktene, hvis de 
ikke havner på avveier. 
 

2.3 Omfang av miljøproblemet  
Kobber er primært et forurensningsproblem i vann og spesielt ferskvann er følsomt for økt 
innhold av kobber. Tilførslene av kobber til miljøet er store og det er i flere tilfeller registrert 
overkonsentrasjoner i miljøet som har medført middels skadeomfang. Det er videre registrert 
overkonsentrasjoner i sedimenter og tang i flere fjorder og i enkelte vassdrag. I småbåthavner2 
og nær oppdrettsanlegg er det også funnet økt innhold av. I Danmark har man lokalt i havner 
og marinaer funnet høye konsentrasjoner av kobber. En dansk undersøkelse viste også at i 
omlag 40 % av de kystnære områdene var blåmuslinger og sedimentlevende organismer 
påvirket av kobber. 
Kobber forekommer også i avrenning fra mange nedlagte gruver og det er registrert høye 
konsentrasjoner av kobber i innsjøsedimenter og vassdrag nær disse.  
Det er også atmosfærisk langtransport av kobber og avsetninger er registrert i Sør-Norge. I 
Øst-Finnmark er det påvist forhøyede verdier av kobber i mose, hovedsakelig kilde her er 
smelteverksindustrien på Kola. Tydelige økt konsentrasjon av kobber er også funnet i 
trafikkbelastet byluft.  
  
Produkter, spesielt bunnstoff og notimpregnering, gir de største utslippene av kobber. Andre 
større produktkilder er utslipp fra kobberimpregnert trevirke og kobberrør brukt i 
vannforsyning. Kobberutslippet fra kobberrør blir i dag i stor grad fanget opp i 
renseanleggene for vanlig avløpsvann, men det kloakkslam som brukes til gjødsling av jorder 
vil gi utslipp av kobber.  
 
 
 
 
 

                                                
2 Forurensningsituasjonen i småbåthavner TA-2071/2004 
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Figur 1 Fordeling av det nasjonalt utslipp i 2003 

  
 
Tabell 2 Omsetning og utslipp av kobber fra produkter i 1995 og 2003 
 Omsatt 

1995 
Omsatt 
2003 

Utslipp 
1995 

Utslipp 
2003 

Produkter: SUM 21502 19768 570 496 
Kobber metall (1997-tall brukt for 1995) 16136 15322   

Rør og rørdeler (1997-tall brukt for 1995) 2664 1767  *) 
Mynter og medaljer 640 386   

Messing 1200 1485   
Bunnstoff 340 245 340 245 

Notimpregneringsmidler 208 210 208 210 

Industriråstoffer 137 126   
Treimpregneringsmidler 100 188,5 15 30 

Maling og beis 53 5 0  
Mineralgjødsel 20 27 2,4 4 

Plantevernmiddel 4,7 6,7 4,7 6,7 
*) 25 tonn utslipp registrert som kommunalt utslipp 

 

2.4 Forventet utvikling i bruk av kobberholdige produkter 
Påføring av TBT3-holdig bunnstoff på båter er forbudt fra 2003, og fra 2008 er det ikke lenger 
tillatt å ha TBT-holdig bunnstoff i bruk. Forbudet har medført overgang til bruk av 
kobberholdig bunnstoff. Mange har allerede gått over til kobbeholdig bunnstoff, men i 2003 
ble det fortsatt omsatt noe TBT-holdig bunnstoff. Kraftig begrensning av tillatt bruksområde 

                                                
3 TBT = tributyltinn 

kobber utslipp i 2003 
tonn 

17 91 15 
7 

496 

Industrikilder 
Andre kilder 
Diffuse kilder 
Olje- og gassvirksomhet 
Produkter 
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for CCA4impregnert trevirke fra 2003 har gitt en stor økning i bruk av kobber ved 
impregnering av trevirke. For notimpregnering ventes det ingen større forandring i bruk i nær 
fremtid, men større merder og økt akvakulturvirksomhet kan medføre økt bruk selv om bruk 
av kobberholdig notimpregnering har vært stabil de senere år. Bruken av kobberrør er redusert 
i senere tid fordi bruken av plastrør 5 ved nybygg og rehabiliteringer øker6. Dersom 
utviklingen med økt bruk av plastrør fortsetter vil kobberutslippene fra vannledninger 
reduseres langsomt på lengre sikt. Industriutslippene er vesentlig redusert siden 1995.  
 
Fra 2003 - 2010 ser det ut som det nasjonale kobberutslippet vil øke på grunn av økt bruk av 
kobberholdig bunnstoff og kobber i impregnert trevirke. Målet om betydelig reduksjon av 
kobberutslippet innen 2010 vil derfor ikke nås uten omfattende tiltak. På noe lengre sikt er det 
likevel mulig at kobberutslippet vil bli redusert, fordi det arbeides med alternativer på de 
utslippsmessig større bruksområdene. 
 
 

3. Gjeldende politikk på området 

3.1 Nasjonale og internasjonale målsettinger  
Norske miljøvernmyndigheter har vedtatt en målsetning om at kobberutslippene skal 
reduseres vesentlig senest innen 2010, og kobber er oppført på myndighetenes prioritetsliste. 
Kobber omfattes også av reduksjonsmål i Nordsjødeklarasjonene.  
 

3.2 Internasjonalt arbeid 
Kobber er oppe til risikovurdering i Biociddirektivet i EU. Biociddirektivet er implementert i 
norsk regelverk. Status i dag er at kobber som virkestoff i treimpregnering kan bli ferdig 
vurdert i EU i 2006. Avhengig av konklusjonen av denne vurderingen vil stoffet kunne bli 
akseptert i EU til bruk som treimpregneringsmiddel og nasjonal godkjenning av produktene 
vil kunne skje i 2007/2008.  Det er etter vårt syn sannsynlig at kobber blir akseptert som 
forsvarlig for bruk i trebeskyttelses midler.  
 
Vurderingen av kobber som biocid i notimpregnering og bunnstoff skal påbegynnes i EU 
våren 2006 og forventes ferdig i 2007/2008. For denne bruken er det mer trolig at 
risikovurderingen vil kunne vise behov for begrensninger av visse bruksområder. 
 
Det pågår også en generell risikovurdering av annen bruk av kobber i EU (”Eksisterende 
kjemikalie programmet”), men kobber i marint miljø inngår ikke i denne vurderingen. 
Konklusjon fra denne risikovurderingen ventes i 2006. Deretter vil behovet for 
risikoreduksjon bli vurdert under bla. begrensningsdirektivet i EU. 
 

3.3 Hva er gjort i Norge 
Vask og impregnering av oppdrettsnøter er regulert i forurensningsforskriften. Alle slike 
virksomheter måtte oppfylle kravene fra 1.7.2005. Industri som reguleres gjennom 
konsesjoner har krav som begrenser utslipp av kobber og ved store industrikilder er det også 
                                                
4 CCA = kobber, krom og arsen 
5 Det er vanlig å bruk såkalte PEX-plastrør 
6 Sjekket med Statens byggtekniske etat 
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iverksatt utslippsreduserende tiltak. I dag kommer kun en liten del av det nasjonale utslippet 
fra industrien. Tiltak er også gjennomført på de fleste større områder med nedlagte gruver. 
Ytterligere tiltak vurderes ved enkelte av de større og også noen av de mindre gruveområdene.  
 
Vedlikehold av båter/skip kan føre til utslipp av tungmetaller som kobber. Verft som utfører 
vedlikehold har plikt til å gjennomføre tiltak som sikrer at forurensningen kan samles opp. 
Forholdene på verftene følges opp bl.a. gjennom kontroller.  
 
Norge har forbud mot CCA-impregnert trevirke med unntak for visse bruksområder. Trevirke 
som er impregnert med de midler som erstattet CCA-midlene inneholder vesentlig mer kobber 
enn CCA-imprenert virke. Det er også gjennomført mange kontroller ved 
treimpregneringsverk og dette har bidratt til reduserte utslipp fra produksjon. 
 
I Norge er det en returordning for EE-avfall, dette sikrer at bl.a. det kobberet som finnes i EE-
produkter blir resirkulert, slik at man unngår utslipp fra deponering og forbrenningsanlegg. 
 

3.4 Hva er gjort i andre land på bunnstoff, notimpregnering og 
treimpregnering 
Bunnstoff 
Sverige7 innførte i 2002 utlekkingskrav på kobberholdig bunnstoff for båter. Det er innført 
forskjellige krav til Østersjøområdet og Vestkysten. I Østersjøen, som er tilnærmet ferskvann 
er problemene med begroingen mindre og her tillates ikke bruk av kobberholdig bunnstoff på 
fritidsbåter. På vestkysten tillates kobber i bunnstoff på både fritids- og næringsbåter, men for 
bunnstoff til fritidsbåter er det en lavere utlekkingsgrense enn for bunnstoff til næringsbåter. 
Bruk av biocidene Diuron og TBT er forbudt. I Sverige må også bunnstoff være godkjent av 
myndighetene for å kunne markedsføres. 
 
Danmark8 innførte i 2003 grense for utlekking av kobber fra bunnstoff til fritidsbåter i sjø. 
Grensen er tilsvarende den som Sverige har for vestkysten. Kravet i Danmark er for 
fritidsbåter under 25 meter:  

• 14 dager etter påføring kan utlekkingen være maks. 200 mikrogram Cu/cm2. 
Dette innbærer en gjennomsnittlig utlekking på 14 mikrogram Cu/cm2/dag 

• 30 dager etter påføring kan utlekkingen være maks. 350 mikrogram Cu/cm2. 
 Dette innbærer en gjennomsnittlig utlekking på 11,7 mikrogram Cu/cm2/dag 

 
Det er beregnet at utlekkingskrav til bunnstoff reduserer kobberutslippet med 70-80 %. 
Danmark har forbud mot bunnstoff i ferskvann. Det er også forbud mot bruk av biocidene 
Irgarol, Diuoron og TBT på fritidsbåter. NB! Forbud mot Diuron og Irgarol på fritidsbåter 
finne også i andre Europeiske land. Det er i Danmark også igangsatt en frivillig ordning for 
oppsamling av avskrapet bunnstoff fra vinteropplag for båter. 
 
Holland har forbud mot kobberholdig bunnstoff i sitt indre kanalsystem, hvilket betyr i 
områder med ferskvann. Canada har en grense på 40 mikrogram Cu/cm2/dag testet over 
minimum 14 dager (makismalt utslipp over en 14 dagers-periode blir da 560 mikrogram/cm2) 
for begroingshindrende midler (bunnstoff og notimpregnering).  
 

                                                
7 Informasjon fra KEMI 
8 Informasjon fra Miljøstyrelsen og Dansk Sejlunion 
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Notimpregnering 
Finland har restriksjoner i forhold til notimpregnering. Finland har kun ferskvann/brakkvann 
og kan derfor ikke sammenlignes med norske forhold i saltvann. Sverige har sett på regulering 
men har ikke innført restriksjoner, bl.a. fordi oppdrettsnæringen er liten. Danmark har ikke 
noen regulering for notimpregnering, men kobber i omgivelsene rundt anlegg er noe man 
følger opp for gitte konsesjoner til oppdrettsanlegg. Canada har utlekkingsgrense på 
begroingshindrende midler, jf avsnitt foran om bunnstoff. 
 
Treimpregnering 
Sverige følger EUs lovgivning for impregnert tre, men har også begrensninger på hvor CCA 
impregnert tre skal brukes. Denne reguleringen har virket dårlig siden folk likevel ofte har 
kjøpt impregnert virke tenkt for råteutsatt bruk til bruk som ikke krever det. Danmark har for 
tiden ikke godkjent noen trebeskyttelsesmiddel som inneholder CCA. I begge land pågår det 
arbeid for å sikre at impregnert trevirke blir forsvarlig tatt hånd om når det blir til avfall. 
 
 

4. Tiltak/virkemiddelanalyse 
Målet er pr i dag en vesentlig reduksjon av nasjonalt kobberutslipp innen 2010 i Norge. For å 
nå denne målsettingen er ulike virkemidler vurdert for de kildene som i dag har de største 
utslippene av kobber eller der man forventer en betydelig økning. Det er derfor valgt å se på 
mulige virkemidler for å redusere utslippene fra kobberholdig bunnstoff, 
notimpregneringsmidler og treimpregneringsmidler. 
 

4.1 Bunnstoff 

4.1.1 Status for bunnstoff 
Alt omsatt kobber i bunnstoff regnes pr. i dag som utslipp. I 2003 ble det omsatt bunnstoff 
med et kobberinnhold på 245 tonn og det var 39 % av det nasjonale utslippet. Utslipp av 
kobber fra bunnstoff er redusert med ca 38 % siden 1995. På grunn av stor økning i antall 
fritidsbåter og at det nå også er forbud mot TBT-holdig bunnstoff på båter over 25 meter, 
forventes det at omsetningen av kobberholdig bunnstoff vil øke noe. Om lag 40 % av omsatt 
bunnstoff i Norge brukes på fritidsbåter, resten går til båter i næringsvirksomhet. Utslipp av 
kobber fra internasjonal båttrafikk inngår ikke i det nasjonale utslippet, men det forventes at 
utslippene av kobber fra denne trafikken vil øke nå når TBT blir faset ut også internasjonalt. 
 
Det finnes i dag ikke tilfredsstillende alternative bunnstoff uten kobber. Imidlertid finnes det 
bunnstoff som inneholder mindre kobber enn andre. De fleste bunnstoff inneholder også andre 
biocider i tillegg til kobber for å være effektive på flere typer groe. Andre biocider som brukes 
er for eksempel Diuron, Capsaicin, Irgarol, Isotiazolin, Sinkpyrition. Det finnes også 
bunnstoff uten biocideffekt som gjør overflaten glatt, slik at groe i mindre grad fester seg. 
Eksempler på slike er teflon- og silikonbasert bunnstoff. Disse bunnstoffene vil imidlertid 
ikke hindre begroing med mindre båten benyttes svært ofte, men vil gjøre at groe lettere kan 
vaskes av.  Ifølge Kemikalieinspektionen9 i Sverige pågår det utvikling av bunnstoffer som 
ikke inneholder miljøgifter. Miljøstyrelsen følger også med på utviklingen av nye bunnstoffer, 
for eksempel er enzymbaserte bunnstoff undersøkt i 200410. I Danmark er det innført en 
                                                
9 Rapport 4/05 – Hur riskerne med båtbottenfærger før fritidsbåter kan minska 
10 Miljøprojekt nr 910.2004 –Substitution af biocider i bunnmaling til skibe med enzymer. 
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frivillig ordning11 om oppsamling av avskrapet bunnstoff. Det er i den forbindelse gått inn for 
bruk av utstyr som er tilkoblet støvsuger. Det oppgis at ca 99 % av støvet blir samlet opp. 
Dette gjør at nabobåter ikke blir støvbelagte og at man i stor grad unngår forurensning av 
grunn. Man unngår også å puste inn støv som er helsefarlig. 
 
Mekanisk vaskingbenyttes til en viss grad i Sverige. Ideen er at jevnlig vasking av båten vil 
hindre groe. Det finnes ulike vaskeinnretninger og båten kan bli vasket mens den ligger i 
sjøen, i en etablert vaskestasjon eller en trailerbasert løsning der traileren rygger ut i vannet. 
Anvendingsområdet for disse innretningene er i dag innsjøer og Østersjøområdet. Det er også 
interesse for redusert miljøbelastning i norske fritidsbåtsmiljøer, for eksempel er det etablert 
et nettsted som heter ren glede, der alternative metoder tas opp. Det er imidlertid mer og 
vanskeligere begroing på båter som befinner seg i saltvann langs norskekysten enn i 
ferskvannet i Østersjø-området. Mekanisk vasking vil også gi utslipp av organisk materiale og 
evt. med rester av bunnstoff. Store mengder organisk materiale kan gi lokale problemer i form 
av lukt fra forråtnelse og kan også medføre død sjøbunn. Ved vaskeanlegg som får større 
mengder organisk avfall vil det derfor kunne bli behov for rensing av vaskevannet. Hyppig 
vask er ikke et reelt alternativ for alle fritidsbåter i Norge, da en ikke kan forvente at 
vaskeanlegg vil kunne etableres i rimelig nærhet av alle båter. 
 

4.1.2. Vurdering av aktuelle virkemidler for bunnstoff 
Kobberholdig bunnstoff brukes både til fritidsbåter og båter i næringsvirksomhet. Ut fra 
konkurransemessige forhold for norske båter i yrkesmessig bruk og verft er det lite aktuelt å 
regulere bruk av kobberholdig bunnstoff for båter i næringsvirksomhet. For eksempel vil et 
forbud eller utlekkingskrav på kobberholdig bunnstoff kunne medføre at båter blir behandlet i 
utlandet eller blir flagget ut for å kunne opprettholde bruk av dagens bunnstoffer. Ut fra en 
realitetsvurdering er det derfor kun aktuelt å regulere bunnstoff for fritidsbåter. Andre typer 
tiltak som for eksempel oppsamling av avskrapet bunnstoff vil likevel kunne omfatte alle 
båter som vedlikeholdes i Norge.  
 
Forbud 
Et forbud mot kobberholdig bunnstoff på fritidsbåter vil gi den største utslippsreduksjonen. 
Det vil også være et styringseffektivt virkemiddel for å nå målet om en vesentlig reduksjon av 
de totale kobberutslippene innen 2010. Imidlertid begrenses effekten av mulige virkemidler 
for å redusere kobberutslippene fra bunnstoff av at det kun er hensiktsmessig å regulere 
bunnstoff omsatt til fritidsbåter. Ved vurderingen er det tatt utgangspunkt i utslippstall for 
2003 og at ca 40 % av omsatt bunnstoff gikk til fritidsbåter. Et forbud mot kobber i bunnstoff 
for fritidsbåter - båter på under 25 meter, vil da redusere de årlige kobberutslippene med 98 
tonn kobber per år. 
Imidlertid er et forbud  problematisk å innføre siden det i dag ikke finnes gode alternativer 
som kan erstatte bruken av kobberholdig bunnstoff. Et forbud er derfor noe som først er 
aktuelt i en senere fase. 
 
Utlekkingskrav 
Det er mulig å regulere kobber i bunnstoff for fritidsbåter. Hensikten med denne type 
regulering er at man samtidig som utslippet reduseres fortsatt har et produkt som fungerer 
tilfredsstillende. I bunnstoff brukes kobber i ren form og i en eller flere forbindelse. En grense 

                                                
11 Handlingsplan om bundmaling til lystbåde - av den 26. mars 2003 mellom Miljøministeren, Dansk Sejlunion 
og Danmarks Idræts-Forbund. 
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på kobber i bunnstoff er ikke hensiktsmessig siden effekten beror på hvor mye kobber som 
lekker ut. Ved å stille krav til utlekkingen av kobber sikrer man at kobberutslipp fra alt 
bunnstoff ikke overstiger et gitt nivå, samtidig som funksjonen opprettholdes. Denne typen 
regulering finnes i dag i Sverige, Danmark og Canada. Det finnes produkter i salg som 
oppfyller disse landenes krav. I Danmark beregner man at kravet om begrensning i utlekking 
av kobber medfører at kobberutslippet fra fritidsbåter reduseres med opptil 70-80 %. Siden 
det ikke er gjort undersøkelser på om kobberinnholdet i bunnstoff i Norge er lik det som var i 
Danmark før reguleringen trådte i kraft i 2003, er det kun lagt til grunn et reduksjonspotensial 
på 50 % på dagens norske forbruk.  
Krav til maksimal utlekking av kobber er mulig å innføre raskt siden alternative produkter er 
utviklet og selges i land som har innført en slik regulering. Med utlekkingsregulering vil 
reduksjonen i utslipp bli på rundt 50 tonn i året hvis man innfører grensene som er innført i 
Danmark.  
 
Kostnader ved å sette utlekkingskrav: På kort sikt ventes innføring av utlekkingsgrenser for 
kobber ikke å medføre vesentlig økte kostnader på bunnstoff. Bruken av et noe mindre 
effektivt bunnstoff kan gi økte kostnader i forbindelse med ekstra rengjøring og 
drivstoffutgifter for fritidsbåteierne. Dette kan også medføre økte utslipp til luft. En del 
produsenter har allerede produkter som kan tilfredsstille de krav som er aktuelle, men andre 
produsenter kan få kostnader med å fremstille et produkt som oppfyller de fastsatte kravene. 
 
Krav om oppsamling av bunnstoff ved vedlikehold og rengjøring av båter 
Fritidsbåter blir i stor grad vedlikeholdt privat og oppsamling avskrapet bunnstoff skjer i liten 
grad. Mange båter blir i dag også høytrykkspylt før oppstilling på vinteropplag, og verft 
bruker også i økende grad høytrykksspyling i stedet for sandblåsing. Et virkemiddel som vil 
bidra til redusert utslipp og vil ha stor lokal betydning, er krav om oppsamlingsordning for 
bunnstoff som fjernes ved rengjøring. I Danmark prøver man for tiden en frivillig ordning ved 
fjerning av bunnstoffrester på fritidsbåter og den synes å ha fått stor oppslutning. 
Oppsamlingsmetodene som brukes i Danmark er relativt enkle og brukervennlige, så 
etablering av tilsvarende oppsamlingsmetoder i Norge burde være rimelig enkelt. Oppsamling 
fra høytrykkspyling vurderes også som relativt lett gjennomførbart. Et krav som omfatter også 
verftene vil bety redusert utslipp også fra båter til yrkesmessig bruk. 
 
Det er ikke beregnet hvor stor utslippreduksjon oppsamling vil gi totalt sett, men i Danmark 
har en gått ut med opplysninger som sier at omlag 2 kg kobber blir samlet opp fra en 30 fot 
seilbåt, når bunnstoffet skrapes av. 
 
 
Avgift på kobber i bunnstoff 
En avgift på kobber i bunnstoff for fritidsbåter vil gi et incitament til utvikling av alternativer 
til dagens kobberholdige bunnstoff. Samtidig vil en ved å benytte dette virkemidlet fortsatt ha 
muligheten til å benytte kobberholdig bunnstoff. 
En avgift burde ideelt sett være utformet slik at det er utslippet av kobber som blir 
avgiftsbelagt. Miljøskader fra kobberholdig bunnstoff skjer ved utlekking når båten står i 
sjøen og ved rengjøring, før påføring av nytt bunnstoff. Å måle og deretter avgiftslegge disse 
utslippene vil i praksis være umulig fordi dette er diffuse utslipp som er spredt langs hele 
kysten av Norge. Fordi det ikke er praktisk gjennomførbart å avgiftslegge selve utslippet av 
kobber, er alternativet avgiftslegging av mengden kobber i bunnstoff. Gitt at den totale 
kobbermengden som befinner seg i bunnstoffet før eller siden vil ende opp som utslipp, vil en 
slik utforming av avgiftssystemet være det samme som å avgiftslegge utlekkingen.  



 11 

 
Ved fastsettelse av avgiftssats kan vi rent generelt gjøre dette ut fra en forutsetning om at vi 
skal:   

1. Fastsette den samfunnsøkonomisk optimale avgiften eller 
2. Oppnå en gitt reduksjon i utslippene 

 
Den samfunnsøkonomisk optimale avgiften vil en komme fram til ved å ta utgangspunkt i 
marginal skadekostnad ved utslipp av kobber. Med andre ord verdien av den skade som 
oppstår ved utslipp av for eksempel 1. kg kobber. Dette forutsetter at en har kunnskap om 
hvor stor den fysiske skaden av et slikt utslipp er, og at denne skaden verdsettes på en 
fornuftig måte. 
 
Dersom vi har en konkret målsetting for utslippene av kobber kan det være mer relevant og i 
de fleste tilfeller betydelig enklere å forsøke å finne fram til hvilken avgiftssats som vil kreves 
for at en skal kunne oppfylle dette målet.  
 
Fastsettelse av en avgiftssats på bunnstoff er noe som bør utredes nærmere. Det vil derfor ikke 
gis en konkret anbefaling på avgiftssats på kobber i bunnstoff i denne utredningen. 
 
Kostnaden ved å innføre en avgift: På kort sikt er det i liten grad alternativer til dagens 
produkter. En vil derfor ved en avgift få en kostnadsøkning som er lik avgiften Som omtalt 
tidligere pågår det utvikling av miljøvennlig bunnstoff og alternative metoder. Det er 
imidlertid uklart hvor mye disse alternativene vil koste i forhold til dagens kobberholdige 
bunnstoff. I tillegg er det uklart hvor effektive i bruk disse alternativene vil være. Hvis det 
viser seg at de miljøvennlige alternativene er mindre effektive enn dagens bunnstoff vil det på 
lang sikt kunne påløpe kostnader på grunn av mer begroingsbekjempelse (rengjøring) og økte 
drivstoffkostnader. Økt bruk av drivstoff vil medføre økte utslipp til luft. 
 
Nytten av å innføre en avgift: Nytteeffekten vil avhenge av hvor stor utslippsreduksjonen av 
kobber blir som følge av avgiften. Det er i dag i liten grad alternativer til kobberholdig 
bunnstoff. En avgift vil derfor gi minimale reduksjoner i kobberutslipp fra bunnstoff på kort 
sikt. På lang sikt vil nytten avhenge av i hvilken grad avgiften både gir et incitament til at 
alternative bunnstoffer kommer raskere på markedet og gir et incitament til at disse tas i bruk. 
På lang sikt kan en avgift medvirke til en reduksjon i bruken av kobberholdig bunnstoff.  
 
Samtidig er det et viktig poeng at avgiften kun vurderes for bunnstoff til fritidsbåter. Kun ca 
40 % av bunnstoffet som brukes i Norge er til fritidsbåter. En eventuell reduksjon av 
kobberutslipp fra fritidsbåter på grunn av avgiften vil derfor utgjøre en liten andel av de totale 
kobberutslippene. SFT antar at en på kort sikt ikke kan oppnå en reduksjon i kobberutslippene 
fra bunnstoff, men at en på lang sikt kan oppnå en reduksjon på 20 %. Dette vil utgjøre ca 20 
tonn kobber pr år. 
 
 

4.2 Notimpregnering 

4.2.1 Status notimpregnering 
Før 2005 er alt omsatt kobber i notimpregnering regnet som utslipp. Fra juli 2005 er utslipp 
fra vasking og impregnering av nøter regulert og det ventes å gi en reduksjon i kobberutslipp 
fra notimpregnering pr. år på 10-20 % fra og med 2006. I 2003 ble det omsatt 210 tonn 
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kobber i notimpregnering og dette utgjorde 33 % av det nasjonale utslippet. I 1995 var 
omsetningen 208 tonn. Omsetningen har vært omtrent på samme nivå i perioden 1995-2003.  
 
Alternativ til kobberholdig notimpregnering er henholdsvis kobberfri notimpregnering og 
alternative metoder for å holde nøtene rene. De alternative biocidene som brukes i bunnstoff 
anses som lite aktuelle å bruke i notimpregnering da fisken ikke tåler biocidet eller fordi man 
får fisk med et uakseptabelt innhold av biocider. Kobber er ikke skadelig for fisk i den 
konsentrasjon som finnes i de impregnerte nøtene og det tilsettes for øvrig kobber i fiskefor. 
 
Kobberfri notimpregnering 
Det finnes i dag silikonbasert notimpregnering. Disse midlene letter vaskingen, men dagens 
produkter er i seg selv ikke særlig effektive for å hindre begroing. Silikonbasert 
notimpregnering alene er derfor ikke et alternativ til kobberholdig notimpregnering. 
 
Alternative metoder 
Det finnes i dag flere metoder eller systemer for drift og skifting av nøter som gir redusert 
eller ingen bruk av kobberholdig notimpregnering. Noen av disse systemene er utviklet til 
ferdige produkter som selges av utstyrsprodusenter. Flere dykkerfirmaer selger tjenesten 
notvasking i sjøen. Det selges også vaskeutstyr som oppdretteren selv kan operere fra 
overflaten. Det er mulig å kombinere bruk av uimpregnerte nøter med hyppige notskift. I 
følge FHL og SINTEFs Nyhetsbrev (2-2005) er det innenfor denne kategorien tre varianter 
som dominerer: 

1. Bruk av to sammensydde nøter der en not er hengt opp til spyling/tørk/reparasjon til 
enhver tid på eget notoppheng. Ved notskifte dras den tørkede nota ned i vannet, og 
den grodde nota henges opp. I groesesongen skiftes nøtene opp til hver 3. uke.  

2. Bruk av trommel. I prinsippet fungerer denne metoden på samme måte som den 
forrige. I stedet for å bruke en opphengsanordning for nota, rulles nota inn på en 
elektrisk drevet trommel. To mann bruker ca ½ time på å skifte en not (25*25 m bur).  

3. Ta uimpregnerte, ”enkle” nøter opp av sjøen og vaske i en notvasker som står på 
lokaliteten. Et stort selskap i Nord-Norge benytter seg av en slik metode, og skifter 
nøtene hver 3. uke om sommeren på alle lokalitetene.  

Andre metoder og midler i forbindelse med groeproblematikken er undersøkes også i et EU-
prosjekt (CRAB-prosjektet) der også Norge deltar.  
 

4.2.2. Vurdering av aktuelle virkemidler 
Forbud 
Et forbud mot kobberholdig notimpregnering vil gi de største utslippsreduksjonene, omlag 
210 tonn kobber i året. Det vil være lave administrative kostnader forbundet med dette 
virkemidlet. Ulempen er at et forbud vil utelukke all bruk av kobber i oppdrettsvirksomhet, 
noe som vil være uheldig når alternative metoder eller alternativ notimpregnering eventuelt 
ikke fungerer godt nok under alle forhold. Et forbud vil utløse til dels kostbare tiltak og dette 
er det viktigste ankepunktet mot dette virkemidlet.  
 
Utlekkingskrav 
En regulering av kobber i notimpregneringsmidler er et annet virkemiddel. Hensikten med 
slik regulering er at man samtidig som utslippet reduseres fortsatt har et produkt som fungerer 
tilfredsstillende. I notimpregnering brukes kobber i ren form og i en eller flere forbindelse. En 
grense på kobber i notimpregnering er ikke nødvendigvis den miljømessig beste måten å 
begrense utslippet av kobber, fordi utslippet av kobber kan variere mellom produkter med 
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samme kobberinnhold. Det mest hensiktsmessige og produktmessig rettferdige er å ha en 
grense på maksimal utlekking. Denne typen regulering for notimpregnering finnes kun i 
Canada. Canada har i dag en grense på 40 mikrogram Cu/cm2/dag testet (det betyr utslipp av 
560 mikrogram Cu/cm2 i løpet av 14-dager). Dagens krav til bunnstoff i Danmark og Sverige 
er vesentlig strengere. Nøter skiller seg fra båter, bl.a. fordi nøter aldri er i bevegelse og 
forskjellene gjør at man ikke umiddelbart kan overføre en utlekkingsgrense for bunnstoff til 
nøter.  
 
Kostnaden ved innføring av utlekkingsgrense er vanskelig å vurdere da det finnes lite 
faktagrunnlag, men en kan forvente seg at et mindre effektivt notimpregneringsmiddel vil føre 
til hyppigere rengjøring og vask av nøter. 
 
Effekten av å stille krav til utlekking av kobber fra notimpregnering er vanskelig å vurdere 
fordi nøtenes funksjon opprettholdes på en eller annen måte, bl.a. for å sikre fiskens helse. Det 
er vanskelig å vurdere hvor mye utslippet kan reduseres ved innføring av utslippgrense da det 
i dag finnes lite informasjon om utslippsnivået på de midler som brukes i Norge. Hvis man 
forutsetter at bunnstoff slipper ut omtrent like mye som notimpregneringsmidler og man går 
inn for utlekkingskravet som i dag brukes av Canada, får man et reduksjonspotensiale på 
rundt 30 % i den perioden nøtene står i sjøen. Forholdene i Norge må utredes mer bl.a. for å 
avklare hvordan noe mindre effektive midler vil påvirke driften av anleggene, og for å avklare 
hvilken utslippsreduksjon som kan oppnås ved å innføre en utlekkingsgrense. 
 
 
Avgift på kobber i notimpregnering 
En avgift vil stimulere til kostnadseffektive løsninger mellom de ulike alternativene i 
oppdrettsnæringen. Omlegging til mer miljøvennlig drift (dvs. redusert bruk av kobber eller 
andre miljøtiltak), nyetablering eller utskiftning av anlegg er situasjoner der oppdretterne i 
særlig grad vil vurdere utgiftene ved bruk av kobberholdige notimpregneringsmidler kontra 
bruk av alternative metoder eller kobberfrie notimpregneringsmidler. 
 
Utlekking av kobberholdig notimpregnering skjer når nøtene står i sjøen. 10-20 % av kobberet 
som er påført nøtene lekker ikke ut i sjøen, men er med nota til notvaskeriet. Notvaskeriene er 
fra juli 2005 pålagt å rense utslippsvannet. Det betyr at fra og med 2006 vil kobberutslipp fra 
notimpregnering til sjø reduseres til 80-90 % av omsetningen. Avgiften burde ideelt sett være 
utformet slik at det er utslippet av kobber som blir avgiftsbelagt. Å måle disse utslippene vil i 
praksis være meget komplisert fordi dette er diffuse utslipp som ikke er samlet på ett sted. 
Alternativet er derfor å avgiftslegge kobberinnholdet i notimpregneringsmiddel. Grunnlaget 
for beregning av avgiftsnivå sammenfaller med det som ble beskrevet under bunnstoff.  
 
Fastsettelse av en eventuell avgiftssats på kobberholdige notimpregneringsmidler er noe som 
bør utredes nærmere. Det vil derfor ikke gis en konkret anbefaling på avgiftssats på kobber i 
notimpregneringsmidler i denne utredningen. 
 
Kostnaden ved å innføre en avgift: Det er gjort utredninger om kostnadene ved å ta i bruk 
alternative metoder, men disse utredningene er noen år gamle. Utviklingen beskrevet nedenfor 
tyder på at det i dag er mer lønnsomt å ta i bruk alternative metoder enn for bare noen få år 
siden. 
 
Nytten av å innføre en avgift: ECON (1997) anslo at en avgift på kr 40 pr kg vil medføre en 
utslippsreduksjon på 25 %. Vi har ingen nyere utredning som belyser dette spørsmålet. 
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Uviklingen som har skjedd siden denne utredningen ble skrevet gjør det vanskelig å si noe 
sikkert om situasjonen er lik i dag. Det pågår kontinuerlig forskning for å utvikle alternative 
metoder til bruk av kobberholdige impregneringsmidler. Dette taler for at en kan oppnå en 
enda større utslippsreduksjon med en tilsvarende avgift i dag. På den annen side går 
utviklingen mot stadig større merder, noe som kan føre til mer bruk av impregnering totalt sett 
på grunn av større overflater. 
 
I 2001 ble arbeidet med ”Handlingsplan for redusert utslipp av kobber fra norsk 
oppdrettsnæring” avsluttet. I perioden etter at handlingsplanen ble sluttført har flere 
oppdrettsselskap utviklet nye strategier for behandling av nøter. Noen benytter en 
kombinasjon av kobberholdig impregnering og mer mekaniske metoder som vasking, mens 
andre kun benytter vasking og hyppig notskifte. I følge FHL og SINTEFs Nyhetsbrev (1-
2005) er det i dag langt flere og mer ulike strategier med hensyn til hvordan 
oppdrettsselskapene holder nøtene rene enn tidligere. I Nyhetsbrev (2-2005) fremgår det i en 
spørreundersøkelse at 40 % av totalt 189 konsesjoner som var med i undersøkelsen, benyttet 
strategien med å kombinere bruk av uimpregnerte nøter med hyppig notskifte. 
 
Dette tyder på at en vil kunne oppnå en utslippsreduksjon ved å innføre en avgift på kobber i 
notimpregneringsmidler. Utviklingen siden ECON skrev sin rapport i 1997 innebærer at en 
sannsynligvis vil kunne oppnå en større utslippsreduksjon i dag enn de beregnede 
utslippsreduksjonene den gangen, gitt en avgift på samme nivå. Med dette som utgangspunkt 
anslår SFT at en vil kunne oppnå en utslippsreduksjon på 30 % på kort sikt med en avgift. 
Med utgangspunkt i utslippstallene for 2003 vil dette gi en utslippsreduksjon på ca 55 tonn 
kobber pr år. 
 
En avgift vil gi et incitament til økt forsking på miljøvennlige alternativer. Det er derfor grunn 
til å anta at en avgift på lang sikt vil kunne gi større utslippsreduksjoner enn på kort sikt. SFT 
anslår at en vil kunne oppnå en utslippsreduksjon på 50 % på lang sikt. Med utgangspunkt i 
forbrukstallene for 2003 vil dette gi en utslippsreduksjon på ca 90 tonn kobber per år. 
 
En avgift kan også gi andre nytteeffekter enn reduserte kobberutslipp. En avgift vil gi et 
incitament til en overgang til mer miljøvennlige metoder. En positiv økonomisk effekt for 
oppdrettsnæringen kan oppstå som følge av dokumenterbare miljøvennlige driftsformer. 
Markedet viser alle tegn til sårbarhet ved negativ fokusering på miljøet, og en har flere 
eksempler på at fisk som beviselig er oppdrettet på en miljøvennlig måte gir bedre betalt. 
 
 

4.3 Treimpregnering 

4.3.1. Status treimpregnering 
For 2003 er det beregnet et utslipp på 11 tonn kobber fra produksjon. Utslippet fra produksjon 
utgjorde ca 2 % av det totale utslippet av kobber. Beregnet utslipp fra de impregnerte 
materialer som er i bruk (stående masse) er ca 19 tonn i 2003.  
Det har tidligere vært vanlig å bruke en blanding av kobber, krom og arsen (CCA) ved 
impregnering av tre, men fra 2003 er bruken av CCA-impregnert trevirke sterkt begrenset, og 
det produseres nå hovedsakelig kobberimpregnert. Kobberutslippet fra impregnert trevirke 
som er i bruk vil etter hvert øke vesentlig, fordi man har erstattet bortfallet av krom og arsen 
med økt bruk av kobber og fordi kobber er dårligere fiksert til treverket enn blandingen av 
kobber, krom og arsen.  
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Det finnes andre trematerialer som sibirsk lerk eller kjerneved fra furu, som delvis kan erstatte 
bruk av kobberimpregnert trevirke. Disse materialene er dyrere og det vil sannsynligvis heller 
ikke være mulig å produsere nok til å dekke dagens etterspørsel. For noen bruksområder kan 
også materialer av stein, betong, stål og plast være et alternativ. I Norge pågår for tiden 
utvikling av en metode basert på behandling av trevirke med restprodukter fra 
sukkerproduksjon. Andre alternativer som det også arbeides internasjonalt med er innstøping i 
plast, varmebehandling og behandling med andre stoffer. I Norge blir impregneringsmidler 
vurdert av Nordisk Trebeskyttelsesråd, NTR. Impregneringsmidlene gjennomgår ulike tester 
før de eventuelt blir godkjent av NTR. Det finnes i dag ikke godkjente alternative 
impregneringsmidler eller metoder for behandling av trevirke som kan erstatte 
kobberimpregnert trevirke. 

 

4.3.2. Vurdering av aktuelle virkemidler for treimpregnering 
Utslipp av kobber fra impregnering av trevirke oppstår som utslipp under produksjon, ved 
tørking og lagring, under bruk av materialene og på avfallstadiet. Her er kun virkemidler i 
forbindelse med produksjon vurdert.  
 
Utlekkingskrav 
For impregnert tre er det lite aktuelt å vurdere grense for innhold eller utlekking av kobber, 
siden dagens impregnering er nyutviklet (erstatning for CCA) og holder de kobbernivåer som 
er nødvendig for å ha den holdbarhet som kreves av NTR. Utvikling og eventuell godkjenning 
av impregnert trevirke med lavere innhold av kobber vil for øvrig kunne ta flere år å få på 
plass.  
NB! Ved kobberimpregnering brukes også organiske biocider, og eventuelt krav til redusert 
innhold av kobber vil sannsynligvis føre til økt bruk av de andre biocidene. 
 
 
Forbud 
Et forbud vil kunne stanse utslippet fra produksjonen, som i 2003 utgjorde 11 tonn. Den store 
fordelen ved et forbud er at man forhindrer det fremtidige utslippet fra materialer som er i 
bruk, som om et par tiår er beregnet å være over 70 tonn i året (forutsatt dagens bruksnivå). Et 
forbud vil imidlertid få til dels store konsekvenser for skogsbruk, treforedlings- og 
impregneringsbedrifter. På en rekke bruksområder er alternative materialer dyrere, finnes i 
begrensete mengder eller mangler helt, og som nevnt tidligere er det ingen alternative 
impregneringsmidler som er godkjent av NTR.  
Et forbud vil totalt sett medføre betydelige samfunnsøkonomiske kostnader.  
 
Avgift på kobber i treimpregnering 
Helse- og miljøskader knyttet til utslipp av kobber fra treimpregnering oppstår i hovedsak ved 
utlekking av stoffene til jord og vann, samt ved eventuell brenning av avfall. Avgiften burde 
ideelt sett vært utformet slik at det er utslipp av kobber til miljøet som blir avgiftsbelagt. Å 
måle disse utslippene vil imidlertid være umulig i praksis fordi dette er diffuse utslipp fra 
produkter som benyttes til svært mange forskjellige formål både i næring og privat. 
Utslippene finner også sted over en svært lang tidsperiode, det beregnes over 30- 50 års 
levetid på impregnert trevirke. 
 
Fordi det ikke er gjennomførbart å avgiftslegge utslippene er det tatt utgangspunkt i det 
avgiftssystemet som en interdepartemental arbeidsgruppe kom frem til i rapporten ”Avgift på 
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CCA-impregnert trevirke”12. Her foreslås det at en tar utgangspunkt i en avgift som legges på 
det impregnerte trevirket. Avgiftssystemet vil da baseres på opptak av impregneringsmidler i 
trevirket. Avgiften vil da være i kr per m3 treverk avhengig av mengde kobber som er tatt opp 
i trevirket. For importører og produsenter vil det kreves deklarering av dette. Avgiftsklassene 
bør defineres slik at de samsvarer med de eksisterende impregneringsklassene. Opplysninger 
fra dagens nordiske klassifiseringssystem kan benyttes som grunnlag for denne deklareringen. 
For å stimulere til utvikling og bruk av trevirke med mindre kobber, må materialer med lavt 
innhold av kobber få et lavere avgiftsnivå. En tilsvarende avgift på ferdigvarene 
(utendørsmøbler, lekestativ m.m.) kan være problematisk å iverksette. Det gjelder først og 
fremst avgiftsmyndighetenes muligheter til å fange opp all import av slike produkter og å føre 
kontroll med dette. Allikevel tilsier likebehandling av norske og utenlandske produsenter at 
ferdigvarer bør inkluderes. Det foreslås derfor at ferdigvarene inkluderes i avgiftssystemet. 
Beregning av avgift vil være som for impregnert trevirke. En norsk bedrift kan eksportere 
trevirke eller ferdigvarer. I samsvar med gjeldende praksis ved eksport av avgiftsbelagte 
produkter vil bedriften få refusjon for avgiften betalt for den eksporterte mengden. 
 
En avgift vil gi et incitament til økt forskning på utvikling av alternative produkter. Det vil 
også gi brukerne et økonomisk incitament til selv å finne fram til andre materialer eller 
løsninger.  
 
Som for bunnstoff og notimpregneringsmidler er det ved beregning av avgift mulig å ta 
utgangspunkt i marginal skadekostnad ved utslipp av kobber, eller en kan ta utgangspunkt i en 
gitt målsetting og fastsette en avgift som gjør at dette målet kan nås. En slik avgift vil måtte ta 
utgangspunkt i tiltakskostnadene. Det er ikke gjort noen nyere studier av tiltakskostnadene for 
treimpregnering. Fastsettelse av en eventuell avgiftssats er noe som bør utredes nærmere.  
 
 
Kostnaden ved å innføre en avgift: For de fleste bruksområdene er det i dag ingen alternativer 
til kobberimpregnert materiale. For disse bruksområdene vil kostnaden på kort sikt ved å 
innføre en avgift i stor grad være lik avgiften. Som omtalt tidligere pågår det utvikling av 
alternative produkter. Det er usikkert hva disse produktene vil koste i salg. Samtidig vil 
kostnaden også avhenge av eventuelle ulikheter i produktenes levetid. Dette har vi ingen 
informasjon om i dag. På dette grunnlaget er det derfor vanskelig å tallfeste de langsiktige 
kostnadene ved å innføre en avgift. 
 
Nytten av å innføre en avgift: I 2003 utgjorde de totale utslippene av kobber fra 
treimpregnering ca 30 tonn, ca 5 % av det nasjonale utslippet. Reduksjon av dette utslippet vil 
derfor kun gi et lite bidrag for å nå reduksjonsmålet. På kort sikt vil det være en rekke 
bruksområder der det ikke eksisterer godkjente alternativer. På disse områdene vil en avgift 
ikke medføre reduserte utslipp. Det er SFTs oppfatning at på kort sikt er det mulig å oppnå en 
reduksjon i utslippene fra produksjon på rundt 2 tonn med en avgift, noe som er en reduksjon 
på 20 %. En avgift kan imidlertid være en pådriver for utvikling av alternative metoder for å 
beskytte trevirket og også alternative materialer. På sikt kan dette gi en større reduksjon i 
kobberutslippene. På lang sikt anslår SFT at en avgift vil kunne redusere utslippene fra 
produksjon med 5 tonn kobber per år. Redusert bruk av kobberimpregnert trevirke betyr at 
utslippene fra stående masse i fremtiden ikke vil komme opp på det nivået det forventes i dag.  
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4.4 Andre produkter og kobberutslipp 
 
Kobber fra kobberrør i vannledninger  
Man regner med at utslippet av kobber fra kobberrør utgjør ca 25 tonn i året. Det ble i 2003 
brukt ca 14000 tonn kobberrør. I nye bygg monteres i dag ofte plastrør i stedet for kobberrør. 
Også i eldre bygg blir kobberrør ofte erstattet med plastrør i forbindelse med større 
vedlikehold eller renovering. I vannforsyningen brukes fortsatt en god del kobberrør. Bruken 
av plastrør har økt fordi man enklere kan oppnå anlegg der lekkasje ikke gir opphav til 
fuktskader (bruk av rør i rørsystem). Bruken av kobberrør er på vei ned og derfor vil også 
utslippet av kobber fra vannledninger reduseres. En avgift på kobber i kobberrør er enkel å 
innføre og administrere. En avgift vil øke prisen på kobberrør og vil sannsynligvis medføre 
økt bruk av plastrør. Imidlertid har også plastrør utslipp av stoffer. Før en eventuelt vedtar en 
avgift bør en utrede om plastrør er et bedre miljømessig alternativ totalt sett.  
 
Det brukes også større mengder kobber i mineralgjødsel og i fiskefor innen akvakultur, men 
man regner at det meste som blir tilført tas opp av vekstene eller spises opp av fisken. 
Utslippet av kobber fra plantevernmiddel er på ca 7 tonn i 2003 og dette utslippet er større enn 
fra mineralgjødsel og for til fisk. Bruken av planvernmiddel er regulert og inngår i arbeidet 
med biocid-direktivet. 
 
 
Andre utslippskilder 
Det er en del utslipp fra gruver og industri. Dette er utslipp som i stor grad belaster jord og 
ferskvann. For disse kildene er det allerede gjort tiltak og behov for nye tiltak vurderes 
fortløpende. For eksempel vurderes nye tiltak for utslipp fra mindre nedlagte gruver. Dette er 
områder som fortløpende følges opp og det er derfor ikke behov for nye virkemidler på disse 
områdene. 
 
 

5. Konklusjon 
Det mest effektive virkemiddelet for å redusere utslippet av kobber er et forbud mot 
omsetning av produkter som gir utslipp av kobber. Dette vil være et styringseffektivt 
virkemiddel med tanke på å nå målsettingen om en vesentlig reduksjon i kobberutslippene 
innen 2010. Et forbud mot kobber i bunnstoff, notimpregnering og treimpregnering kan gi en 
reduksjon på rundt 290 tonn kobber i året. Dette innebærer at utslippet av kobber fra 
produkter reduseres med tilnærmet 60 % forutsatt utslippfordelingen i 2003 eller ca 45 % av 
det nasjonalt utslippet i 2003. En snarlig innføring av et forbud vil imidlertid medføre høye 
kostnader for næring og forbrukere, og vil derfor ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt på 
nåværende tidspunkt.  
Innføring av utlekkingskrav er anslått å kunne gi en reduksjon i utslippet av kobber på 103 
tonn pr år. Dette betyr en reduksjon i produktutslippet på ca 20 % eller ca 16 % av det 
nasjonale utslippet for 2003. Utlekkingskrav er vurdert som mulige for bunnstoff og 
notimpregnering. For bunnstoff kan man raskt innføre utlekkingskrav da tilfredsstillende 
produkter finnes på markedet. For notimpregering bør utlekkingskrav først innføres etter 
nærmere vurdering av aktuelle grenser.  
Det er mulig å innføre en bred kobberavgift som dekker bruksområdene bunnstoff, 
notimpregnering og treimpregnering. På kort sikt vil en imidlertid kun oppnå en reduksjon i 
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utslippene på ca 11 % i utslippet fra produkter eller 9 % av nasjonalt utslipp i 2003. Dette 
henger sammen med at det i liten grad eksisterer alternative produkter som kan erstatte de 
kobberholdige. På lengre sikt ventes utslippreduksjonen å bli større. Den lave utslipps-
reduksjonen på lang sikt henger sammen med at det forventes en stor vekst i utslipp av kobber 
fra impregnert trevirke som er i bruk og at næringsbåter nå bruker kobberholdig bunnstoff i 
stedet for TBT.  
Utlekkingskrav og forbud vil gi overgang til bruk av andre biocider. Det brukes i dag andre 
biocider sammen med kobberholdig treimpegnering og bunnstoff. For notimpregnering er det 
vanskeligere å ta i bruk andre biocider da de også kan være skadelige for oppdrettsfisken. 
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Bruksområde Kobber omsatt i 
produkter 2003 
(tonn) 

Utslipp 
2003 
(tonn) 

Utslipps-
prognose 
2010 (tonn) 

Utslippsred.  
Forbud 
(tonn) 

Utslippsred. 
Avgift – kort 
sikt (tonn) 

Utslippsred. 
Avgift – lang 
sikt (tonn) 

Utlekkings-
krav 
(tonn) 

Notimpregnering 
• Bruk 13 
• Notvaskerier  

*) (10-20% red. fra -06) 

210  
179 
31 

 
179 
0*) 

 
179 
0 

(30 %) 
54 

(50 %) 
90 

 
54 

Treimpregnering 
• Produksjon (virke) 
• Årlig utlekking 14 

189  
11 
19 

 
11 
30 

 
11 
0 

(20 %) 
2 
0 

 
5 
0 

 
0 
0 

Bunnstoff 
• Båter < 25m 1 
• Båter > 25m 1 

 
98 (40 %) 
147 (60 %) 

 
98 
147 

 
103 
167 

 
98 
0 

(0 %) 
0 
0 

(20 %) 
50 
0 

(50 %) 
49 
0 

Gjødsel 27 4 4 0 0 0 0 
Sopp/insektsmidler 7 7 7 0 0 0 0 
Maling/beis/Fargepigm. 5 0 (nær) 0 0 0 0 0 
SUM 683 496 501 288 56        

 
115 
 

103 
 

Kobberrør  Ca 2515      
Øvrige kobberholdige 
produkter 

16       

                                                
13 Forutsetter at alt lekker ut i løpet av et år 
14 Utlekking tar opp til 30 år 
15 Utslipp inkludert i anslag for kommunale avløp 
16 Virkemiddel for reduksjon av kobberutslipp er ei vurdert fordi utslippene er små (gjelder ammunisjon, metallegeringer, elektriske ledninger, tak/takrenner og mynter/medaljer) 



Vurdering av virkemidler for å redusere utslippene av kobber 

 
Tabellen viser prognoser for utslipp av kobber i 2010 med og uten ulike 
virkemiddel,  i tonn og endring i forhold til 1995. 

 
 
 
Bruksområde 

Utslipp 
1995 

Utslipp 
2003 

Utslipps-
prognose 
2010 

Utslipps-
prognose 2010, 
med forbud 

Utslipps-
prognose 2010, 
med k.s. avgift 

Utslippsprognose 
2010, med 
utlekkingskrav 

Notimpregnering 
Endring i utslipp i 
forhold til 1995 

208 
 

210 
+ 1 % 1 

179 
-14 %1 

0 
-100 %1 

125 
-40 %1 

125 
-40 %1 

Treimpregnering 
Endring i utslipp i 
forhold til 1995 

15 
 

30 
+100 %1 

41 
+ 173 %1 

11 
-27 %1 

39 
+160 %1 

41 
+173 %1 

Bunnstoff 
Endring i utslipp i 
forhold til 1995 

340 245 
-28 %1 

270 
-21 %1 

167 
-51 %1 

270 
-21 %1 

221 
-35 %1 

Sum 563 485 490 178 434 387 
Andre utslipp fra 
produkter 

7 11 112 112 112 112 

Totale utslipp fra 
produkter 
Endring i utslipp i 
forhold til 1995 

570 496 
 
-13 %1 

501 
 
-12 %1 

189 
 
-67 %1 

445 
 
-22%1 

398 
 
-30%1 

 
1) Prosentvis endring i utslippet i forhold til utslippet i 1995 
2) Forutsettes å være på samme nivå som i 2003 

 
 


