
Avfallsstatistik 2019
Avfall från produktion och konsumtion

Mängden avfall minskade år 2019 – orsaken minskning av
mängden utvinningsavfall och avfall från byggverksamhet
Den totala mängden avfall uppgick till över 116 miljoner ton år 2019. Detta är nästan 12 miljoner
ton mindre än året innan, då mängden avfall hade ökat främst på grund av avfall från utvinning
av mineral. Minskningen år 2019 förklaras i huvudsak på ändrad avfallsmängd från utvinning av
mineral, men minskningen berodde också på att avfallsmängden från byggande och rivning
minskade.

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2019, 1 000 ton per år

Andelen mineralavfall av den totala ansamlingen avfall var omkring 91 procent. Utöver vid utvinning av
mineral uppkom mineralavfall särskilt vid byggverksamhet, där största delen av avfallet utgjordes av
deponerad överflödig marksubstans. Mineralavfallet vid byggverksamhet var 1,8 miljoner ton mindre än
året innan, totalt 13,2 miljoner ton.

Den totala avfallsmängden från industriell produktion och energiförsörjning ökade från 9,9 miljoner ton
till 10,2 miljoner ton.

På grund av inexaktheten i statistikföringen ökade den sammanlagda avfallsmängden för tjänster och
hushåll betydligt, eftersom man var tvungen att mera allmänt statistikföra mineraliskt avfall, såsom
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jordmassor, till kommunala tjänster. Tidigare har de bokförts på avfallshanteringen. Mängden avfall från
tjänster och hushåll steg därför till totalt 4,3 miljoner ton. Utan denna förändring av mängden mineralavfall
skulle mängden avfall från tjänster och hushåll ha ökat bara något.

Avfallshanteringssätt åren 2010-2019, 1 000 ton per år

Avfallshanteringsvolymerna följde minskningen av avfallsvolymerna. Största delen av det avfall som
behandlades var mineralavfall som deponeras i gruvområden samt deponerade jordmassor från
byggverksamhet. På grund av att avfallsmängden minskade utnyttjades dessa som material mindre än
under tidigare år, vilket minskade materialåtervinningens andel som utgjorde 7,2 procent av allt behandlat
avfall.

När man bortser från mineralavfall utnyttjades 56 procent av avfallet som energi, dvs. något mindre än
tidigare. Dessa avfall bestod i huvudsak av träavfall och blandavfall, såsom hushållsavfall.
Materialåtervinningens andel ökade något från året innan, från 33,4 procent till 33,9 procent. Av annat
avfall än mineralavfall hamnade mer än tidigare på avstjälpningsplatsen, dvs. 9,2 procent, vilket förklaras
av en ökning av invallningen och deponeringen av olika slam.

Uppgifterna om import och export av avfall beräknades nu för första gången vid Statistikcentralen. År
2019 importerades omkring 1,3 miljoner ton avfall och omkring 0,9 miljoner ton exporterades. I förhållande
till allt behandlat avfall motsvarade mängderna omkring 1,2 och 0,8 procent.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Mängden avfall efter bransch, 2019, 1 000 ton

AvfallsklassNACE

Varav
farligt
avfall

TotaltÖvrigt
avfall

MineralavfallSlamBlandat avfall
inkl.
hushållsavfall

Animaliskt
och
vegetabiliskt
avfall

TräavfallPappers-
och
pappavfall

Metal
avfall

Kemiskt
avfall

46486 743086 7430000000
NACE B, Utvinning av
mineral

46143752463342841121

NACE C 10-12
Livsmedels-,
dryckesvaru- och
tobaksvaruframställning

1096734182793807023
NACE 16
Trävarutillverkning

193 1749224233833731 73723121172

NACE 17-18 Pappers-
och
pappersvarutillverkning;
Grafisk produktion och
reproduktion av
inspelningar

1191 806351 452231684858103

NACE 19-22 Tillverkning
av stenkolsprodukter,
raffinerade
petroleumprodukter,
kemikalier och kemiska
produkter

74326228359022682

NACE 23 Tillverkning av
icke-metalliska
mineraliska produkter

9671 74521 46675610637061

NACE C 24 - 25
Metallframställning och
metallvarutillverkning

1921 15041 0362931020435
NACE D, Försörjning av
el, gas, värme och kyla

2971 7596993883231033011396133

NACE E,
Vattenförsörjning;
avloppsrening,
avfallshantering och
sanering

28713 6672613 2390201381010
NACE F,
Byggverksamhet

682 0331759283653014536947118
NACE G - U, Tjänster
och offentlig förvaltning

35312718712411854821
Annan tillverkining (C
13-15, C 26-33)

92 227266001 247341402211103Hushåll

2 478116 6301 438106 0348782 5691 0463 152583504425Totalt
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Tabellbilaga 2. Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2019, 1 000 ton

AvfallshanteringAvfallsklass

TotaltDeponering och andra
åtgärder för
bortskaffande

MaterialåtervinningFörbränning
utan
energiutvinning

Energiutvinning

4381382214336Kemiskt avfall

215121400Metal avfall

119011900Glas avfall

5080497011Pappers- och pappavfall

115264050Plast och gummiavfall

2 722318132 535Träavfall

1 01058930112Animaliskt och vegetabiliskt avfall

2 2546823161 950Blandat avfall inkl. hushållsavfall

1 2805683486357Slam

103 60998 3584 9184329Mineralavfall

1 00510750844345Övrigt avfall

113 27599 2508 1941055 725Totalt

2 0681 70719750113- Varav farligt avfall

Tabellbilaga 3. Import och export av avfall 2013-2019, 1 000 ton

ExportImportÅr

7607722013

7088782014

6749672015

6511 0142016

7331 2232017

8171 2242018

9351 3462019
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