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Volymen av kommunalt avfall ökade ytterligare
Volymen av kommunalt avfall har ökat under hela detta årtionde med 1–4 procent på årsnivå. Ifjol steg volymen
till 2,8 miljoner ton och var större än någonsin tidigare. Samtidigt sjönk volymen av blandavfall som levererats
till avstjälpningsplatserna, liksom var fallet året innan. Den ökade användningen av energifraktioner och blandavfall
inom energiproduktionen har ersatt hanteringen på avstjälpningsplatserna. Av kommunalt avfall utnyttjades i
fjol 49 procent som material och genom förbränning. Materialanvändningen av avfall sjönk med 7 procent från
året innan.

Separat insamling av blandavfall utvidgas
År 2008 uppgick volymen av kommunalt avfall i Finland till 520 kilo per person. De största avfallsposterna är
livsmedelsavfall, returpapper, papp och kartong. Deras andel är ungefär hälften av allt kommunalt avfall. Omkring
60 procent av avfallet uppkommer i hushåll. Av servicebranscherna är handeln och hälsovården de största
producenterna av kommunalt avfall.

De enskilda separat insamlade avfallsposter som ökar mest är fraktioner, som levereras för bränning.
Insamlingsområdena har utvidgats särskilt i Södra Finland. Samtidigt har volymen av deponiavfall varit
nedåtgående. Ifjol levererades 51 procent av kommunalt avfall till avstjälpningsplatserna. Den biologiskt
nedbrytbara delen av avstjälpningsplatsernas blandavfall producerar metan vid nedbrytningen och
avstjälpningsplatserna förorsakar 3–4 procent av växthusgaserna.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2008

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 16.12.2009
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Tabellbilagor

Kommunalt avfall år 2008, ton
BehandlingAvfallsvolym

Till
avstjälp-
ningsplats

Bränning i
avfallskraftverk

Energi-
utvinning

Material-
återvinning

1 358 944120 285104 82841 5751 625 632Blandavfall totalt
47 16110 563242 118842 7291 142 571Separat insamlat total, av vilket

001 500382 894384 394Pappers- och kartongavfall
24 494165 333276 770306 613Bioavfall

3370081 95882 295Glasavfall
117047 22047 238Metalavfall

8983 25290 3221 13195 603Träavfall
5622032 4241 88534 891Plastavfall

6 600262 10044 60053 326El- och elektronikskrot
14 2697 232110 4396 271138 211Annat

1 406 105130 848346 946884 3042 768 203Allt totalt

Källa: Avfallsstatistik - Kommunalt avfall 2008. Statistikcentralen
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