
Avfallsstatistik 2012
Kommunalt avfall

Förbränningen av kommunalt avfall ökade till nästan miljon
ton
Av det kommunala avfallet gick omkring en miljon ton i fjol till förbränning. Vid hanteringen av
kommunalt avfall steg förbränningens andel till en tredjedel, nära genomsnittet för de
västeuropeiska länderna. I synnerhet blandat kommunalt avfall förbrändes i större mängder än
tidigare, mängden ökade till 520 000 ton. Förbränningen av blandat kommunalt avfall blev allt
vanligare efter år 2006, då den var bara en femtedel av den nuvarande mängden.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2012

Samtidigt minskade mängden kommunalt avfall som deponerades på avstjälpningsplatserna år 2012 till
under en miljon ton för första gången på flera decennier. På avstjälpningsplatserna deponerades 901 000
ton avfall och nästan allt, 97 procent, var blandat kommunalt avfall. Avstjälpningsplatsernas andel av
hanteringen av kommunalt avfall minskade till 33 procent. Så sent som för fem år sedan transporterades
hälften av det kommunala avfallet till avstjälpningsplatserna.

Totalt ökade mängden kommunalt avfall till 2,74 miljoner ton år 2012. Av det kommunala avfallet
insamlades separat, dvs. källsorterades, något under hälften antingen för återvinning eller förbränning. De
största källsorterade avfallsfraktionerna var pappers- och kartongavfall, bioavfall, metallavfall, el- och
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elektronikskrot, trä-, plast- och glasavfall. Utöver dessa insamlades separat energiavfall (energifraktioner),
som består av olika typer av material.

Liksom under tidigare år återvann man år 2012, dvs. utnyttjade som material, omkring en tredjedel av det
kommunala avfallet. Ökningen av förbränningen av kommunalt avfall har inte minskat återvinningens
andel i avfallshanteringen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2012, ton

BehandlingAvfallsvolym

Till avstjälp-
ningsplats

Energi-
utvinning

Material-
återvinning

868 814519 7616 1711 394 746Blandavfall totalt

11 661297 473894 0141 203 148Separat insamlat total, av vilket

1236 986327 904364 902Pappers- och kartongavfall

3 54431 270328 445363 259Bioavfall

529..29 94730 476Glasavfall

11123 913123 915Metalavfall

174 7693 79378 563Träavfall

031 6764 45136 127Plastavfall

..4267 82967 871El- och elektronikskrot

20 199107 59112 411140 201Annat

900 674924 825912 5962 738 095Allt totalt
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