
Avfallsstatistik 2013
Kommunalt avfall

Deponiavfallet minskar i snabb takt
Mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna minskar kraftigt. I fjol var
minskningen över en fjärdedel jämfört med året innan och samma takt ser ut att fortsätta också
i år. År 2013 var mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna bara 670
000 ton. Till exempel år 2008 var mängden ännu 1 400 000 ton. I synnerhet avfallsförbränning
är på frammarsch. I Finland finns det redan totalt åtta verksamma avfallsförbränningsanläggningar
eller anläggningar som håller på att byggas samt dessutom 14 samförbränningsanläggningar.
Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer avstjälpningsplatserna för kommunalt avfall
att förpassas till historien, vilket redan skett i Schweiz och håller på att ske i Sverige, Tyskland
och Danmark.

Kommunalt avfall åren 2002–2013

Den totala mängden kommunalt avfall uppgick i fjol till 2,7 miljoner ton, vilket var en liten minskning
från året innan. Totalt 1 140 000 ton avfall förbrändes, dvs. ungefär 42 procent av kommunalt avfall.
Utöver i avfallsförbränningsanläggningarna och i samförbränningsanläggningarna rötades omkring 80
000 ton avfall i biogasanläggningar och andra anaeroba anläggningar. Återvinningsgraden av kommunalt
avfall, dvs. utnyttjande av avfallet som materia, var ungefär på samma nivå som året innan, dvs. omkring
en tredjedel av avfallsmängden. Utnyttjandegraden av kommunalt avfall steg däremot till 75 procent tack
vare utnyttjande för energiproduktion och var betydligt högre än någonsin tidigare.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.11.2014
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2013, ton

Till avstjälpningsplatsEnergiutvinningMaterial återvinningAvfallsvolymAvfall

615 696737 75918 8951 372 350Blandavfall totalt
36 047273 809842 4731 152 329Separat insamlat total, av vilke

20 89040 621345 316406 827Pappers- och kartongavfall

7 19317 553346 061370 807Bioavfall

1301034 18034 320Glasavfall

1123656 74956 897Metalavfall

64739 3913 69643 734Träavfall

3332 2978 91141 241Plastavfall

–4740 22540 272El- och elektronikskrot

7 042143 8547 335158 231Andra separat insamlade

20 655125 37110 842156 868Annat

672 3981 136 939872 2102 681 547Allt totalt

3



Miljö och naturresurser 2014

Förfrågningar
029 551 3463Juha Espo
029 551 3457Simo Vahvelainen

Ansvarig statistikdirektör:
Leena Storgårds
ymparisto.energia@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2013, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 1798-3347 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


