
Avfallsstatistik 2014
Kommunalt avfall

Hälften av allt kommunalt avfall går redan till förbränning
Nästan exakt 50 procent av det kommunala avfall som uppkom i Finland år 2014 gick till
förbränning. Förbränningens andel har ökat ytterst snabbt, eftersom bara 12 procent gick till
förbränning tio år tidigare. Användningen av avstjälpningsplatser har däremot minskat nästan
lika snabbt, dvs. i praktiken har det kommunala avfallet på avstjälpningsplatserna minskat med
lika mycket som det som gått till förbränning. Mindre än en femtedel av den totala avfallsmängden
fördes till avstjälpningsplatser. Det kommunala avfallet som en tilläggsresurs i energiproduktionen
håller på att tryta.

Kommunalt avfall åren 2002–2014

År 2014 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 2,6 miljoner ton. Mängden har varit rätt så
jämn under hela början av årtusendet. Kommunalt avfall uppkommer i hushåll och inom servicenäringar,
de största avfallsposterna är pappers- och kartongavfall, biologiskt nedbrytbart köksavfall och avfall från
matserveringar samt förpackningar och skrot. Osorterat, brännbart blandavfall är dock den största posten.
Den håller på att öka i och med att det förbränningen blir vanligare.

I fjol uppgick mängden kommunalt avfall som levererades till energiproduktion till 1,3 miljoner ton,
460 000 ton fördes till avstjälpningsplatserna. Den återstående delen, dvs. 856 000 ton återvanns, dvs.
utnyttjades som materia. De största posterna var papper, biologiskt nedbrytbart köksavfall, metall- och
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elapparatskrot. Återvinningsmängderna har länge varit storleksmässigt rätt så lika, trenden ser dock ut att
vara något stigande. Utnyttjandegraden av kommunalt avfall, dvs. förbränning och återvinning satte
tillsammans rekord. Den var så mycket som 83 procent.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2014, ton

Till avstjälpningsplatsEnergiutvinningMaterial återvinningAvfallsvolymAvfall

431 112903 67115 1221 349 905Blandavfall totalt
13 043300 869826 1851 140 097Separat insamlat total, av vilke

12447 457315 627363 208Pappers- och kartongavfall

6 84635 560354 990397 396Bioavfall

407411 35711 768Glasavfall

02956 19656 225Metalavfall

25947 6252 96150 845Träavfall

4646 4554 49750 998Plastavfall

04059 33359 373El- och elektronikskrot

5 361123 69921 224150 284Andra separat insamlade

13 578111 28015 019139 877Annat

457 7331 315 820856 3262 629 879Allt totalt
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