
HUSHÅLLSAVFALL
2018 uppkom 5,6 miljoner ton hushållsavfall i Sverige, varav 444 000 ton farligt 
avfall. Det motsvarar 546 respektive 43 kilogram per person i landet. 

Det är självklart främst hushåll som ger upphov till hushållsavfall, men denna 
typ av avfall uppstår även i verksamheter. Ibland kallas hushållsavfallet från 
verksamheter för jämförligt avfall. Exempel på jämförligt avfall är städavfall från 
toaletter eller utsorterat matavfall från en personalmatsal på ett företag. 
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Materialåtervinning Annan återvinning
Bortskaffande Okänd behandling

Primärt uppkommet avfall från hushåll
4 510 000 ton

(varav 9% farligt avfall)

Hushållsavfall från verksamheter
1 080 000 ton

(varav 2% farligt avfall)

Slutbehandlat hushållsavfall
5 590 000 ton

(varav 8% farligt avfall)

Energiåtervinning
3 010 000 ton

(3% farligt avfall)
  Användning 
som konstruktions-
material
81 700 ton*

  Annan återvinning
87 900 ton*

Restavfall
(främst kärl- och 

säckavfall)
1 840 000 ton

Restavfall (främst
kärl- och säckavfall)

520 000 ton

Utsorterat 
producent-

ansvarsavfall
1 110 000 ton

Utsorterat 
producentansvarsavfall

387 000 ton

Utsorterat matavfall
339 000 ton

Utsorterat 
matavfall

113 000 ton

Slam från 
enskilda avlopp

87 900 ton
Övrigt avfall

(i huvudsak från 
återvinningscentraler) 

1 130 000 ton

Övrigt avfall
63 500 ton

  Konventionell 
materialåtervinning

1 580 000 ton
(20% farligt avfall)

Kompostering
265 000 ton*

Rötning
437 000 ton*

  Okänt 
bortskaffande 
109 000 ton
(20% farligt avfall)

   Okänd behandling 
21 200 ton
(15% farligt avfall)

*Inget farligt avfall.
Primärt avfall är sådant som inte genomgått avfallsbehandling. 

FLÖDE AV HUSHÅLLSAVFALL 2018



MER INFORMATION
Handläggare i avfallsstatistikgruppen, Återvinningsenheten, Naturvårdsverket  
010-698 10 00 
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Läs mer: Naturvårdsverkets fakta om avfall 
Skräddarsy din avfallsstatistik: SCB:s statistikdatabas – Avfall, uppkommet och behandlat

© Naturvårdsverket 2020
Text och utformning: SMED, Svenska MiljöEmissionsData
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BLANDAT AVFALL DOMINERAR 

Cirka 80 procent av hushållsavfallet kom från hushållen (4,5 miljoner ton) och 
resten från verksamheter. 

Det icke-farliga hushållsavfallet dominerades av restavfall, främst i form av 
blandat kärl- och säckavfall (2,4 miljoner ton), utsorterat producent ansvarsavfall 
(förpacknings- och elavfall samt uttjänta fordon och däck, sammanlagt 1,5 miljoner 
ton) och övrigt avfall, främst från återvinningscentraler (1,1 miljoner ton). 

Det farliga avfallet bestod främst av uttjänta fordon (229 000 ton) och elavfall 
(124 000 ton). 

DRYGT HÄLFTEN BLIR ENERGI

Merparten av hushållsavfallet går till energiåtervinning, det vill säga används 
som bränsle för att generera fjärrvärme, fjärrkyla och el. Totalt gick 54 procent av 
avfallet till energi återvinning, varav nästan 80 procent var restavfall. 

En dryg fjärdedel, 28 procent, gick till konventionell materialåtervinning, vilket 
innebär att det återvinns till samma material. Det gäller främst förpackningsavfall 
och avfall som samlats in på återvinningscentraler.

8 procent av hushållsavfallet (utsorterat matavfall) rötades för att producera biogas 
och biogödsel, 5 procent (framför allt trädgårdsavfall) komposterades. Resterande 
mängd gick antingen till någon okänd behandling eller bortskaffades (deponering 
eller förbränning utan energiåtervinning).

ALLT MER MATAVFALL SAMLAS IN SEPARAT

2018 uppkom 8 procent mer hushållsavfall än 2014. Det kan delvis förklaras med 
att Sveriges befolkning ökade med 5 procent under samma period. 

Mängden utsorterat matavfall har ökat de senaste åren, vilket antas bero på att 
allt fler kommuner erbjuder separat insamling i varierande omfattning. Under 
2018 fanns det i drygt 80 procent av Sveriges kommuner. Trenden är att rötning av 
utsorterat matavfall ökar och att kompostering av matavfall minskar. 

MATAVFALL NÅDDE INTE MÅLEN – MATERIAL GICK BÄTTRE

Sveriges mål är att 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger ska rötas eller komposteras så att växtnäringen tas tillvara, och 
40 procent rötas till biogas så att även energin utnyttjas. 2018 blev nivåerna 
38 respektive 33 procent. Målen nåddes alltså inte. 

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska 50 procent av hushållsavfallet åter användas 
eller materialåtervinnas. Medlemsländerna kan välja bland olika metoder för 
att beräkna andelen. Sverige rapporterade en återanvändnings- och material-
återvinningsgrad på 57 procent för 2018, vilket innebär att målet uppfylldes.
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