Hushållssektorn
Hushållen i Sverige genererade drygt 4,6 miljoner ton avfall 2020, varav knappt
440 000 ton var farligt avfall. Det motsvarar knappt 449 respektive 42 kilogram
per person.

Blandat avfall vanligast från hushållen
Nästan 38 procent av avfallet från hushållssektorn (42 procent av det icke-farliga) utgörs
av det blandade avfallsslaget ”hushållsavfall och liknande avfall” (har koden EWC 10.1
i European Waste Catalogue). Det utgörs främst av restavfall och skrymmande avfall
som inte har källsorterats.
Plockanalyser visar att mycket av
restavfallet hade kunnat material
återvinnas om det hade sorterats
Undersökningar visar att en del av det
som lämnas på återvinningscentraler
Andra avfallsslag visar vilka
fraktioner som källsorteras mest
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STATISTIKBLAD
AVFALL

är bland de största icke-farliga avfallstyperna. Hushåll med enskilt avlopp ger också
upphov till vanligt slam.

Uppkommet icke-farligt avfall från hushållssektorn 2020 (utifrån EWC-koder)
Pappers- och pappavfall 8 %

Animaliskt och blandat avfall 8 %
Metallavfall 5 %

Vegetabiliskt avfall 10 %

Glasavfall 5 %
Mineraliskt bygg- och rivningsavfall 4 %

Träavfall 12 %

Plastavfall 3 %
Vanligt slam 2 %
Gummiavfall 1 %
Hushållsavfall och liknande avfall 42 %

*Hultén, J., Sandkvist, F., Fång, J., Belleza, E., & Vukicevic, S. (2018). Potential för ökad återanvändning – fallstudie
återvinningscentraler. Återanvändbara produkter och farliga ämnen i avfall.

Det farliga avfallet från hushållen var drygt 9 procent av det totala avfallet.
De största farliga avfallsslagen var kasserade fordon och kasserad utrustning,
exempelvis elektronik. Hushållen ger också upphov till farligt träavfall (till
exempel impregnerat trä), kemiskt avfall och i mindre utsträckning farligt
oljeavfall, batterier och ackumulatorer.

Hushållens avfall per person är relativt konstant
Avfallsslaget ”hushållsavfall
och liknande avfall” (EWC 10.1)
från hushåll har minskat med
cirka 5 procent i jämförelse
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mängderna per person från
hushållen legat relativt konstant de senaste åren. Skillnaderna från år till år är
inte tillräckligt stora för att visa definitiva trender.

Skillnader jämfört med annan statistik
Det finns annan statistik över avfall från hushållen som skiljer sig från detta
statistikblad. Här inkluderas endast avfall som uppkommer från hushållen,
inklusive byggavfall, kasserade fordon och slam från hushåll med enskilt avlopp.
Jämförligt avfall från verksamheter (som skolor, sjukhus och hotell) redovisas
i stället för respektive bransch där det uppstår.
Branschorganisationen Avfall Sveriges redovisar statistik över både uppkommet
och behandlat avfall, inklusive jämförligt avfall från verksamheter. Dessutom
finns nationell statistik över kommunalt avfall som rapporteras till EU. Även där
ingår jämförligt avfall från verksamheter, däremot inte bygg- och rivningsavfall
från hushåll. Varken Avfall Sverige eller nationell statistik kring kommunalt avfall
inkluderar uttjänta bilar eller avfall från avlopp.

”Under 2020 har insamlade
mängder grovavfall ökat något mer än tidigare år.
Det gäller framför allt fraktioner från mindre
byggprojekt i hemmen, som träavfall.
Rensning i hemmen och ombyggnad av privata hus
under coronapandemin är troligen en stor orsak till
att mängden grovavfall ökade.”
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