
Kommunalt avfall

2020 uppkom 4,5 miljoner ton kommunalt avfall i Sverige. Det motsvarar 431 kilogram 
per person. 2,8 miljoner ton kommunalt avfall har samlats in i separata fraktioner 
(exempelvis plastförpackningar och matavfall) och 1,7 miljoner ton har samlats in och 
behandlats som restavfall.
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* Differensen mot uppkommet kommunalt avfall beror på skillnader mellan insamlade och behandlade 
mängder i olika fraktioner, att visst avfall återvinns på annat sätt, läggs på deponi eller hanteras genom 
annat bortskaffande samt på avrundningsdifferenser. 

Uppkommet kommunalt avfall
4 460 000 ton

Behandlat kommunalt avfall
4 390 000 ton*

Bioavfall
1 670 000 ton

Bioavfall
808 000 ton

Bioavfall
366 000 ton

Papper och kartong
628 000 ton

Papper och kartong
300 000 ton

Papper 
och kartong 
17 400 ton

Skrymmande avfall 
+ annat avfall
427 000 ton

Skrymmande 
avfall + 
annat avfall 
22 400 ton

Skrymmande avfall
+ annat avfall 

396 000 ton

Plast 336 000 ton

Plast 
49 000 ton

Plast 
48 700 ton

Glas 271 000 ton

Metall 192 000 ton

Elutrustning 
+ batterier
179 000 ton

Trä 162 000 ton
Textilier 
62 000 ton

Restavfall
(ej fördelbart)

533 000 ton

Glas 218 000 ton

Metall 164 000 ton Elutrustning 
+ batterier
145 000 ton

Elutrustning 
+ batterier 
17 300 ton

Trä 160 000 ton

Textilier 
1 740 ton

Textilier 
1 740 ton

Restavfall
(totalt)

1 670 000 ton
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I enlighet med EU:s reglering fördelas uppkommet restavfall i möjligaste mån per material eller 
avfallsfraktion med hjälp av plockanalyser. Uppkommet restavfall som visas i diagrammet är den 
del av restavfallet som inte kan fördelas. Fördelningen per material eller avfallsfraktion görs 
däremot inte för energiåtervunnet restavfall.

60 %

38 %

FLÖDE AV KOMMUNALT AVFALL 2020
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Kommunalt avfall är främst avfall från hushåll (3,8 miljoner ton), men uppstår 
även i verksamheter (0,7 miljoner ton). Exempel på kommunalt avfall från 
verksamheter är matavfall från restauranger eller restavfall och förpackningar 
från butiker. Avfall som materialåtervinns i högst grad är metaller (85 procent), 
elutrustning (81 procent), glas (80 procent) och batterier (76 procent).

Ny EU-rapportering av kommunalt avfall
Från och med referensår 2020 ska alla medlemsländer i EU rapportera kommunalt 
avfall utifrån en gemensam definition. I samband med detta har reglerna för 
beräkning av materialåtervinning skärpts och begreppet ”hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall” ersatts med ”kommunalt avfall” i svensk lagstiftning.

Statistik om kommunalt avfall är enligt EU:s reglering oberoende av om det är 
offentliga eller privata aktörer som ansvarar för att ta hand om avfallet. Detta gör 
det möjligt för EU-länder att rapportera kommunalt avfall och återvinningsgrad 
på samma sätt.

Mer än hälften blir energi
Merparten av det kommunala avfallet går till energiåtervinning, det vill säga 
används som bränsle för att generera fjärrvärme, fjärrkyla och el. Totalt gick 
60 procent av det kommunala avfallet till energiåtervinning.

Från 2020 inkluderar statistiken även rejektmängder från materialåtervinning 
som senare förbränns. 62 procent av det kommunala avfall som gick till energi-
återvinning var restavfall, resten var blandat skrymmande avfall, rejektmängder 
från materialåtervinning eller avfall som samlas in i separata fraktioner men ändå 
inte materialåtervinns (exempelvis träavfall eller en del trädgårdsavfall).

Återvinningsgraden ligger under målet för 2025
Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall öka till minst 55 viktprocent, enligt EU:s återvinningsmål 
som också är ett nationellt etappmål.* Även biologisk återvinning (rötning och 
kompostering) räknas som materialåtervinning. Ett exempel på förberedelse 
för återanvändning är att en mobiltelefon som någon gjort sig av med som avfall 
repareras så att den kan återanvändas av en ny innehavare.

Om Sverige kommer att klara målet beror på andelen avfall som samlas in 
i separata fraktioner, om det finns förberedelse för återanvändning och på åter-
vinnings processens effektivitet, men även på att separat insamlat avfall i första 
hand materialåtervinns. I dag är det knappt 40 procent av det kommunala avfallet 
som faktiskt materialåtervinns eller förbereds för återanvändning.

MER INFORMATION

Miljö- och avfallsanalysenheten, Naturvårdsverket, 010-698 10 00 
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Läs mer: Naturvårdsverkets fakta om avfall 
SCB:s statistikdatabas – Avfall, uppkommet och behandlat
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Text och utformning: SMED, Svenska MiljöEmissionsData

*Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning (sverigesmiljomal.se)
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