VERKSTADSINDUSTRIN
Verkstadsindustrin genererade 907 000 ton avfall i Sverige 2018, varav 100 000 ton
farligt avfall. Det motsvarar 89 respektive 10 kilogram per person.
Branschen omfattar tillverkning av datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur,
övriga maskiner, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt andra
transportmedel.

METALLAVFALL VANLIGAST I BRANSCHEN
De icke-farliga avfallsslag
som uppkom i störst
omfattning från branschen
2018 var järnhaltigt metall
avfall, blandat metallavfall
och annat mineralavfall
(som inte härrör från
byggverksamhet). De utgör
tillsammans 75 procent av
branschens icke-farliga avfall.
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De farliga avfallstyper som
genererades i störst mängd
var oljeavfall, kemiska rester
och surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall. Andelen farligt avfall i verkstadsindustrin
var totalt 11 procent.
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FORDONSINDUSTRIN GENERERAR MYCKET AVFALL
Metallavfall uppkommer både under tillverkningen och vid utformningen av olika
produkter, exempelvis i form av stoft, spån eller skrotbitar. Mineralavfallet utgörs
huvudsakligen av formsand som använts i gjutkärnor och gjutformar.
Bland dem som genererar mest avfall i branschen finns bland annat företag inom
eller kopplade till fordonsindustrin.

”Det stora inom cirkulär ekonomi
i branschen är nya affärsmodeller
där relationen till kunderna förlängs.
Material och produkter köps tillbaka och återtillverkas.
Funktionsförsäljning, leasing och hyrtjänster testas också.
Tillsammans med modulariserad design kan det leda till
längre livslängd och att mängden skrotade
produkter minskar.”
Elinor Kruse,
ansvarig miljö på Teknikföretagen

AVFALLSMÄNGDERNA FÖLJER BRANSCHENS NETTOOMSÄTTNING
De båda avfallsslagen
järnhaltigt och blandat
metallavfall samt mineral
avfall uppvisar något ökade
mängder 2018 jämfört med
2014/2016. (Data för 2014 och
2016 är identiska eftersom
ingen ny statistik togs fram
för branschen 2016.)
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* Ingen ny statistik togs fram 2016.
2018 jämfört med 2014/2016.
Detta speglar ökningen av
branschens nettoomsättning, som under samma period ökade med 15 procent
enligt statistik om företagens ekonomi som tas fram av statistikmyndigheten SCB.

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