FARLIGT AVFALL
2018 uppkom i Sverige nästan 2,4 miljoner ton farligt avfall, vilket motsvarar
230 kilogram per person i Sverige.
Drygt 1,5 miljoner ton av det farliga avfallet förbehandlades och knappt
1,6 miljoner ton slutbehandlades. Förbehandling är exempelvis sortering av
blandat avfall, demontering av kasserade fordon eller biologisk behandling av
förorenad jord. Förbehandlingen ger alltid upphov till avfall, en del av det blir
icke-farligt och en del förblir farligt avfall. Båda avfallstyperna måste i sin tur
behandlas.

FLÖDE AV FARLIGT AVFALL 2018
Primärt uppkommet
farligt avfall
2 380 000 ton

Hushållssektorn
427 000 ton

Slutbehandlat farligt avfall
1 580 000 ton

STATISTIKBLAD
AVFALL

Byggverksamhet
644 000 ton

Förbehandling
av farligt avfall
1 510 000 ton

varav i avfallsanläggningar
774 000 ton
varav i övriga industrianläggingar
804 000 ton
Konventionell
materialåtervinning
196 000 ton
Användning som
konstruktionsmaterial
208 000 ton

Annan
materialåtervinning
3 420 ton

Tjänsteproducenter
354 000 ton
Energiåtervinning
404 000 ton
Energiförsörjning
363 000 ton

Import av
farligt avfall
252 000 ton

130 000 ton

Förbränning
utan energiåtervinning

Produktion av
metall och metallvaror
202 000 ton
Tillverkning av kemikalie-,
läkemedels- och plastprodukter
176 000 ton
Övriga branscher
210 000 ton

Export av
farligt avfall
323 000 ton

Deponering
637 000 ton

Primärt avfall är sådant som inte genomgått avfallsbehandling. Förbehandling är exempelvis
sortering av blandat avfall, demontering av kasserade fordon eller biologisk behandling av
förorenad jord. Den ger alltid upphov till avfall som i sin tur måste behandlas.

Annat
bortskaffande
42 ton
Materialåtervinning
Annan återvinning
Bortskaffande

VARIFRÅN KOMMER DET FARLIGA AVFALLET?
Sex branscher (inklusive hushållen) stod för 91 procent av det farliga avfall som
uppkom i Sverige 2018. Byggverksamhet genererade mest (644 000 ton) följt av
hushåll (427 000 ton), tjänsteproducenter (354 000 ton) och energiförsörjning
(363 000 ton).
De farliga avfallsslag som uppkom mest var förorenade jordmassor (597 000 ton),
mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat avfall (bland annat flygaska
och rökgasreningsrester från avfallsförbränning, totalt 442 000 ton) samt kemiskt
avfall, exempelvis färg och kasserade kemikalier (391 000 ton).

DEN VANLIGASTE BEHANDLINGEN ÄR DEPONERING
1,5 miljoner ton farligt avfall förbehandlades i Sverige under 2018, vilket i sin tur
gav upphov till både farligt och icke-farligt avfall.
Slutbehandlingen av det farliga avfallet dominerades av bortskaffande (49 procent),
följt av annan återvinning (39 procent) och materialåtervinning (13 procent).
Den enskilt största behandlingsformen var deponering (637 000 ton), främst av
jordmassor och mineralavfall, följt av energiåtervinning (404 000 ton).

FARLIGT AVFALL ÖKADE MED EN FEMTEDEL
Den totala mängden uppkommet farligt avfall ökade 2018 med 380 000 ton jämfört
med 2016, en ökning med 19 procent. Andelen farligt avfall av det totala primärt
uppkomna avfallet 2018 var 1,8 procent. Mellan 2012 och 2018 har det primärt
uppkomna farliga avfallet varierat mellan 2 och 2,5 miljoner ton.
Under 2018 stod byggverksamhet för den största ökningen av farligt avfall
(237 000 ton). Även det farliga avfallet från tillverkning av kemikalie-, läkemedelsoch plastprodukter ökade kraftigt (med 64 000 ton).
Det totala slutbehandlade farliga avfallet har ökat från 1,09 miljoner ton 2014
till 1,58 miljoner ton 2018. Jämfört med 2016 har energiåtervinningen ökat (med
294 000 ton), liksom användningen som konstruktionsmaterial (49 000 ton), medan
konventionell materialåtervinning och förbränning utan energiåtervinning har
minskat med 25 000 respektive 81 000 ton.

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