IMPORT OCH EXPORT
AV AVFALL
Uppgifterna om importerat och exporterat avfall i detta blad omfattar endast
anmälningspliktigt (inte informationspliktigt) avfall, som är hämtat från register
hos Naturvårdsverket. Den nationella avfallsstatistiken för behandlat avfall
omfattar dock allt importerat avfall.
Anmälningspliktigt avfall kan förenklat beskrivas som allt avfall klassat som
farligt avfall samt blandat avfall, exempelvis hushållsavfall, som importeras som
bränsle för att generera energi (energiåtervinning).
Informationspliktigt avfall inkluderar, även det förenklat, icke-farligt avfall avsett
för återvinning.
Figuren ger en överblick över de mängder anmälningspliktigt avfall som har
importerats till och exporterats från Sverige under åren 2007 till 2018.
Import och export av anmälningspliktigt avfall
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DET MESTA IMPORTERADE AVFALLET BLEV ENERGI
Under 2018 anmäldes 3,03 miljoner ton avfall som införts i Sverige, varav 252 000 ton
(8 procent) var farligt avfall. Mest importerades från Norge (1,4 miljoner ton),
Storbritannien (1,2 miljoner ton) och Nederländerna (121 000 ton).
De vanligaste importerade avfallsslagen var icke-farligt utsorterat brännbart avfall,
träavfall och sorteringsrester. Majoriteten av det importerade avfallet användes för
energiåtervinning.

EXPORT FRÄMST AV FARLIGT AVFALL
Under 2018 anmäldes 385 000 ton avfall som utfört från Sverige, varav 323 000 ton
(84 procent) var farligt avfall. Mest exporterades till Norge (217 000 ton), Tyskland
(69 500 ton) och Danmark (50 000 ton).
De vanligaste avfallsslagen som exporterades var farligt avfall i form av askor, slagg
och mineralavfall från avfallsbehandling samt farligt avloppsslam från industrier.

MATERIALÅTERVINNING PÅVERKAR FLÖDET ÖVER GRÄNSERNA
Exempel på informationspliktigt avfall som inte ingår i den nationella avfalls
statistiken för gränsöverskridande transporter är metall-, pappers-, trä-, glas- och
plastavfall som importeras och exporteras för materialåtervinning.
En jämförelse mellan registret över gränsöverskridande avfall och SCB:s statistik
för utrikeshandel visar att dessa avfallsslag troligen utgör en betydande del av den
totala importen och exporten av avfall.

ILLEGAL IMPORT OCH EXPORT SAKNAS I STATISTIKEN
Detta statistikblad omfattar inte illegalt importerat eller exporterat avfall.
Anmälningspliktigt avfall som transporteras utan nödvändiga dokument och
godkännanden bedöms som illegal transport av avfall. Detsamma gäller avfall
som exporteras eller importeras trots att det är förbjudet.
Mängderna importerat och exporterat avfall i den nationella avfallsstatistiken
antas därför vara underskattade. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån,
Movements of waste across the EU’s internal and external borders (EEA-report
no 7/2012), är cirka 25 procent av transporterna av farligt avfall illegala.
Naturvårdsverkets statistik över gränsöverskridande illegala transporter av avfall
från 2015 visar att merparten av de illegala transporterna som upptäcks på väg
från Sverige ska till Afrika.

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