HUSHÅLL
Hushållen i Sverige genererade knappt 4,5 miljoner ton avfall 2018, varav cirka
430 000 ton farligt avfall. Det motsvarar 439 respektive 42 kilogram per person.
Statistiken omfattar alla typer av avfall som uppkommer i hushållen, men inte
jämförligt avfall som uppkommer i verksamheter.

RESTAVFALL VANLIGAST FRÅN HUSHÅLLEN
Det icke-farliga avfallsslag som
Hushållens största avfallsslag 2018
ton
uppkom i störst omfattning
Hushållsavfall och
från hushållen under 2018 var
1 840 000
liknande avfall
kategorin hushållsavfall och
413 000
Träavfall
liknande avfall. Det består
främst av kärl- och säckavfall,
345 000
Vegetabiliskt avfall
även kallat restavfall, samt
Animaliskt och
339 000
blandat matavfall
blandade avfallsfraktioner som
Kasserade fordon
samlas in på kommunernas
229 000
Icke-farligt avfall
återvinningscentraler. Andra
Farligt avfall
124 000
Kasserad utrustning
stora icke-farliga avfallsslag var
träavfall, vegetabiliskt avfall
(huvudsakligen trädgårdsavfall) samt animaliskt och blandat matavfall (separat
insamlat matavfall).
De farliga avfallsslag som genererades i störst mängd var kasserade fordon och
kasserad utrustning, exempelvis elektronik. Andelen farligt avfall från hushållen
var drygt 9 procent.
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HUSHÅLLENS AVFALL OMFATTAR MÅNGA OLIKA FLÖDEN
Mycket av hushållens avfall slängs fastighetsnära eller på återvinningsstationer,
till exempel som blandat restavfall, separat insamlat matavfall och källsorterat
förpackningsavfall. Hushållens avfall är också uttjänta fordon och det de lämnar på
återvinningscentraler, exempelvis möbler, avfall från mindre byggprojekt i hemmet,
elavfall, färg- och kemikalierester.
Konsumtion ger upphov
till avfall längs hela värde
kedjan, från utvinning av
råvaror till slutlig avfalls
hantering. I den nationella
avfallsstatistiken omfattar
hushållens avfall endast det
som uppkommer i direkt
anslutning till hushållen.
Avfall som uppkommer
i samband med produktion
och avfallshantering
redovisas för de branscher
där det uppstår.

”I Sverige
materialåtervinns ungefär hälften
av hushållsavfallet, hälften energiåtervinns
och mindre än en procent läggs på deponi.
Det sparar resurser och skonar miljön.
Men det stora problemet är avfallsmängderna.
I dag konsumerar vi långt mer resurser än
vad som är hållbart – avfallsmängderna
måste minska genom klokare design,
produktion och konsumtion.”
Jenny Westin,
rådgivare Avfall Sverige

DET FINNS MER ATT HÄMTA I RESTAVFALLET
Drygt 40 procent av hushållens avfall utgörs av blandat restavfall som skickas till
energiåtervinning. Det är avfall som av olika anledningar inte har källsorterats till
materialåtervinning. Från plockanalyser vet vi att mycket av det som slängs i det
blandade restavfallet hade kunnat materialåtervinnas om det hade sorterats ut, till
exempel förpackningsavfall.

HUSHÅLLENS AVFALL PER PERSON ÄR RELATIVT KONSTANT
Sammanlagt gav hushållen
upphov till 8 procent mer avfall
2018 jämfört med 2014. En del av
ökningen kan förklaras med att
Sveriges befolkning ökade med
5 procent under samma period.
De totala avfallsmängderna per
person från hushållen har legat
relativt konstant de senaste åren
och skillnaderna från år till år
är inte tillräckligt stora för att
kunna visa på definitiva trender.
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Däremot kan man se att
hushållens matavfall har ökat något de senaste åren, vilket antas bero på att allt
fler kommuner erbjuder separat insamling av matavfall som därför sorteras ut
från det blandade restavfallet. Under 2018 erbjöd drygt 80 procent av Sveriges
kommuner separat insamling av matavfall i varierande omfattning.
Den totala mängden hushållsavfall och liknande avfall som går till energi
återvinning ökade med 10 procent från 2014 till 2018, medan ökningen per person
bara var 5 procent under samma period.
Mängden träavfall, exempelvis från mindre byggprojekt i hemmen, är ett av
de största avfallsslagen från hushållen och varierar från år till år. Det gör också
mängden trädgårdsavfall, mycket på grund av hur sommaren varit.

SKILLNADER JÄMFÖRT MED BRANSCHSTATISTIK
• Branschorganisationen Avfall Sveriges statistik över uppkommet hushållsavfall
skiljer sig mot redovisade avfallsmängder från hushåll i den nationella avfalls
statistiken, som redovisas i detta statistikblad. Detta beror främst på att
Avfall Sverige presenterar statistik över insamlade och behandlade mängder
hushållsavfall oberoende av om det kommer från hushållen eller om det är
jämförligt avfall från verksamheter, exempelvis matavfall från personalmatsalar
eller pappersavfall från kontor. I den nationella avfallsstatistiken inkluderas
endast hushållens avfall. Jämförligt avfall från verksamheter redovisas i stället för
respektive bransch där det uppstår.
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