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Avfallstrenden 2018

Högkonjunktur ger ökande avfallsmängder
Avfallsmängderna ökar igen, en
trend som återkommer i varje högkonjunktur sedan många år tillbaka. Men att tillväxt leder till ökade
avfallsmängder är ett samband som
kan – och som måste – brytas.
Avfall Sverige presenterar nu ny statistik
över hushållsavfall i Sverige. Förra året
behandlades 4782 440 ton, 473 kg per
person, en ökning med 2,5 procent från
2016 till 2017. Under samma period har
BNP, som är ett mått på ekonomisk tillväxt, ökat med 2,4 procent.
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Förebyggande initiativ
Avfall Sverige har tagit flera initiativ
till att minska avfallet. Arbetsgrupp
Förebyggande är ett sådant initiativ.
Märkningen Miljönär, som fortsätter
även under 2019, är ett annat. Under 2018
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En stor del av avfallsökningen består
av grovavfall till energiåtervinning.
Restavfallet, det som vi lägger i den vanliga soppåsen, har minskat.
– Vi måste komma bort från sambandet
mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder. Det är
en trend som måste brytas, säger Avfall
Sveriges vd Weine Wiqvist.
– Inom en inte alltför avlägsen framtid
kräver EU:s mål för cirkulär ekonomi
att vi hushållar med resurserna, att vi
återvinner och återanvänder men framför
allt förebygger avfall. Avfallsbranschen
har vidtagit flera åtgärder i den
vägen, nu
2018
krävs det att även producenter och tillverkare gör oss sällskap. Avfallsmängderna
måste minska även i tillverkningsledet,
säger Weine Wiqvist.
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1 617 640

160

33,7

0,2%

740 710

73

15,5

-2,2%

2 400 440

237

50,3

6,1%

23 650

2

0,5

-23,7%

4 782 440

473

100

2,5%

Materialåtervinning
Biologisk återvinning
Energiåtervinning
Deponering
Totalt behandlad mängd

förändring

kommer Avfall Sverige också att fokusera på det ”osynliga avfallet”, avfallet
som uppstår i produktionsledet och som
konsumenten inte ser. Det avfallet väger
många gånger betydligt mer än själva
produkten. Att även förebygga avfall i
produktionsledet kan därför ge betydande
miljövinster.
Mer energiåtervinns
Årets avfallstrend visar att det har skett
en del förändringar i fördelningen mellan
olika behandlingsmetoder.
Materialåtervinningen är i stort sett
oförändrad men energiåtervinningen har
ökat med 6 procent. Hälften av hushållsavfallet går nu till energiåtervinning.
Deponering av hushållsavfall har minskat
med 24 procent och är nu nere på 0,5
procent. En intressant jämförelse är att
det genomsnittliga EU-landet deponerar
en fjärdedel av hushållsavfallet.
Biologisk återvinning – rötning och
kompostering – har minskat med 2,2
procent. 16 procent av hushållsavfallet går
till biologisk återvinning.
Mängden insamlat matavfall ökade med
4 procent. 2017 hade 223 av landets 290
kommuner separat insamling av källsorterat matavfall.
Den fullständiga statistiken över
behandlingen av hushållsavfall i Sverige
2017 kommer i årsskriften Svensk
Avfallshantering, som publiceras under
sommaren.
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Nya direktiven nu även formellt godkända
EU-rådet har nu godkänt de
reviderade avfallsdirektiven.
Medlemsländerna har därmed två
år på sig att implementera den nya
lagstiftningen.
I april röstade EU-parlamentet igenom
det cirkulära paketet med en ny avfallslagstiftning. Att även Rådet nu godkänt
den innebär att EU-länderna kommer att

ställas inför tuffa krav på ökad återvinn
ing och minskad deponering. År 2035 ska
64 procent av hushållsavfallet material
återvinnas – för förpackningar gäller 70
procents återvinning till år 2030. Separat
insamling av textil och farligt avfall ska
också införas senast 2025. Två år dessförinnan ska matavfall samlas in separat om
det inte komposteras hemma.
– Det har varit en lång process att få

igenom den nya lagstiftningen mot en cirkulär ekonomi. Att EU-rådet sätter målet
högt visar att de tar frågorna om resurser
och hållbarhet på allvar, vilket är positivt,
säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.
– Det kommer att krävas krafttag i
många länder, och Svensk miljöteknik
kan behöva spridas. Men även Sverige
kommer att behöva jobba hårt för att nå
målen.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

#osynligtavfall ska bli synligt
Det är inte alltid det som syns som
väger mest - det är budskapet i den
kampanj som Avfall Sverige nu drar
igång.
Målet med kampanjen är att öka medvetenheten om allt avfall som uppstår

från produktion tills produkten slängs.
En enda mobiltelefon ger ett exempelvis ett avfallsfotavtryck på 86 kilo.
Huvudmålgrupp är samhällsintressenter, det vill säga människor som har en
position varifrån de kan påverka i denna
fråga.
I förra veckan skickades en låda ut till
utvalda samhällsintressenter - tom så
när som på information om avfallet som
konsumenten aldrig ser, och därför inte
kan ta hänsyn till när de gör sina inköp.
Beslutsfattare måste därför sätta press på
producenter att ta sitt ansvar och minska
avfallsmängderna.
#osynligt avfall är en del i den större
kampanjen Miljönär-vänlig.

Arbetsgrupperna:

Stöd till
Nya ordföranden
och giftfritt breddas flytande biogas
Fyra av Avfall Sveriges arbetsgrupp
er får ny ledning. Dessutom betonas
vikten av att giftfria kretslopp ska
ta plats inom alla områden, varför
den särskilda arbetsgruppen kring
dessa frågor avvecklas.

Regeringen ger Energimyndigheten
200 miljoner kronor för att inrätta
ett innovationskluster för flytande
biogas. Det ska bidra till en snabbre
omställning till fossilfria transporter.

– De frågor som arbetsgruppen Giftfria
kretslopp jobbat med kommer framöver
att hanteras i flera andra arbetsgrupper,
något som de i praktiken gjort sedan
en tid. Detta är i sig en bra utveckling
eftersom det stöder det helhetstänkande
som vi vill uppmuntra till, säger Avfall
Sveriges vd Weine Wiqvist.
De personer, som ingår i den nuvarande
arbetsgruppen för Giftfria kretslopp kommer att erbjudas plats i andra grupper.
De nya ordförandena är:
• Förebyggande: Cecilia Holmblad, NSR,
Helsingborg
• Kommunalt ansvar: Thomas Nylund,
Gästrike återvinnare
• Kommunikation: Gunilla Carlsson, Sysav,
Malmö
• Återvinningscentraler: Peter Nyström,
Stockholm Vatten och Avfall

Satsningen ska synliggöra smarta
lösningar för fossilfri tung trafik.
Innovationsklustret ska även skapa möjligheter för export av både kunskap och
svensk teknik.
− Biogas är en viktig del när vi bryter fossilberoendet i transportsektorn.
Hittills har vi mest använt biogas i vägtransporter, men vi ser att den har goda
möjligheter att ersätta fossila bränslen
inom industri och sjöfart, säger miljöminister Karolina Skog.
Innovationsklustret ska också analysera eventuella återstående problem med
regelverk. Samverkan mellan näringsliv,
akademi och offentlig sektor anges vara
centralt för klustret.

Utvecklingsansökan
öppen till 8 augusti
Välkomna att ansöka om projektbidrag
från Avfall Sveriges utvecklingssatsning.
Alla kan ansöka, såväl medlemmar som
icke medlemmar. Nästa chans är den 8
augusti och sista ansökningsdag för 2018
är den 31 oktober.
Läs mer på www. avfallsverige.se/omoss/utveckling/
Sommarskola med GasAkademin
I ett samarbete mellan Energiforsk,
gasindustrin och universitet i Sverige,
Danmark och Norge arrangeras ett seminarium i Skåne i sommar. Under en vecka
kan högskolestuderande och arbetande
ingenjörer lära sig mer om produktion,
transport och användning av gas.
När: 13-17 augusti
Var: Ängavallen
Läs mer på www.energiforsk.se
Grundkurs energiåtervinning
Vid Avfall Sveriges grundkurs i energi
återvinningfår lär du dig minska miljöpåverkan och samtidigt öka vinsten från er
panna. Säkerhet och erfarenhetsutbyte är
andra hörnstenar i utbildningen.
När: 24–26 september 2018
Var: Malmö
Läs mer och anmäld dig via hemsidan www.avfallsverige.se/utbildning
Så hanterar vi personuppgifter
Avfall Sveriges Integritetspolicy hittar du
på www.avfallsverige.se
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Allmiljö i Umeå AB: insamling, avfallshantering
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Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
Tel 040-35 66 00
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