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Sextiosex procent av allt brännbart avfall bränns
År 2012 uppgick mängden brännbart avfall i Finland till omkring 16,4 miljoner ton. Av denna
mängd brändes 10,7 miljoner ton, dvs. 66 procent, i förbrännings-
parallellförbränningsanläggningar. Den överlägset största posten brännbart avfall var träavfall
inom skogsbruk och -industri. Näst mest brändes kommunalt avfall och annat blandavfall, totalt
1,4 miljoner ton, som samlats in från hushåll och andra sektorer. Den ökade kapaciteten vid
förbränning av kommunalt avfall håller på att göra de traditionella avstjälpningsplatserna
överflödiga under de närmaste åren. Omkring tio procent av den totala förbrukningen av energi
producerades genom avfallsförbränning. I avfallsmängderna igår inte avverkningsrester som blir
kvar i skogen och inte heller ingår halm eller gödsel från lantbruket som behandlats på
uppkomstplatsen.

Mängden avfall efter sektor år 2012, miljoner ton

Den totala mängden avfall 90 miljoner ton
År 2012 uppgick den totala mängden avfall till något under 90 miljoner ton, vilket var en minskning med
omkring 5,5 miljoner ton från året innan. I synnerhet gruvavfall och överflödig marksubstans i samband
med byggande minskade. Mineralavfall, som var den största posten i avfallsansamlingarna och som främst
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uppkom frånmalm- ochmineralgruvor, jordbyggande och energiproduktion (aska), uppgick till 72 miljoner
ton. En tredjedel av mineralavfallet tas till vara.

Mängden farligt avfall uppgick till omkring 1,1 miljoner ton år 2012. Farligt avfall uppkom särskilt inom
metallindustrin, hushåll och tjänster samt i form av förstörd mark i samband med byggande. Av farligt
avfall brändes 180 000 ton, men en mycket större mängd deponerades på avstjälpningsplatserna. Farligt
avfall kallades tidigare problemavfall.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2012, 1 000 ton per år

Behandling

Avstjälpnings-
plats

Övrig förbränningEnergi
utvinning

Material
återvinning

Behandling
totalt

33314328162666Kemiskt avfall

1783786193- varav farligt avfall

6101 1691 176Metallavfall

100161162Glasavfall

01334522569Pappers- och pappavfall

210422276Plast och gummiavfall

2458 4262 78011 253Träavfall

019010- varav farligt avfall

000132132Uttjänta fordon

0006262- varav farligt avfall

000120120Elektriskt och elektroniskt skrot

0007272- varav farligt avfall

42152611 0421 297Animaliskt och vegetabiliskt avfall

1 084191 3382162 657Blandat avfall inkl. hushållsavfall

431536094- varav farligt avfall

18555179107526Slam

5016057- varav farligt avfall

46 346719925 16271 714Mineralavfall

83771312869- varav farligt avfall

910616Övrigt avfall

31004- varav farligt avfall

48 00944610 30731 60190 363Totalt

950108712321 361- varav farligt avfall
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Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2012, 1000 ton per år

AvfallstypSektor

varav

farligt
avfall

TotaltÖvrigt
avfall

Mineral-
avfall

SlamBlandat
avfall
inkl.
hus-
hålls-
avfall

Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall

Trä-
avfall

Plast
och
gummi-
avfall

Pappers-
och
papp-
avfall

Glas-
avfall

Metal
avfall

Kemiskt
avfall

03 155000003 15500000
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)

052 880052 880000000000Utvinning av mineral

74313 674172 3785426176158 3054122250175712Industri

1839101577346013365121

Livsmedels- och
dryckes-
varuframställning

0850020000001

Textil- och
beklädnadsvaru-
tillverkning samt
tillverkning av
läder och lädervaror

55 3420122405 31301037
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning

204 402119036946812 96319201024166

Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och
grafisk
produktion

2228031100000221

Tillverkning av koks,
oljeprodukter och
kärnbränsle

885640161094596166013344

Tillverkning av
kemikalier,kemiska
produkter och
konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror

2507043212301114521

Tillverkning av
icke-metalliska
mineraliska produkter

5971 87711 54853283615069163
Metallframställning och
metallvarutillverkning

79802001116120507

Tillverkning av elektronik
och elprodukter;
Tillverkning
av transportmedel

1900010700001Övrig tillverkning

251 0100842232012401045
Försörjning av el, gas,
värme och kyla

15016 027015 6820532381451781Byggverksamhet

1342 992200112051 5283637823365871248
Servicesektorn och
hushåll

1 05289 73821771 7937492 18298111 90078593138381726Totalt

1 0521145615600150000306- varav farligt avfall

Slam, torrvikt, dynga, våtvikt. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.1)
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