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Avfallshantering i EU: Grafik med fakta och siffror

Titta på vår infografik och läs om hur européerna hanterar sitt kommunala avfall, som 
främst genereras av hushållen.

Även om kommunalt avfall utgör mindre än en tiondel av de mer än 2,5 miljarder ton avfall som 
genereras i EU varje år, är det mycket synligt och komplext till sin natur.

Läs mer om EU:s åtgärder för att bättre hantera avfall och bli en cirkulär ekonomi till 2050.
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Varifrån kommer avfallet? 

Avfallshanteringen i Europa
Från 2005 till 2018 minskade den genomsnittliga mängden kommunalt avfall per capita i EU. 
Men tendenserna varierar från land till land. Medan till exempel kommunalt avfall per capita 
ökade i Danmark, Tyskland, Grekland, Malta och Tjeckien minskade det i Bulgarien, Spanien, 
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Ungern, Rumänien och Nederländerna.

Det högsta kommunala avfallet per person i EU är högst i Danmark, Malta, Cypern och 
Tyskland, medan det är lägst i Ungern, Tjeckien, Polen och Rumänien.

Rikare stater tenderar att producera mer avfall. Turismen bidrog också till de högre siffrorna i 
Cypern och Malta.
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Avfallsmål

Avfallshanteringen i siffror
För att ta hand om miljön måste avfall antingen undvikas eller behandlas för att minska dess 
inverkan.
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EU vill i största möjliga utsträckning främja förebyggande av avfall och återanvändning av 
produkter. Om detta inte är möjligt föredrar man återvinning (inklusive kompostering), följt av 
användning av avfall för att generera energi. Det mest skadliga alternativet för miljön och 
människors hälsa är bara bortskaffande av avfall, till exempel genom deponering, även om det 
också är en av de billigaste möjligheterna.

 
Enligt statistik från 2017 återvinns eller komposteras 46 procent av allt kommunalt avfall i EU. 
Avfallshanteringsmetoderna varierar mycket mellan EU-länderna och ganska få länder 
deponerar fortfarande stora mängder kommunalt avfall.

 
Deponeringen är nästan obefintlig i länder som Belgien, Nederländerna, Danmark, Sverige, 
Tyskland, Österrike och Finland. Här spelar avfallsförbränning en viktig roll vid sidan av 
återvinning. Tyskland och Österrike är också EU:s främsta återvinningsländer.

 
Deponering är fortfarande populär i östra och södra Europa. Tio länder deponerar hälften eller 
mer av sitt kommunala avfall. I Malta, Cypern och Grekland är detta mer än 80 procent. I 
Kroatien, Rumänien, Bulgarien och Slovakien mer än 60 procent, det är också hälften eller mer i 
Spanien och Portugal.

 
Andra länder använder också avfallsförbränning och skickar en tredjedel eller mindre av sitt 
avfall till deponier vilket ett flertal länder gör: Litauen, Lettland, Irland, Italien, Frankrike, Estland, 
Slovenien och Luxemburg. Förutom Lettland och Estland återvann dessa länder också mer än 
40 % av hushållsavfallet.

 
Mellan 2006 och 2017 minskade deponeringen avsevärt i Slovenien (69 procent), Litauen (65 
procent), Lettland (64 procent), Estland (60 procent) och Finland (57 procent).

En del av avfallet exporteras också. År 2020 uppgick EU:s export av avfall till länder utanför EU 
till 32,7 miljoner ton. Huvuddelen av det avfall som exporteras utanför EU består av skrot av 
järn- och icke-järnmetaller samt av papper, plast, textil- och glasavfall. EU:s export av 
järnmetallskrot och glasavfall går främst till OECD-länder, medan exporten av icke-
järnmetallskrot, pappers-, plast- och textilavfall främst går till länder utanför OECD.

Parlamentets arbete för att uppnå en cirkulär 
ekonomi
Under 2018 satte EU upp nya ambitiösa mål för återvinning, förpackningsavfall och 
avfallsdeponering. Syftet med dessa nya regler är att främja övergången till en mer hållbar 
modell, den cirkulära ekonomin. I mars 2020 presenterade kommissionen en handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin som syftar till att minska avfallet genom bättre resursförvaltning.
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I februari 2021 röstade parlamentet om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin 
med krav på ytterligare åtgärder för att uppnå en koldioxidneutral, miljömässigt hållbar, giftfri 
och helt cirkulär ekonomi senast 2050. Planen inkluderar strängare återvinningsregler och 
bindande mål för materialanvändning och materialförbrukning senast 2030.

I oktober 2022 godkände parlamentet en översyn av reglerna om långlivade organiska 
föroreningar (POP) för att minska mängden farliga kemikalier i avfall och produktionsprocesser. 
De nya reglerna kommer att införa strängare gränsvärden, förbjuda vissa kemikalier och hålla 
föroreningar borta från återvinning.

Ledamöterna har också uppmanat EU-länderna att öka kvalitativ återvinning, minska 
deponeringen och minimera förbränningen.

I november 2022 föreslog kommissionen nya EU-regler för förpackningar. Det innehåller förslag 
om att förbättra förpackningsdesignen, exempelvis genom tydlig märkning, för att främja 
återanvändning och återvinning. Förslaget innehåller också krav på en övergång till biobaserad, 
biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast.

I januari 2023 röstade parlamentet om sin ståndpunkt om reglerna för avfallstransporter, som 
syftar till att främja återanvändning och återvinning och minska föroreningar. Enligt reglerna ska 
avfall som exporteras från EU hanteras på ett miljövänligt sätt i mottagarländerna och 
efterlevnaden ska skärpas för att motverka olagliga transporter.

Parlamentsledamöterna vill ha ett bättre informationsutbyte inom EU och större öppenhet kring 
transporterna. EU:s export av farligt avfall till länder utanför OECD bör generellt sett förbjudas. 
Export av plastavfall till länder utanför OECD bör också förbjudas, sådan export till OECD-
länder bör fasas ut inom fyra år.

Fler fakta, siffror och infografiker om avfall:

Textilproduktionens och textilavfallets inverkan på miljön• 
Elavfall i EU: Fakta och siffror• 
Plastavfall och återvinning i EU: fakta och siffror• 

Mer information
Europaparlamentets resolution om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, 2021-
02-10
Audiovisuellt material: Cirkulär ekonomi: Europa tar tag i problemen
Parlamentets utredningstjänst: Circular economy package, mars 2020 (en)
Interaktiv infografik: Circular economy (en)
Parlamentets utredningstjänst: Municipal waste management across European countries (en)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210204IPR97114/circular-economy-meps-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20220930STO41917/langlivade-fororeningar-definitioner-effekter-och-eu-bestammelser
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20220930STO41917/langlivade-fororeningar-definitioner-effekter-och-eu-bestammelser
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7155
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614766/EPRS_BRI(2018)614766_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/municipal-waste-management-across-european-countries
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