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Sammanställning till länsstyrelsen
Administrativa uppgifter
Kommun: Storfors kommun
År: 2020 (statistik från 2018)
Datum när planen antogs: 2020-09-10
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Kommunens befolkning och struktur
Befolkning totalt: 4 123
Datum: 2018
Antal hushåll i småhus: 1559
Antal hushåll i flerbostadshus: 478
Antal hushåll i fritidshus: 947

Nedlagda deponier
Se bilaga 3 i avfallsplanen.

Resultatet av uppföljningen av föregående plan
Se bilaga 1 i avfallsplanen.

Lokala mål som kommunen ansvarar för och som utgår från
nationella miljökvalitetsmål och regionala mål
Giftfri miljö
A2:1 Inget farligt avfall eller elavfall i restavfallet.
A2:2 Mängden farligt avfall som genereras av kommunen och kommunala bolag minskar.
A3:1 Slammet från kommunens reningsverk har sådan kvalité att det kan REVAQ-certifieras.
God bebyggd miljö
A1:2 Ökad materialåtervinning.

A1:3 Ökad medvetenhet och minskning av matsvinn i kommunala kök och verksamheter.

A1:4 Ökad medvetenhet om nedskräpning bland anställda, invånare och företag i kommunen.
A1:5 Antalet skräp i stadsmiljö ska minska till färre än 3 skräp/m².
A1:6 Ökad mängd återanvändning av produkter, material och avfallsmassor.
A1:9 Ökat återbruk inom kommunen.
A1:10 Fler abonnenter med delade kärl.
A2:3 Vid om- eller nybyggnationer samt rivning av kommunala fastigheter sorteras minst 70
viktprocent av icke-farligt bygg- och rivningsavfall till återanvändning, materialåtervinning
eller annat materialutnyttjande.
A3:2 Fosfor och mullämnen ska tas tillvara från slammet både från kommunens reningsverk
och enskilda avlopp och behandlas med lämplig teknik för bästa miljönytta.
A3:3 All latrin ska hanteras i lokala kretslopp på den plats där den uppkommer.
A3:6 Ökad återvinning av textilier och ökad materialåtervinning av textilavfall.
A3:8 Ökad insamling av matavfall från företag.
A4:1 Avfallstaxan ska utformas så att den är tydlig, enkel och lätt att förstå. Samt styra mot
de bästa lösningarna ur miljö och arbetsmiljösynpunkt.
Begränsad klimatpåverkan
A1:7 Minskad mängd brännbart avfall inom kommunen.
A1:8 Mat- och restavfallet ska minska till max 181,5 kg per person.
A3:5 Andelen producentansvarsavfall ska utgöra max 10 % av hushållens restavfall.
Andelen matavfall ska utgöra max 5 % av hushållens restavfall.
A3:7 Ökad energiåtervinning av vedartat trädgårdsavfall.

