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Uppföljning av mål och åtgärder i föregående avfallsplan
antagen 1993-02-15
Mål i avfallsplan från 1993-02-15
Målen i Storfors gällande' avfallsplan utgick från riksdagens dåvarande övergripande mål som
innebar att
• avfallets innehåll av miljöskadliga ämnen skall minska
• återvinning och återanvändning av material skall öka
teknik och system för en miljörilctig hantering och slutbehandling av avfallet skall
utvecklas
Kommunen formulerade utifrån riksdagens mål fdljand e lokala mål för att minska avfallets
mängd och farlighet:
• Genom infonnation och utbildning få invånarna att ändra sitt beteende så att
konsumtionen av sådana produkter som ger upphov till olika typer av avfall mins,kar,
• Stimulera hushållen att kompostera det organiska avfallet.
.
• Skapa förutsättningar att sortera avfall så att miljöfarligt avfall och återvinningsbart
avfall kan hanteras på ett hygieniskt och miljöriktigt sätt
• Minska mängden avfall som behöver deponeras genom att söka avsättning fdr
utsorterat material.

Till målen finns en handlingsplan med åtgärder. Dessa åtgärder är mer konkreta och det är dem
som vi har valt att granska för att se om de har genomförts.
Nedan återges åtgärderna i handlingsplanen och kommenteras (kurSivt) om de har uppnåtts eller
inte:
Central mottagningsstation för hushållens grovavfall

En anläggning för hushållens grovavfall är planerad att anläggas i tätorten vid kommunens
avloppsreningsverk. Anläggningen kommer att vara bemannad under öppethållandetiderna.
Avfall som lämnas ska vara sorterat i följande fraktioner.
• Farligt avfall
Glas [argat
• Glas of'argat
• Tidningspapper
Metallskrot
• Vitvaror
• Brännbart trä
Brännbart övrigt
• Trädgårdsavfall
Övrigt
Åtgarden är genomförd. En ny Ave ligger vid reningsverket sedan 1992. Numera finns även
möjlighet att lämna wellpapp sorterat.
Lokala stationer för papper och glas

Glas och tidningspapper ska hushållen även kunna lämna vid mindre stationer (Å VS) som är
placerade utanför tätorten, en i Kyrksten och en i Lundsberg,

l!llJ STORFORS
C!!J[JKOMMUN
Kommentar:
Aifallsplanens mål och åtgärder formulerades innan ett generellt producentansvar infördes för
förpackningar och tidningar, där av att bara glas och tidningar samlades in. Kompletta
återvinningsstationer finns idag vid JCA och Konsum inne i Storjors samhälle, vid
återvinningscentralen vid reningsverket, samt i Kyrksten. Ätervinningsstationen i Lundsberg är
numera indragen. Åtgärden i planen genomfördes.
Deponerings- och mottagningsplats för verksamhetsavfall

Kommunen hade för avsikt att utöka deponeringsplats en vid Abborrtjäm för att kunna ta emot
sorterat verksamhetsavfall för återvinning, och avfall som inte kan återvinnas för deponering.

Kommentar:
Åtgärden genomfördes inte. Deponin vid Abborrtjärn är nedlagd och sluttäcki. VerJcramheterna
kan idag lämna sorterat aifall mot en avgift på Ave:lI vid reningsverket.
Atervinning och återanvändning av material samt utvinning av energi och övrig
hantering
Från och med 1997 fanns planer på att slam från kommunens reningsverk inte skulle deponerns,

och att hemkompostering skulle uppmuntras båda vid en- och flerfamiljshus.
Kommentar:
Åtgärderna är delvis genomförda. Slammet används för närvarande till sluttäckning på
Strandmossens avjallsanläggning i Kristinehamn, d v s det deponeras inte.
I Stoifors har 397 -villor, 145 fritidshus och 30 flerfamiljshus anmält att de komposterar
matmfall i egen kompost. De som komposterar får en lägre avgift för sin sophämtning eftersom
de får hämtning var14:e dag. Inget aktivt arbete har gjorts de senaste åren for att fåfler att
hemkompostera.
Ur bygg- och rivningsavfallet ska järnskrot och trä utsorteras

Komm?TItar:.
Åtgärden är genomförd. Järn och trä sorteras ut från rivningsaifal/et liksom farligt avfall t e x
asbest.
Ej branschspecifikt avfall

Geuom information och utformning aven styrande renhållningstaxa skulle företag förmås att
sortera sitt avfall vid källan eller vid deponiu.
Kommentar:
Åtgärden har inte genomjOrts på detta sätt utan företagen får sköta detta själva. De har dock
möjlighet att sortera sitt avfall på återvinningsce ntralen.
Information

Ett antal aktiviteter fOr att sprida information om källsortering till hushållen fInns preciserade i
avfallsplanen, bl a reportage i informationsbladet "I freske lufta", renhållningsdagar och kurser.
Kommentar:
Eftersom avjallsplanen är så pass gammal är det svårt att veta vilka injonnationsinsatser som
genomfördes. I dagsläget är det inga aktiviteter av detta slag som pågår.

