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Storfors kommun - en nulägesbeskrivning av kommunen och
avfallsflödena
Folkmängd och boendeform iStortors
Folkmängd 31/12 2010: 4 273
I Storfors finns ca 2 545 hushåll varav 770 i tätorten Storfors.

Näringslivsstruktur
Storfors näringsliv är i första hand inriktat mot tillverkningsindustri. 25 % av de
yrkesverksamma finns inom denna näringsgren. Turism är en växande näring med många
intressanta m.öjligheter och projekt, bl a kopplat till Bergslagskanalen. Tabell I visar
strukturen på näriiigslivet i kommunen. .. .
Andel i %

Jordbruk, skogsbruk, fiske

Antal
sysselsatta
46

4

Tillverkning och utvinning

319

25

Energi och miljö

19

l

Byggverksamhet

122

9

Handel

88

7

Transport

67

5

Hotell och restauranger

10

<1

Information och kommunikation

l

O

Kreditinstitut och försäkringsbolag

2

O

Fastighetsverksamhet

8

<1

Företagstjänster

53

4

Civila myndigheter och försvaret

50

4

Utbildning

230

18

Vård och omsorg

226

17

Personlig och kulturella tjänster m m

36

3

Ej specificerad verksamhet

25

2

Samtliga näringsgrenar

1302

100

Näringsgren

Tabell l Källa: SCB 2009
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Geografiskt läge och infrastruktur
Storfors ko=un ligger i landskapet Värmland och tillhör Värmlands län. Landarealen är 394
km2 • Infrastrukturen i Storfors kännetecknas dels av historiska transportleder så som
Bergslagskanalen och Inlandsbanan, men genom ko=unen går också Inlandsvägen, 26:an,
och 237 mellan Storfors och Karlskoga. Under senare år har Inlandsbanan upprustats och
elektrifierats.
Hanteringen av hushållsavfall i kommunen
Storfors ko=un har insamlingen av hushållsavfall i egen regi. Det insamlade avfallet körs
till Karlskoga kraftvärmeverk för energiutvinning. Ko=unen har en återvinningscentral där
hushållen lämna sitt grovavfall och sitt farliga avfall, men även verksamheter kan lämna sitt
avfall där.
Hushållsavfall
I tabell 2 Visas kortfattao statistik för hushållsavfall i Storrors koriunUh. Hu~hållen ;bill inn~
avlämning sortera avfallet enligt följande:
o Farligt avfall inklusive elektronikavfalllämnas på återvinningscentralen.

o Förpackningar av glas, plast, metall och papp, samt tidningar och trycksaker ska
hushållen sortera och lämna till någon av de fyra återvinningsstationema som finns i
ko=unen.
o Det brännbara avfallet läggs i sopkärlet som töms vaJje vecka i tätorten och varannan
vecka på landsbygden.
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Htishålls~Vf~ii
·. år2011 · . . io~år
Brännbart
(totaltl

173

.

"

.

Kyl/frysmöbler
EVelektronik
Bilbatterier
Lysrör
Lågenergilamoor
Glödlampor

IOvrigt farligt

'.:. '
.: . ...• :::. ' . ':
AtervuJlnet avfall :

40

Glas
Returpapperlkartong

16
21
32
2,7

4
5,1
7,6
0,6

1
0,6
01

0,02
0,1
003
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'

.

..

ål' 2011 ........ TöilJår K~hnv.

Klllin;'.

Farllllt avfall
Övriga vitvaror

.

Tidningar
Skrot
Metallförpackningar
Plastförpackningar
Atervunnet avfall
totalt

11

46
25
139
104
3
1,7

6
33
24
0,7
04

319

75

avfall, ink!
tryckimpregnerat
6,8
trä.
29
Farligt avfall
totalt
102
24
..
Tabell 2 Avfallsmangder på olika avfallsslag l Storfors kommun under 2011.
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Latrin
Latrinkunder finns endast vid fritidshus. Varje kund får varje säsong hämta ett valfritt antal
latrinburkar på återvinningscentralen. Debitering sker efter hur många burkar som kunden har
hämtat. Hämtning av latrin sker en gång i månaden under perioden 24 maj till 20 september.
Antalet latrinkunder minskar kraftigt på grund av deponiförbud av latrin. Något som medfört
att kostnaden ökat kraftigt och kunderna söker andra alternativ. År 2011 hämtades 26 ton
latrin.
Slam
Slam hämtas hos kunder som har en enskild avloppsanläggning, oftast en så kallad
trekarnmarbrunn. LBe Östra Värmland sköter tömningen, som sker minst en gång om året.
Slammet behandlas med övrigt slam vid reningsverket iStorrars.
Beskrivning av hämtningsförfaranden
Farligt avfall och el-avfall fåihushålleIi: själva transportera till Ätetviiiningscentralen.
Brännbart hushållsavfall hämtas aven sidolastande komprimator bil i så väl tätorterna som på
landsbygden.
Latrinburkar hämtar Karlskoga Energi och Miljö med hjälp aven pickup med släpkärra eller
en mindre lastbil.

Ätervinningscentral
Alla ko=uner har skyldighet att ha minst en återvinningscentral. För Storrors del ligger den
i anslutning till avloppsreningsverket. Här får hushållen lämna grovavfall och farligt avfall.
återvinningscentralen har öppet 19 timmar per helgfri vecka.
Avfall från företag och verksamheter i kommunen
Avfall som uppko=er vid industrier och andra företag, och som inte är jämförbart med
hushållsavfall, omfattas inte av ko=unens reIihållningsansvar. Ansvaret för denna typ av
avfall ligger i stället hos verksamhetsutövama Verksamhetsutövama är fria att anlita vilken
aktör de vill för bortforslingen och omhändertagandet av avfallet, så länge aktören i fråga har
..
de tillstånd som krävs.
De största avfallslämnama och omhändertagama är Storfors ko=un, Miljöbolaget och
Outokomp Stainless Tubular Products.
Verksamhet
Storrors ko=un
Outokomp Stainless
Miljöbolaget

Deponerat avfall
(ton)
8
O
5000

.

Brännbart avfall
(ton)
12
29
O

I

Atervinningsbart avfall
(ton)
30
45
130

Tabell 3 Verksamhets.vfall, uppgifter från 2011

Avfall som består av förpackningar och returpapper
Producenterna har tillsammans bildat olika materialbolag som ansvarar för insamling och
återvinning av förpackuingar och returpapper. Förpackuings- och Tidningsinsamlingen, FTI,
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är en sammanslntning av de fem materialbolagen: metalllrretsen, plastkretsen, Svensk
Retnrkartong, Svensk Glasåtervillning och Pressretnr. Syftet med FrI är att effektivisera och

förbättra driften av insamlingen och verka för ett långtgående samarbete mellan
materialbolag, kommnner och entreprenörer.
Enligt förordningen om prodncentansvar på förpackningar respektive tidningar så är alla (så
väl privat personer som företag) skyldiga att sortera nt förpackningar och tidningar från övrigt
avfall och läri:ma det i de system som prodncenterna tillhandahåller. Insamlingen av
förpackningar och tidningar från hushållen sker genom att hushållen lämnar detta avfall på
någon av de fyra återvinningsstationer som FfI äger och bekostar i Storfors ko=nn.
Ätervinningsstationer töms aven entreprenör som har avtal med FfI.
Ätervinningsstationerna finns på följande platser:
o ICA Nära, Storfors centrum
o Coop, Storfors
o Ätervinningscentralen, Uddvägen 4, Storfors
o Kyrksten (infarten)

