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UllISTORFORS
Cl!]!J KOMMUN
Sammanställning till länsstyrelsen
Administrativa uppgifter
Kommun: Storfors kommun
Ar: 2012 (statistik från 2010)
Datum när planen antogs: 2012~xx~xx
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Kommunens befolkning och struktur
Befolkning totalt 4 273
Datum: 2010- 12-31
Antal hushåll i småhus: 1357
Flerbostadshus (hyreshus): 16
fritidshus: 542

Avfall som kommunen ansvarar för
Totalt insamlad mängd: 569 ton
Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: Oton
Insamlad mängd farligt avfall (ink!. tryckimpregneratviIke och elektronikavfall): 102 ton

Avfall som omfattas av producentansvar
Insamlad mängd avfall: 288 ton (ink! eleldronik avfall)

Anläggningar för återvinnande och bortskaffande av avfall
Se bilaga 2 i avfallsplanen.

Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitets mål och regionala mål
Nationellt miliömål: Giftfri miljö
Lokala mål som kommunen ansvarar för.

Måll.l
År 20 16 ska minst 90 % av hushållen ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas.
Mål 2.2
År 20 16 ska minst 90 % av hushållen ha kunskap om varför avfall ska sorteras, och vilken nytta det
gör.
Må/4.l
Allt avfall som uppkommer i kommunens verksamheter sorteras på rätt sätt senast 2016.
Må/4.2
År 20 16 ska minskning av avfallets mängd och farlighet finnas med i kommunens upphandlingar.
Må/5.l
År 2016 ska 100 % av de tillstånds· eller anmälning spliktiga företagen i kommunen (som kommunen
har tillsynsansvar för) som hanterar avfall i sådan omfattning att det motiverar tillsyn, ha fått tillsyn på
Mål 5.2
Ar2016 ska 100 % av livsmedelsföretagen ha fatt tillsyn på sin hantering av avfall.
MålB.6
Minst 80 % av kommuninvånama ska 2016 uppleva att det är lätt och smidigt att lämna farligt avfall
för omhändertagande.
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Nationellt miliömål : God bebyggd mlljö

Lokala mål som kommunen ansvarar

ror.

Mdl2.2
År 2016 ska minst 90 % av hushållen ha kunskap om varfOr avfall ska sorteras, och vilken nytta det
gör.
Må/3.1
Näringen i slammet från kommunens reningsverk och från enskilda avlopp, ska senast 2016 återgå till
kretsloppet.
Mdl3.2
All latrin ska hanteras i lokala kretslopp på den plats där den uppkommer.
Mdl4.1
Allt avfall som uppkommer i kommunens verksamheter sorteras på rätt sätt senast 2016.
Må/4.2
År 2016 ska minskning av avfallets mängd och farlighet finnas med i kommunens upphandlingar.
Må/4.3
System för återbruk ska uppmuntras och underlättas.
MdlS.1
Ar 2016 ska 100 % av de tillstånds- eller anmälning spliktiga företagen i kommunen (som kommunen
har tillsynsansvar för) som hanterar avfall i sådan omfattning att det motiverar tillsyn, ha tätt tillsyn på
Må/S.2
År 2016 ska 100 % av livsmedelsföretagen ha fatt tillsyn på sin hantering av avfall.
Mdl6.1
Ar20l6 ska prioriterade arbetsmiljöproblem enligt kartläggning 2013 vara åtgärdade.
Må/7.1
Avfallstaxan ska stimulera långsiktigt hållbara och flexibla lösningar
Mdl8.1
Hög tillgänglighet ror hushållen att lämna sorterat grovavfall.
Mdl8.2
Högst 15 % förpackningar och tid.nIDgar i restavfalI et 2016.
Mdl8.3
Senast 2016 ska 100 % av hushållen kunna erbjudas källsortering av matavfall.
Mdl8.4
2016 utgör matavfa11et max 20 % avrestavfallet (det brännbara avfallet).
Må/8.S
2016 ska minst 80 % av matavfallet från matbutiker, restauranger och storhushåll (inkl kommunens
verksamheter) sorteras ut och behandlas biologiskt.
Lokala mål som kommunen delvis inte ansvarar för.

Må/8.S
2016 ska minst 80 % avmatavfa11et från matbutiker, restauranger och storhushåll (inkl kommunens
verksamheter) sorteras ut och behandlas biologiskt

