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Storfors kommun – en nulägesbeskrivning av kommunen och 
avfallsflödena 

Folkmängd och boendeform i Storfors 

Folkmängd 2018: 4 123  

 

I Storfors finns ca 1 559 hushåll i en- och tvåfamiljshus, 478 hushåll i flerbostadshus och 947 

stycken fritidshus.  

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 möjligheter och projekt, bl a kopplat till Bergslagskanalen. Tabell 1 visar 

strukturen på näringslivet i kommunen. 

 

Tabell 1 Källa: SCB 2018 antal arbetsställen i näringslivet i kommunen 

  

Näringsgren 2018 

Avdelning saknas 1 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 146 

Tillverkning 21 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 

Byggverksamhet 52 

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 49 

Transport och magasinering 13 

Hotell- och restaurangverksamhet 6 

Informations- och kommunikationsverksamhet 12 

Finans- och försäkringsverksamhet 9 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 38 

Fastighetsverksamhet 39 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 10 

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 3 

Utbildning 12 

Vård och omsorg; sociala tjänster 

 
13 

Kultur, nöje och fritid 16 

Annan serviceverksamhet 21 

Summa 468 



 
 

Geografiskt läge och infrastruktur 

Storfors kommun ligger i landskapet Värmland och tillhör Värmlands län. Landarealen är 394 

km
2
. Infrastrukturen i Storfors kännetecknas till viss del av historiska transportleder. Större 

genomfartsleder genom kommunen är riksväg 26 och 237. Bergslagskanalen och 

Inlandsbanan går genom kommunen. Under senare år har Inlandsbanan rustats upp och 

elektrifierats. 

Hanteringen av hushållsavfall i kommunen 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors 

kommuner. Renhållningsbolaget är samägt av Karlskoga Energi & Miljö och Storfors kommun.  

Avfallshämtningen sker i egen regi på uppdrag av ägarkommunerna. Hushållsavfallet körs till 

kraftvärmeverket för förbränning och matavfallet till biogasanläggningen för biogasproduktion. 

På Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors ÅVC kan hushållen lämna sitt grovavfall och sitt 

farliga avfall kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna sitt avfall mot en avgift och ska kontakta 

Mosseruds Återvinningsanläggning. 

Hushållsavfall 

I tabell 2 visas kortfattad statistik för hushållsavfall i Storfors kommun. Hushållen skall innan 

avlämning sortera avfallet enligt följande: 

 

Hushållen skall innan avlämning sortera avfallet enligt följande: 

o Farligt avfall inklusive elektronikavfall lämnas till Storfors ÅVC eller Mosseruds 

avfallsanläggning i Karlskoga. Mindre elektronikavfall kan även lämnas i någon av de 

”Samlare” som finns placerade i flera matbutiker i kommunen. 

 

o Förpackningar av glas, plast, metall och papp, samt tidningar och trycksaker får 

hushållen själva transportera till någon av de återvinningsstationer som finns i 

kommunen. I en del flerfamiljshus har fastighetsägarna beställt en tilläggstjänst som 

innebär att förpackningar och tidningar hämtas vid fastigheten.  

 

o Det brännbara avfallet läggs i det gröna kärlet som töms enligt behov som framgår av 

föreskrifterna. 

 

o Det biologiska avfallet läggs i det bruna kärlet som töms enligt behov som framgår av 

föreskrifterna. 

 

Avfall som kommunen ansvarar för 

Insamlad mängd brännbart: 815 ton 

Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: 133 ton 

Insamlad mängd farligt avfall: 11 ton  



 

Avfall som omfattas av producentansvar 

Insamlad mängd avfall: 198 ton 

Insamlad mängd elavfall: 74 ton 

Insamlad mängd batterier: 1,2 ton 

 

 
Tabell 2: Källa avfall web: Insamlad mängd avfall som omfattas av producentansvar på olika avfallsslag angivet i ton. 

Latrin 

De få latrinkunder som finns kvar finns vid fritidshus. Hämtning sker endast via budning. 

Antalet latrinkunder minskar kraftigt på grund av ökade kostnader för hantering samt en 

tydlig styrning mot att ta hand om avfallet själv. Många väljer att själva ta hand om latrinet 

genom exempelvis biotoalett och egen kompostering och jordförbättring. Miljömässigt är 

detta ett bättre val eftersom ett problemavfall istället används som en resurs. 

Slam 

Slam hämtas hos kunder som har en enskild avloppsanläggning, oftast en så kallad 

trekammarbrunn. Tömning sker i normalfallet minst en gång om året om WC är installerad. 

Beskrivning av hämtningsförfaranden 

Farligt avfall och elavfall hämtas med hjälp av lastbil eller pickup med släpkärra hos de 

kunder som har abonnemang för detta. Övriga kunder kör själv sitt farliga avfall till Mosserud 

eller till mottagningen vid återvinningsstationerna (vid de tillfällen då sådan mottagning finns 

på plats). 

Brännbart hushållsavfall hämtas av baktömmande komprimator bilar. 

Latrinburkar hämtas av pickup med släpkärra eller en mindre lastbil.  

Slam hämtas av slamsugningsbilen.  



 
Återvinningscentral 

Alla kommuner har skyldighet att ha minst en återvinningscentral. För Storfors del är den 

placerad tätortsnära. Här får hushållen lämna exempelvis järn och metall, brännbart, hårdplast, 

plåtburkar och kapsyler, ris och trävirke, jord, löv, gräs, kläder, wellpapp, kartong, glas, 

batterier, farligt avfall, kyl och frys. Det finns även återbruk för fritidsprylar där material kan 

lämnas och få ett nytt liv istället för att kastas. Återvinningscentralens öppettider finns 

kommunicerat på Storfors kommuns hemsida samt Karlskoga Energi & Miljös egen hemsida. 

I och med att Storfors nu har gemensam renhållning med Karlskoga så får Storforsbor även 

använda Mosseruds återvinningsanläggning strax utanför Karlskoga.  

Avfall från företag och verksamheter i kommunen 

Avfall som uppkommer vid industrier och andra företag, och som inte är jämförbart med 

hushållsavfall, omfattas inte av kommunens renhållningsansvar. Ansvaret för denna typ av 

avfall ligger i stället hos verksamhetsutövarna. Verksamhetsutövarna är fria att anlita vilken 

aktör de vill för bortforslingen och omhändertagandet av avfallet, så länge aktören i fråga har 

de tillstånd som krävs. 

Avfall som består av förpackningar och returpapper 

Producenterna har tillsammans bildat olika materialbolag som ansvarar för insamling och 

återvinning av förpackningar och returpapper. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, 

är en sammanslutning av de fem materialbolagen: metallkretsen, Svensk plaståtervinning, 

Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Pressretur. Syftet med FTI är att effektivisera och 

förbättra driften av insamlingen och verka för ett långtgående samarbete mellan 

materialbolag, kommuner och entreprenörer. 

 

Enligt förordningen om producentansvar på förpackningar respektive tidningar så är alla (så 

väl privat personer som företag) skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar från övrigt 

avfall och lämna det i de system som producenterna tillhandahåller och (i huvudsak) bekostar. 

Det finns 4 återvinningsstationer i Storfors kommun där insamlingen sker samt behållare för 

insamling på återvinningscentralen.  

 

Återvinningsstationerna finns på följande platser: 

 

o ICA Nära, Storfors centrum    

o Coop, Storfors  

o Återvinningscentralen, Uddvägen 4, Storfors  

o Kyrksten (infarten) 

 

FTI ansvarar för och driver återvinningsstationerna som de bekostar och tömningen utförs 

sedan av en entreprenör som FTI har avtal med.  

 
 

 

  

 
  


