
Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning 

1 Grums kommun 

1.1 Administrativa uppgifter 

Kommun: Grums kommun  

År: 2017-2027 

Datum när planen antogs: 2017-02-23 KF § 7 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

1.2 Kommunens befolkning och struktur  

Befolkning, totalt: 8 945  

Datum: 2015-12-31 

Antal hushåll i småhus: 2 828 

i flerbostadshus: 1 581 

i fritidshus: 741 

1.3 Avfall som kommunen ansvarar för  
 

Insamlad mängd 2015 ton 

Kärl- och säckavfall 2 112 

Grovavfall 1 901 

Matavfall hemkompost 17 

Latrinavfall 0 

Slam 3 352 

Farligt avfall 

 

19 

Småbatterier 1,9 

Total mängd 7 402,9 

 

 

  



1.4 Avfall som omfattas av producentansvar  

Insamlad mängd 2015 ton 

Tidningspapper 260 

Well- och kartongförpackningar 178 

Plastförpackningar 38 

Metallförpackningar 9 

Glasförpackningar 112 

Däck 

 

9 

Blybatterier tyngre än 3 kg 15,8 

Elektriska och elektroniska produkter 168,3 

Total mängd 790,1 

 

 

1.5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall  

Anläggningens namn: Karlbergs avfallsstation 

SNI-kod: 90.310B, 90.40C 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring, sortering 

och deponering 

Typ av avfall som tas emot: Privatpersoner och verksamheter kan lämna grovavfall 

som t.ex. brännbar avfall, avfall som ska deponeras, järn- och metallskrot, kartonger, 

möbler, ris, kompost, el-avfall, vitvaror, batterier, farligt avfall mm. Det går också att 

lämna allt avfall som omfattas av producentansvar.  

Totalt mottagen avfallsmängd år 2015: 2 546 ton. 

Anläggningens kapacitet: Kapacitet enligt tillståndsgivna mängder. 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: Mottagning, sortering och lagring av 15 000 

ton avfall per år och därav deponering av 5 000 ton icke farligt avfall per år. 

Tillståndet omfattar även mellanlagring av 200 ton farligt avfall. 

 

  



1.6 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och 
regionala mål 

 

Målområde 1 – Minskade avfallsmängder 

1.1 Mängden brännbart hushållsavfall som slängs i sopkärl ska inte öka från år 2017 

till år 2022. 

1.2 Mängden matavfall som slängs från kommunens skolkök, storkök och 

äldreomsorg ska minska med 10 % från år 2017 till år 2022. 

 

Målområde 2 – Minska avfallets farlighet 

2.1 År 2022 ska det inte finnas något farlig avfall eller elektronikavfall i 

hushållsavfall som slängs i sopkärl. 

2.2 År 2022 ska möjligheterna att lämna farligt avfall och elektronik ha ökat jämfört 

med år 2017. 

2.3 År 2022 ska nedlagda deponier som kommunerna ansvarar för vara riskklassade. 

 

Målområde 3 – Ta tillvara avfall som en resurs 

3.1 År 2022 sorterar hushåll, restauranger, storkök och butiker ut minst 50 % av 

tillgängligt matavfall och lämnar det till biologisk behandling. 

3.2 År 2022 innehåller hushållsavfall som slängs i sopkärl max 20 % material med 

producentansvar. 

3.3 År 2022 ska alla invånare ha möjlighet att lämna produkter och material till 

återanvändning. 

3.4 År 2022 ska en större andel av det grovavfall som hushållen lämnar till 

återvinningscentralen materialåtervinnas än år 2017. 

 

Målområde 4 - Utveckla avfallshanteringen genom samverkan  

4.1 Fortsatt och utvecklad samverkan. 

4.2 Varje år ska minst två gemensamma projekt genomföras. 

4.3 Formalisering av samverkan mellan kommunerna. 

 

Målområde 5 – Tillgänglighet och service 

5.1 År 2022 är minst 90 % av våra kunder nöjda med avfallshanteringen i 

kommunen. 

 

 

  



2 Kils kommun 

2.1 Administrativa uppgifter 

Kommun: Kils kommun  

År: 2017-2027 

Datum när planen antogs: 2017-04-27 KF § 58 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

2.2 Kommunens befolkning och struktur  

Befolkning, totalt: 11 802 

Datum: 2015-12-31 

Antal hushåll i småhus: 8 687 

i flerbostadshus: 7 103 

i fritidshus: 1 409 

2.3 Avfall som kommunen ansvarar för  
 

Insamlad mängd 2015 ton 

Kärl- och säckavfall 1 575 

Grovavfall 2 834 

Matavfall central biologisk behandling 587 

Matavfall hemkompost 181 

Latrinavfall 1 

Slam 4 122 

Farligt avfall 

 

47 

Småbatterier 1,8 

Total mängd 9 348,8 

 

 

  



2.4 Avfall som omfattas av producentansvar  

Insamlad mängd 2015 ton 

Tidningspapper 382 

Well- och kartongförpackningar 315 

Plastförpackningar 98 

Metallförpackningar 18 

Glasförpackningar 71 

Däck 

 

30 

Blybatterier tyngre än 3 kg 25,9 

Elektriska och elektroniska produkter 184 

Total mängd 1 123,9 

 

 

2.5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall  

Anläggningens namn: Lersätters avfallshanteringsområde 

SNI-kod: 30.000B, 90.40C 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring, sortering 

och deponering 

Typ av avfall som tas emot: Privatpersoner och verksamheter kan lämna grovavfall 

som t.ex. brännbar avfall, avfall som ska deponeras, järn- och metallskrot, kartonger, 

möbler, ris, kompost, el-avfall, vitvaror, batterier, farligt avfall mm. Det går också att 

lämna allt avfall som omfattas av producentansvar.  

Totalt mottagen avfallsmängd år 2015: 15 579 ton. 

Anläggningens kapacitet: Kapacitet enligt tillståndsgivna mängder. 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: Deponering av 40000 ton avfall per år samt 

mellanlagring av en viss mängd avfall. 

 

Anläggningens namn: Lersätters samförbränningsanläggning 

SNI-kod: 90.190B  

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: förbränning. 

Typ av avfall som tas emot: returträ.  

Totalt förbränd mängd år 2015: 15 758 ton. 

Anläggningens kapacitet: Kapacitet enligt tillståndsgivna mängder. 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: Enligt tillståndet får sorterade, mellanlagrade 

och/eller beredda avfallsmängder uppgå till högst 30 000 ton per år och förbrända 

avfallsmängder till högst 20 000 ton/år. 



2.6 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och 
regionala mål 

 

Målområde 1 – Minskade avfallsmängder 

1.3 Mängden brännbart hushållsavfall som slängs i sopkärl ska inte öka från år 2017 

till år 2022. 

1.4 Mängden matavfall som slängs från kommunens skolkök, storkök och 

äldreomsorg ska minska med 10 % från år 2017 till år 2022. 

 

Målområde 2 – Minska avfallets farlighet 

2.1 År 2022 ska det inte finnas något farlig avfall eller elektronikavfall i 

hushållsavfall som slängs i sopkärl. 

2.2 År 2022 ska möjligheterna att lämna farligt avfall och elektronik ha ökat jämfört 

med år 2017. 

2.3 År 2022 ska nedlagda deponier som kommunerna ansvarar för vara riskklassade. 

 

Målområde 3 – Ta tillvara avfall som en resurs 

3.1 År 2022 sorterar hushåll, restauranger, storkök och butiker ut minst 50 % av 

tillgängligt matavfall och lämnar det till biologisk behandling. 

3.2 År 2022 innehåller hushållsavfall som slängs i sopkärl max 20 % material med 

producentansvar. 

3.3 År 2022 ska alla invånare ha möjlighet att lämna produkter och material till 

återanvändning. 

3.4 År 2022 ska en större andel av det grovavfall som hushållen lämnar till 

återvinningscentralen materialåtervinnas än år 2017. 

 

Målområde 4 - Utveckla avfallshanteringen genom samverkan  

4.1 Fortsatt och utvecklad samverkan. 

4.2 Varje år ska minst två gemensamma projekt genomföras. 

4.3 Formalisering av samverkan mellan kommunerna. 

 

Målområde 5 – Tillgänglighet och service 

5.1 År 2022 är minst 90 % av våra kunder nöjda med avfallshanteringen i 

kommunen. 

 

 

 



3 Hammarö kommun 

3.1 Administrativa uppgifter 

Kommun: Hammarö kommun  

År: 2017-2027 

Datum när planen antogs: 2017-04-24 KF § 42 

Ansvarig nämnd: Servicenämnden 

3.2 Kommunens befolkning och struktur  

Befolkning, totalt: 15 420 

Datum: 2015-12-31 

Antal hushåll i småhus: 3 936 

i flerbostadshus: 2 305 

i fritidshus: 510 

 

3.3 Avfall som kommunen ansvarar för  
 

Insamlad mängd 2015 ton 

Kärl- och säckavfall 3 127 

Grovavfall 4 201 

Matavfall avfallskvarn 19 

Matavfall hemkompost 36 

Latrinavfall 0,3 

Slam 1 991 

Farligt avfall 

 

240 

Småbatterier 6 

Total mängd 9 620,3 

 

 

  



3.4 Avfall som omfattas av producentansvar  

Insamlad mängd 2015 ton 

Tidningspapper 440 

Well- och kartongförpackningar 394 

Plastförpackningar 92 

Metallförpackningar 19 

Glasförpackningar 97 

Däck 

 

11 

Blybatterier tyngre än 3 kg 18,3 

Elektriska och elektroniska produkter 190,3 

Total mängd 1 261,6 

 

 

3.5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall  

Anläggningens namn: Hammarö återvinningscentral 

SNI-kod: 90.40C 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring och 

sortering. 

Avfallstyper som hanteras: ris, impregnerat trä, övrigt träavfall, resårmöbler, 

metallskrot, gips, trädgårdsavfall till kompostering, däck, brännbart, deponirest/ej 

brännbart, batterier, bilbatterier, asbest, el-avfall, övrigt farligt avfall, förpackningar, 

returpapper, wellpapp samt second hand (återanvändning av saker som är för bra för 

att slängas). 

Totalt mottagen avfallsmängd år 2015: 4 856 ton. 

Anläggningens kapacitet: Kapacitet enligt tillståndsgivna mängder. 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 10 000 ton/år 

 

  



3.6 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och 
regionala mål 

 

Målområde 1 – Minskade avfallsmängder 

1.5 Mängden brännbart hushållsavfall som slängs i sopkärl ska inte öka från år 2017 

till år 2022. 

1.6 Mängden matavfall som slängs från kommunens skolkök, storkök och 

äldreomsorg ska minska med 10 % från år 2017 till år 2022. 

 

Målområde 2 – Minska avfallets farlighet 

2.1 År 2022 ska det inte finnas något farlig avfall eller elektronikavfall i 

hushållsavfall som slängs i sopkärl. 

2.2 År 2022 ska möjligheterna att lämna farligt avfall och elektronik ha ökat jämfört 

med år 2017. 

2.3 År 2022 ska nedlagda deponier som kommunerna ansvarar för vara riskklassade. 

 

Målområde 3 – Ta tillvara avfall som en resurs 

3.1 År 2022 sorterar hushåll, restauranger, storkök och butiker ut minst 50 % av 

tillgängligt matavfall och lämnar det till biologisk behandling. 

3.2 År 2022 innehåller hushållsavfall som slängs i sopkärl max 20 % material med 

producentansvar. 

3.3 År 2022 ska alla invånare ha möjlighet att lämna produkter och material till 

återanvändning. 

3.4 År 2022 ska en större andel av det grovavfall som hushållen lämnar till 

återvinningscentralen materialåtervinnas än år 2017. 

 

Målområde 4 - Utveckla avfallshanteringen genom samverkan  

4.1 Fortsatt och utvecklad samverkan. 

4.2 Varje år ska minst två gemensamma projekt genomföras. 

4.3 Formalisering av samverkan mellan kommunerna. 

 

Målområde 5 – Tillgänglighet och service 

5.1 År 2022 är minst 90 % av våra kunder nöjda med avfallshanteringen i 

kommunen. 

 



4 Forshaga kommun 

4.1 Administrativa uppgifter 

Kommun: Forshaga kommun  

År: 2017-2027 

Datum när planen antogs: 2017-02-14 KF § 11 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

4.2 Kommunens befolkning och struktur  

Befolkning, totalt: 11 379  

Datum: 2015-12-31 

Antal hushåll i småhus: 3 733 

i flerbostadshus: 1 277 

i fritidshus: 459 

 

4.3 Avfall som kommunen ansvarar för  
 

Insamlad mängd 2015 ton 

Kärl- och säckavfall 2 720 

Grovavfall 2400 

Matavfall hemkompost 54 

Latrinavfall 3 

Slam 1 554 

Farligt avfall 

 

207 

Småbatterier 2,4 

Total mängd 6 940,4 

 

 

  



4.4 Avfall som omfattas av producentansvar  

Insamlad mängd 2015 ton 

Tidningspapper 302 

Well- och kartongförpackningar 207 

Plastförpackningar 48 

Metallförpackningar 18 

Glasförpackningar 166 

Däck 

 

15 

Blybatterier tyngre än 3 kg 26 

Elektriska och elektroniska produkter 152 

Total mängd 934 

 

 

4.5 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall  

Anläggningens namn: Kvarntorps återvinningscentral 

SNI-kod: 90.40C 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring och Typer 

av avfall som hanteras: Förpackningar, wellpapp, batterier, brännbart, möbler, 

deponirest/ej brännbart, däck, el-avfall, farligt avfall, gips, täckmassor (grus, sten, 

jord), metallskrot, ris, tidningar, träavfall och trädgårdsavfall. 

Eftersom Kvarntorps återvinningscentral togs i drift under 2016 kan ingen mottagen 

mängd redovisas, mottagen mängd under 2015 på Katrinebergs återvinningscentral 

var 2 898 ton. 

Anläggningens kapacitet: Kapacitet enligt tillståndsgivna mängder. 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: Mellan 1 000 och 10 000 ton/år. 

 

 

  



4.6 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och 
regionala mål 

 

Målområde 1 – Minskade avfallsmängder 

1.7 Mängden brännbart hushållsavfall som slängs i sopkärl ska inte öka från år 2017 

till år 2022. 

1.8 Mängden matavfall som slängs från kommunens skolkök, storkök och 

äldreomsorg ska minska med 10 % från år 2017 till år 2022. 

 

Målområde 2 – Minska avfallets farlighet 

2.1 År 2022 ska det inte finnas något farlig avfall eller elektronikavfall i 

hushållsavfall som slängs i sopkärl. 

2.2 År 2022 ska möjligheterna att lämna farligt avfall och elektronik ha ökat jämfört 

med år 2017. 

2.3 År 2022 ska nedlagda deponier som kommunerna ansvarar för vara riskklassade. 

 

Målområde 3 – Ta tillvara avfall som en resurs 

3.1 År 2022 sorterar hushåll, restauranger, storkök och butiker ut minst 50 % av 

tillgängligt matavfall och lämnar det till biologisk behandling. 

3.2 År 2022 innehåller hushållsavfall som slängs i sopkärl max 20 % material med 

producentansvar. 

3.3 År 2022 ska alla invånare ha möjlighet att lämna produkter och material till 

återanvändning. 

3.4 År 2022 ska en större andel av det grovavfall som hushållen lämnar till 

återvinningscentralen materialåtervinnas än år 2017. 

 

Målområde 4 - Utveckla avfallshanteringen genom samverkan  

4.1 Fortsatt och utvecklad samverkan. 

4.2 Varje år ska minst två gemensamma projekt genomföras. 

4.3 Formalisering av samverkan mellan kommunerna. 

 

Målområde 5 – Tillgänglighet och service 

5.1 År 2022 är minst 90 % av våra kunder nöjda med avfallshanteringen i 

kommunen. 

 


