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Anläggningar/verksamheter för insamling, omlastning, återvinning, återbruk och bortskaffande
av avfall
Anläggningar inom ramen för Kristinehamns kommuns verksamhetsansvar

Anläggning

Miljöstationer

Samlare och andra
samlingsskåp

Fastighet

• JÄRNET 1/ JÄRNET 2
• TARPANEN 9
• VISNUMSPERSBOL 1:52
• VISNUMS-SKOGEN 1:276
• VÄNERSVIK 1:7
• STRAND 1:64

Avfall som
hanteras

U-verksamhet
Verksamhetskod:
-

Farligt avfall,
t.ex. kemikalier,
smått el-avfall,
glödlampor, lysrör och små batterier

(90.40,
STRAND
1:64)
U-verksamhet
Verksamhetskod:
-

Smått el-avfall,
glödlampor, lysrör och små batterier

Metoder för
återvinning
och bortskaffande
Endast insamling
från hushåll,
ingen behandling

Tillåtna
mängder enligt tillstånd

Mottagna
mängder 2016

Anmärkning

--

Via miljöstationer
runt om i kommunen lämnades ca
8,4 ton farligt avfall in 2016.

I kommunen finns
idag sex miljöstationer. Där kan privatpersoner lämna
sitt farliga avfall.
Det är inte tillåtet
för verksamheter
att lämna sitt farliga avfall vid miljöstationer.

Endast insamling
från hushåll,
ingen behandling

--

Under 2016 har
totalt 1036 kg
samlats in.

På tolv platser i
kommunen har vi
placerat ut s.k.
Samlare eller
egenutvecklade
utomhusskåp med
motsvarande insamlingsmöjligheter.
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• BUFFELN 7
• DJURGÅRDSPLATÅN 4
• EKEN 2
• JÄRNET 1/ JÄRNET 2
• MARS 15
• NYBBLE 11:8
• RUDSBERG 4:1

Klassning
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Strandmossens avfallsanläggning
med återvinningscentral (ÅVC), biologisk behandling
av park-o trädgårdsavfall, omlastning farligt avfall
och asbestdeponi

Björneborgs ÅVC

• SKOTTLANDA
1:54
• TARPANEN 9
• VISNUMSPERSBOL 1:52
• VISNUMS-SKOGEN 1:276
• VÄNERSVIK 1:7
STRAND 1:64

VISNUMS-SKOGEN 1:276

B-verksamhet
Verksamhetskod:
90.300 m.fl.

U-verksamhet
Verksamhetskod:
--

Återvinningsbara
fraktioner, grovavfall, brännbart,
farligt avfall och
deponi, trädgårdsavfall, hushållsavfall/säcko kärlavfall, textilier.

Kompostering av
trädgårdsavfall
mm.
Deponi av asbest
(byggnation av
asbestcell pågår).
I övrigt sker sortering och omlastning för vidare transport till
mottare.

Återvinningsbara
fraktioner, grovavfall, brännbart,
farligt avfall och
deponi, trädgårdsavfall.

Enbart insamling, omlastning för transport till Strandmossen
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Sortering och
omlastning:
30 000 ton avfall
exkl. konstruktionsmaterial
Samtidig lagring:
2 500 ton ickefarligt avfall exkl
träavfall, park- o
trädgårdsavfall.
Kompostering:
2 000 ton park- o
trädgårdsavfall
Mekanisk bearbetning: 6 600
ton
mm
--

Mottagna/hanterade mängder, se
bilaga 3.

Strandmossens
återvinningscentral
tar emot avfall
från såväl privatpersoner som
verksamheter.
Tillsynsansvaret
åvilar länsstyrelsen
i Värmlands län

Avser, i huvudsak,
andra halvåret
2016 (7 månader):
• 193 ton grovavfall
• 9,5 ton farligt
avfall (inkl. el)

Björneborgs återvinningscentral tar
emot avfall från
privatpersoner.
Där kan man
lämna återvin-

2018-03-22

Mobil ÅVC
• Bäckhammar
• Rudskoga
Fiskartorpets avloppsreningsanläggning

VISNUMSPERSBOL 1:52
NORRA
UNDERSBOL
1:27
PRESTERUDSUDDE 2

U-verksamhet
Verksamhetskod:
--

Återvinningsbara
fraktioner, grovavfall, brännbart,
farligt avfall och
trädgårdsavfall.

Enbart insamling, lastning för
transport till
Strandmossen

B-verksamhet
Verksamhetskod:
90.10

Slam från enskilda anläggningar, latrin

Rötning
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• 5,9 ton förpack- ningsbara fraktningar och tryck- ioner, grovavfall,
brännbart och farsaker
ligt avfall. Här
finns också möjligMotsvarar för
het att lämna
helår ca:
• 330 ton grovav- material till återbruk. På plats
fall
• 16 ton farligt av- finns även personal som kan befall
svara frågor om
• 10 ton förpackvar avfallet ska
ningar och tryckslängas. ÅVC är
saker
öppen två dagar
per vecka samt 1.a
Samtidigt lagrat
lördagen varje måavfall understiger
nad under högsä10 ton då anläggsong.
ningens behållare
töms minst två
gånger per vecka.
Ej startad under
Insamlingsfunkt2016
ion för ökad service till kommuninvånarna i södra
kommundelen
18 000 PE

17 600 PE
varav
- Slam, ensk. avlopp 6 324 m3
- Latrin 3,5 ton

Slam och latrin går
in i ordinarie process i avloppsreningsanläggningen

2018-03-22

Östervik rehab

ÖSTERVIK 2:1

U-verksamhet
Verksamhetskod: --

Cyklar

Förberedelse för
återanvändning

--
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Drivs inom ramen
för kommunens
rehab-verksamhet
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Anläggningar utanför Kristinehamns kommuns verksamhetsansvar
I tabellen nedan redovisas anläggningarna med de uppgifter som är kända.

Anläggning

Fastighet

Återvinningsstationer • ALGOTSERUD
(ÅVS)
2:19
Förpacknings- och • BJÖRKTRAStidningsinsamling
TEN 2
(FTI)
• BJÖRNEBORG
7:15
• BRO 1:1
• BROÄNGEN 1:1
• BROÄNGEN
1:1/ TARPANEN 8
• DIMMAN 1
• DJURGÅRDEN
1:24
• EKEN 2
• ELDAREN 15
• KVARNBYN 1:1
• NYBBLE 11:8
• PRESTERUD
1:1/
PRESTERUD 1:2
• RUDSBERG 1:4
• SANDFALLET
1:1
• SKOTTLANDA
1:9

Klassning

Avfall som hanteras

Ej klassade
Verksamhetskod:

Återvinningsbara
förpackningar av
plast, metall, glas
och papper samt
trycksaker och
kartong.

Metoder för
återvinning och
bortskaffande

Tillåtna mängder enligt tillstånd

Mottagna mängder 2016

Anmärkning

För insamlade
mängder se
www.ftiab.se

I kommunen finns
idag 22 återvinningsstationer där
privatpersoner kan
lämna. Förpacknings- och tidningsinsamling
(FTI) ansvarar för
ÅVS. Det är inte
tillåtet för verksamheter att lämna
sitt avfall vid ÅVS.

2018-03-22

Anläggning

Fastighet

Klassning

Avfall som hanteras

Metoder för
återvinning och
bortskaffande

Tillåtna mängder enligt tillstånd
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Mottagna mäng- Anmärkning
der 2016

• SKÄRINGSBOL
1:21
• SÖDERMALM
1:1
• VASSGÅRDA
1:13
• VÄNERSVIK 1:7
• ÖSTERMALM
1:2
Skrothandlare
SKM Svensk kabelo metallgranulering
AB

HAGA 1:13

Bildemontering
Kristinehamns nya
bildemontering

BLYET 2

C-verksamhet
Verksamhetskod:
90.110-2
90.60
90.90
90.80
90.40-1

SKM bedriver anläggning för skrotoch upplagsverksamhet. I denna
verksamhet inryms
mekanisk bearbetning av avfall för
återvinning, mellanlagring av farligt avfall och annat avfall samt
sortering av avfall.

C-verksamhet
Verksamhetskod:
90.120

Anläggning för
återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning,
demontering eller
annat yrkesmässigt
omhändertagande

Skrotbilar

Demontering

2018-03-22

Anläggning

Fastighet

Klassning

Avfall som hanteras

Metoder för
återvinning och
bortskaffande

Tillåtna mängder enligt tillstånd
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Mottagna mäng- Anmärkning
der 2016
av uttjänta bilar
som omfattas av
bilskrotningsförordningen
(2007:186).

Metallbearbetning
Scana i Björneborg

CHARLEVILLE
3:2

Återbruksverksamhet
med vilka kommunen har avtal/ överenskommelse
• Röda korset
• Pingstkyrkan
• Hela människan
• Fritidsbanken

A-verksamhet
Verksamhetskod:

Metallfraktioner

Tar emot metallskrot och smälter

Diverse icke-farligt avfall som
privat-personer
skänkt för återbruk

Förberedelse för
återanvändning

Länsstyrelsen har
tillsyn över verksamheten

Ej klassade
Verksamhetskod:
-URSUS 33
MARIEBERG
1:17
HUNDEN 1
URANUS 16

--

Små mängder
2016
2017:
Ca 975 kg/månad
Bedömd årsmängd: 11 ton

Verksamheten påbörjad i mars 2017
i större skala

2018-03-22

Anläggning
Insamling textilier
Butiksinsamling
• H&M
• Hemtex
• Lindex
• Kappahl
Insamlingsbehållare
• Myrorna
• Emmaus ÅkvarnBjörkå
Textilåtervinning
Re:NewCell AB

Fastighet

Klassning

Avfall som hanteras

Metoder för
återvinning och
bortskaffande

I resp. butikslokal

Ej klassade
Verksamhetskod:
--

Textilier från
Förberedelse för
hushåll samlas in återanvändning
och transporteras
till annan ort för
åtgärder

Tillåtna mängder enligt tillstånd
--

Utplacerade i anslutning till ÅVS

PRESTERUDS
UDDE 2
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Mottagna mäng- Anmärkning
der 2016

652 kg för, i huvudsak två butiker.
Bedömning är ca
1500 kg per år.

Myrorna: 27,7 ton
Emmaus: 0

C-verksamhet
Verksamhetskod:
24.44
90.430

Utsorterade bomullstextilier

Sönderdelning av
bomullsfibrer
och tillverkning
av dissolvingmassa

500 ton per år

En butik per kedja
i kommunen,
varav två precis
startat

Ett tiotal behållare, främst i tätorten
Finns inne på
Akzo Nobels industriområde
Presteruds-udde.
Pilotanläggning
startad under 2017

