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Uppföljning av tidigare avfallsplan 
Kinda kommun har haft två tidigare avfallsplaner 1994-2010 och 2010-2020. Precis 
som nu, ville Kinda kommun redovisa hur kommunen avsåg att medverka till att de 
nationella målsättningarna uppnåddes på ett lokalt plan.  

Av de planerade avfallsförändringarna som var med i avfallsplanen 2010-2020 har 
följande genomförts: 

• Nyteckning av abonnemang för säckhantering har upphört. 

• Övergång från säck till plastkärl genomfördes i hela kommunen under 2010 – 
2015. 

• Rismottagningsstation införts i tätorten Kisa liknande befintliga i tätorterna 
Rimforsa och Horn. 

• Bemannad insamling av grovavfall  

• Obemannade insamlingar av grovavfall avvecklas i Rimforsa. 
• System för återanvändning prioriteras för att minska avfallsmängder och 

förbrukning av ändliga resurser, pågående arbete.  

• Möjligheten till mottagning av farligt avfall vid kommunförrådet i Kisa har 
upphört. 

• Logistiken för Adlerskogs återvinningscentral har förbättras genom att 
separera tung fordonstrafik från personbilar och infört bättre logistiksystem för 
återvinningsstation och storcontainerhantering, samt möjlighet att väga in 
avfall i en fordonsvåg. 

• Vid Adlerskog har mottagningen av farligt avfall förbättrats, med ny anpassad 
container och sorteringsramp har kompletterats med skärmtak för elavfall.  

• En utredning avseende matavfallsinsamling i kommunen har genomförts.  

Kinda kommuns målsättning för avfallshanteringen var 2010- 2020: 

Mål 1: Alla som bor och verkar i kommunen skall ha god kännedom om 
avfallshanteringen och dess betydelse för hållbar utveckling.  

Att öka kunskaperna om avfalls- och miljöfrågorna hos såväl de som arbetar med 
avfallsfrågorna inom Kinda kommun som hos enskilda medborgare och näringslivet är 
viktigt. Den tidigare avfallsplanens målformulering återkommer i den för perioden 2020 – 
2030 kommande avfallsplanen. 
 
Enligt undersökningen ”Kritik på teknik” som genomförts av Indikator på uppdrag av Kinda 
Kommun våren 2019, är inställningen och kännedomen relativt god i frågan om 
avfallshantering och dess betydelse.  Kommuninvånarna är generellt sett nöjda med de 
typer av avfallshantering som erbjuds. Nio av tio är positivt inställda till hämtningen av 
hushållsavfall till bostaden, samtidigt som tre av fyra är positivt inställda till inlämnandet av 
förpackningsavfall och tidningar, inlämnandet av farligt avfall samt inlämnandet av avfall på 
kommunens återvinningscentral. Däremot ligger Kinda kommun 10 % lägre än rikssnittet i 
frågan om att de är tillräckligt informerade om hur de ska sortera sitt avfall. 
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Mål 2: Allt farligt avfall ska sorteras ut och styras till rätt slutbehandling. 

Utsortering av miljöfarligt avfall vid Adlerskog har under senare år ökat markant. 
Småbatterier, tryckimpregnerat trä och elektronikavfall, utger den allra största delen 
av farligt avfall. På Adlerskog ÅVC har förbättringar skett genom en etablering av ny 
anpassad container för farligt avfall. Intensionen i den kommande avfallsplanen är en 
fortsatt hög utsortering av farligt avfall samtidigt som uppkomsten av miljöfarliga 
produkter på marknaden ska minimeras.  

Mål 3: Andelen avfall till återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning 
skall kontinuerligt öka.  

Uppkommet avfall skall behandlas så att avfallets och avfallshanteringens negativa 
miljöpåverkan blir så liten som möjligt och att denna påverkan fortlöpande minskar. 
System för återanvändning har prioriteras. T.ex. vid grovavfallsinsamling har invånare 
haft möjlighet att lämna material till organisationer för återbruk. Den tidigare 
avfallsplanens målformulering återkommer i den för perioden 2020 – 2030 kommande 
avfallsplanen. Till sin hjälp har man avfallshierarkin, EUs verktyg, för att visualisera att 
avfallet ska uppåt i trappan. (Se sidan 9).   
 

Mål 4: Utvinningen av energi och näringsämnen ur biologiskt avfall, inklusive 
matavfall skall öka genom rötning alt. annan behandlingsmetod.  

Kinda Kommun genomförde en matavfallsutredning ”Fördjupad förstudie, tidsaxel och 
slutsatser för insamling av källsorterat matavfall” 2013, för att undersöka nästa steg i 
hanteringen och eventuell insamling av matavfall. Rekommendationen från studien 
var att avvakta nya EU direktiv, om hur processen kring matavfallet skulle gå tillväga. 
Det nya direktivet är nu satt till att alla kommuner ska erbjuda fastighetsnära 
insamling av matavfallet innan 2023-12-31. Detta mål finns nu med i kommande 
avfallsplan.   

Mål 5: Avfallshantering skall vara miljö- och kostnadseffektiv.  

Att minimera kostnaderna för avfallshanteringen genom att ta till vara 
rationaliseringsvinster som bland annat kan erhållas genom användande av effektiv 
teknik, rationell och långsiktig planering, upphandling under fri konkurrens av tjänster 
och material. Att ge, i kommunens verksamma företag, hushåll och andra som vistas, 
bor, eller verkar i Kinda en bra och prisvärd avfallsservice.  
 

Mål 6: Alla som hanterar avfall skall ha en god och säker arbetsmiljö.  

Den tidigare avfallsplanens målformulering återkommer i den för perioden 2020 – 
2030 kommande avfallsplanen. Att arbetsmiljön för de som arbetar med 
avfallshanteringen kontinuerligt skall förbättras. En viktig förändring var att gå från 
säck till kärl, där personalens arbetsmiljö avsevärt förbättrades. Sådant som 
hämtningsmiljö, val av utrustning vid upphandlingar och att ÅVC och ÅVS utformas 
med en bra tillgänglighet och säker och trygg miljö, ska fortsatt ligga i fokus.  
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Mål 7: Resurser av avfallsbehandling skall säkerställas i kommunen. 

Avfallsanläggningen Adlerskog ska fortsätta att utvecklas. Logistiken för Adlerskogs 
återvinningscentral har förbättras genom att separera tung fordonstrafik från 
personbilar och infört bättre logistiksystem för återvinningsstation och 
storcontainerhantering. 2019 installerades även en fordonsvåg för att kunna ha 
viktbaserade avgifter på olika fraktioner. För att fortsätta utveckla hanteringen kring 
avfallet på Adlerskog finns mål som digitalisering och kompetensutveckling av 
personal med som viktiga faktorer i kommande avfallsplan.  

Mål 8: Avfallsbaserade anläggningsmaterial skall i ökad utsträckning ersätta 
naturmaterial där det är miljömässigt acceptabelt och säkert.  

En ny upplagsplats har tillskapats vid Kisa Karleby 5:23 för att i största möjliga mån 
kunna återanvända anläggningsmaterial där det är konstruktions- och miljömässigt 
acceptabelt att använda återvunnet material. Fortsatt arbete pågar, med att ta fram 
ett jordupplag kopplat till kommunens överskottsmassor vid t.ex. nybyggnationer. 
Detta för att kunna återanvända jordmassor.   

Avloppsslammet från de kommunala reningsverken leverans till externt bolag och 
återförs till lantbruksmark. Fortsatta mätningar och arbete pågår så att 
avloppsslammet ska vara godkänt för användning i jordbruket och återföras till 
jordbruket så att kretsloppet blir maximalt slutet. 

Mål 9: Avfallssektorns energieffektivisering bör öka genom att det totala 
transportarbetet ska minska för avfallshantering.  

Öka kunskapen för kommunens personal och enskilda medborgare, så som sparsam 
körning (eco-driving) och att välja kollektivt resande. Vid byte från säck till kärl minskar 
tiden för tömning och spar där med fordonsbränsle. Nya upphandlingar ska alltid styra 
åt miljömässigt bättre alternativ av fordonsparken, där det är ekonomiskt och tekniskt 
möjligt.  

 

Bilaga 4: Invånarnas uppfattning om avfallshantering 
Våren 2019 genomförde Indikator, på uppdrag av Kinda Kommun, en 
enkätundersökning för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen 
sköter gator, parker vatten, avlopp och avfallshantering. 551 st av 1000 slumpmässigt 
utvalda personer i åldern 18-74 år valde att svara.  

Så här blev utfallet i avfallsfrågorna.  

Fråga 1: Hämtning av hushållsavfall vid bostad.  
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89 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 4 
procent anger att de är missnöjda. Det största missnöjet är att hushållsavfallet hämtas för 
sällan (33 procent) följt av orsaker som dålig lukt och spill (24 procent var). Undersökningen 
visar också på att äldre är mer nöjda med hämtningen av hushållsavfallet än de yngre.  
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Fråga 2. Att lämna avfall på kommunens återvinningscentral 

Närmare tre av fyra kommuninvånare är positivt inställda till hur det fungerar för dem 
att lämna avfall på kommunens återvinningscentral, vilket ligger i linje med rikssnittet. 
Kommuninvånare som bor i villa, rad- eller kedjehus är positivt inställda i större 
utsträckning än de som bor i lägenhet. Det som orsakar mest missnöje är att 
återvinningscentralen ligger för långt bort (52 procent). 34 procent tycker det är 
skräpigt.  
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Fråga 3: Att lämna farlig avfall 

Tre av fyra kommuninvånare är positivt inställda till hur det fungerar för dem att 
lämna sitt farliga avfall, samtidigt som ungefär var tionde är antingen neutralt eller 
negativt inställd i frågan. Kommuninvånare som bor i villa, rad- eller kedjehus är 
positivt inställda i något större utsträckning än de som bor i lägenhet. Sex procent har 
valt att inte ta ställning i frågan genom att svara ”Vet inte”.  

10 procent är missnöjda. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan 
lämna farligt avfall ligger för långt bort (70 procent). Därefter kommer missnöje med 
otydlig information och anvisning, vad som får lämnas in (21 procent). 

Fyra av fem kommuninvånare anser sig vara tillräckligt informerade om var de ska 
lämna sitt farliga avfall, vilket ligger i linje med rikssnittet. Samtidigt är var tionde 
kommuninvånare antingen neutralt eller negativt inställd i frågan. 
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Fråga 4: Lämna förpackningar och tidningar 

Fyra av fem kommuninvånare lämnar vanligtvis sitt förpackningsavfall och sina 
tidningar på obemannade återvinningsstationer, vilket kan jämföras med riket där tre 
av fem lämnar sitt förpackningsavfall och sina tidningar på samma sätt. Andelen 
kommuninvånare som blandar sitt förpackningsavfall med hushållssoporna är låg både 
för kommunen och för Sverige i stort.  

75 procent tycker det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina 
tidningar. 14 procent är missnöjda. Det största missnöjet ligger i att det är skräpigt 
runt omkring insamlingscontainrarna.  

 

 

 

 

 

 

 


