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Nuvarande avfallshantering 
I detta kapitel presenteras hur specifika avfallstyper hanteras i Kinda kommun:  
 

9.1 Matavfall 

Kinda Kommun har idag ingen fastighetsnära insamling av matavfall. Privat 
hemkompostering finns, i liten skala. Inom Kinda kommun finns det ingen central 
insamling och för närvarande ingen lämplig anläggning för biologisk behandling genom 
biogasframställning och/alternativt kompostering. Kommunen har inte heller 
ekonomiska förutsättningar för att investera i en anläggning för att ta hand om och 
biologiskt behandla den mängd utsorterat matavfall som kan genereras inom 
kommunen. Matavfallet läggs för närvarande i det vanliga sopkärlet/sopsäcken för 
hushållsavfall och skickas till energiåtervinning. 

Matavfallsinsamling finns som ett av de 6 inriktningsmålen för Kinda kommun. Avfallsflöden 
för matavfall kommer därför förändras i takt med att lagstiftning och behandlingsmetoder 
utvecklas. Regeringen beslutade under hösten 2020 att system för separat insamling av 
matavfall från hushåll ska finnas från och med 2023-12-31. 
 
9.2 Avfall från utvinning av mineraliska produkter 
Inom Kinda kommun finns inga företag som utvinner malm eller mineraler. 
 
9.3 Branschspecifika industriavfall 
Branschspecifikt avfall från företag och verksamheter förekommer endast i begränsad 
omfattning i Kinda kommun då det bara finns ett fåtal tillverkande verksamheter i 
kommunen. Då kommunen inte har ansvar för detta avfall saknas heltäckande statistik. 
Avfall från verksamheter, som inte är hushållsavfall, får transporteras till valfri godkänd 
anläggning. Många företag lämnar sitt verksamhetsavfall på Adlerskogs avfallsanläggning. 
De största avfallsmängderna som lämnas in på Adlerskog är träavfall, sorterat 
verksamhetsavfall, förpackningsavfall, bygg samt rivningsavfall.  
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid. 
 
9.4 Lantbruksplast 
För ensilageplast inom jordbruket finns ett frivilligt åtagande för materialåtervinning, vilket 
för Kinda kommun innebär att jordbruksrörelsen en gång per år samlar in den ensilageplast 
som används. Den plast som är ”ren” materialåtervinns medan den plast som är ”smutsig” 
går till energiutvinning genom förbränning. Många bönder väljer dock ändå att köra sin plast 
till återvinningscentralen, då de inte har platsen att lagra.  
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.5 Specialavfall (smittfarligt avfall) 
Alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att avfallet transporteras bort 
och i övrigt hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Producenterna är också 
skyldiga att informera dem som köper läkemedel om möjligheten att lämna tillbaka 
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läkemedelsavfall till apoteken och om varför avfallet inte bör blandas med övrigt avfall. 
Producentansvaret för läkemedel omfattas dock inte av farligt avfall, vilket betyder att 
kommunerna ansvarar för att borttransportera och bortskaffa vissa läkemedel som utgör 
farligt avfall och som kommer från hushåll. I dagsläget är det cytostatika och cytotoxiska 
läkemedel som utgör farligt avfall. Kasserade kanyler från hushållen lämnas på Apoteket i 
Kisa vilket Kinda kommun skrivit avtal med. Avtalet beskriver även vem som ska informera 
om rutinerna kring läkemedelsavfall, kanyler och farligt avfall.  
 
Vid Vårdcentralen generas cirka 1 ton specialavfall per år. Detta avfall transporteras till 
Universitetssjukhuset i Linköping för destruktion. 
 
På Adlerskogs avfallsanläggning finns en station för specialavfall, där hushåll och 
yrkesverksamma kan lämna väl emballerat smittfarligt avfall -kanyler, sprutor eller dylikt. 
Det insamlade smittfarliga avfallet (typ diabetssprutor), ca 8 kg per år, levereras vidare till 
återvinningsföretag med tillstånd, för närvarande Ragn-Sells. 
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.5 Utsortering av explosiva varor, vapen, ammunition med mera 
Explosiva varor och vapen samt ammunition ska utsorteras och lämnas till Polisen för vidare 
hantering enligt gällande regelverk.  
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.6 System för återvinning av tidningar och förpackningar 
Inom kommunen finns för närvarande en återvinningscentral (ÅVC) och fem stycken 
återvinningsstationer (ÅVS) uppställda för insamling av tidningar, förpackningar av glas, 
kartong, metall, hård- och mjukplast. Dessa är: 

• Återvinningscentral, Adlerskogs avfallsanläggning i Kisa. 

• Återvinningsstation, parkering vid Folkets Hus i Kisa. 

• Återvinningsstation, parkering vid Henrik Karlssons Elektriska AB i Kisa. 

• Återvinningsstation, parkering vid ICA Supermarket i Rimforsa. 

• Återvinningsstation, parkering vid Industrigatan (före detta Tornparkeringen) i Horn. 

• Tillfällig återvinningsstation vid Karleby. 
 
Iordningställande och underhåll av uppställningsplatser regleras i avtal mellan kommunen 
och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som är ombud för de 
producenter/materialbolag vilka är huvudmän och ansvariga för insamlingen av materialen. 
 
Kommunen ser det som angeläget att hushållen på ett rimligt sätt kan fullgöra sitt ansvar för 
insamlingen varför upplåtelse av plats på kommunal mark, för de kompletta stationerna, 
idag sker enligt avtal med FTI. FTI svarar för samtliga kostnader för systemets 
upprätthållande inklusive skötsel av ytorna kring stationerna. FTI städar för närvarande tre 
av återvinningsstationerna (ICA Supermarket i Rimforsa, Konsum i Kisa och Industrigatan 
(före detta Tornparkeringen i Horn) 2 gånger per vecka. Övriga stationer i kommunen städas 
1 gång varannan vecka. FTI ser kontinuerligt över städfrekvenser och kan ändra dem vid 
behov.  
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Tabell 2 nedan visar antal kg/person och år som Kinda kommuninvånare slänger (år 2018).  
 

  Glas Papper Plast Metall Tidningar 

Kinda 22,6 14 5,9 1,2 19,8 

 
 
Mängden brännbart avfall uppgår till cirka 4 000 ton/år, varav cirka 2 000 ton kommer från 
hushåll.  
 
På grund av det ökade producentansvaret för dessa typer avfall som innebär krav på 
fastighetsnära insamling kommer detta insamlingssystem att behöva förändras. Detta görs 
med fördel i samband med den framtida förändrade insamlingen av hushållsavfall och 
matavfall.  
 
9.7 Invasiva arter 
Invasiva arter, som tillexempel Jättebalsamin och Jättebjörnlokan, ska ej lämnas på ristippar 
eller kompost. Dessa ska läggas i försluten plastsäck och förbrännas.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.8 Grovavfallsinsamling 
Två gånger om året samlas grovavfall in, dels vid bemannad insamling i Rimforsa dels 
obemannad insamling vid 5 olika orter runt om i kommunen, Kisa, Björkfors, Horn, Hycklinge 
och Verveln. Detta annonseras och informeras via olika kommunala kanaler. Vid dessa 
tillfällen vill kommunen också underlätta för återbruk genom erbjuda ideella organisationer 
att vara med vid insamlingen. Detta system kan komma att behöva förändras i framtiden.  
 
9.9 Brännbart avfall 
Efter insamling omlastas och transporteras till Tekniska verket Linköping för 
energiåtervinning.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.10 Latrin 
Latrin från hushåll som saknar slambrunn eller sluten tank samlas in i plastkärl. Dessa lagras 
för att sedan tömmas med slamsugningsbil.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.11 Fosforbindande material 
Tas vanligtvis omhand av leverantören. När fosforbindande material tas om hand av 
kommunen, kommer detta material att läggas upp på Adlerskogs avfallsanläggning efter 
lagring under minst sex månader kommer materialet användas som jordförbättring i den 
egna verksamheten.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.12 Avloppsslam  
Hämtas vid reningsverk och avsätts till jordbruksmark. Kvalitet ska hållas så detta fortsatt är 
möjligt. Slammets kopparhalt utgör ett hinder för avsättning i närområdet.  

Tabell 2: Kg/person och år  
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Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 


