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Avfallsanläggningar inom Kinda kommun 
Adlerskogs avfallsanläggning är den enda ÅVC-anläggningen i Kinda kommun och beräknas 
kunna vara i drift under hela planeringsperioden. Det finns dock behov av ny lokalisering av 
en framtida avfallsanläggning med återvinningscentral. Kommunen har genom en utredning 
kommit fram till tre olika förslag på placering, arbetet fortgår och kommer att hanteras i 
samband kommunens arbete med en ny översiktsplan. Kinda kommuns gällande 
översiktsplan, antagen 2004, redovisar ett mål om att utreda möjliga platser för framtida 
avfallsdeponier samt om deponin vid Adlerskog kan utökas och användas i framtiden.  

Verksamheten omfattar för närvarande: 

• Omlastning av hushållsavfall för transport till avfallsförbränning. 

• Lagring av rent trä samt flisning, därefter transport till förbränning. 

• Lagring och sortering av verksamhetsavfall för transport till förbränning/ återvinning. 

• Deponering av ett fåtal avfallsslag som inte kan återvinnas, till exempel visst 
byggavfall samt grus och slam från gatubrunnar. Periodvis kan även deponering av 
slam från kommunala avloppsreningsverk förekomma. 

• Återvinningscentral för grovavfall från hushåll. 

• Mottagning av asfalt, därefter transport till Linköping 

• Mottagning och mellanlagring av cirka 195 ton per år farligt avfall, inklusive bland 
annat från impregnerat trä och elavfall. 

• Deponering av asbest, cirka 11 ton per år. 

• I den normala driften ingår också städning och vid behov, bekämpning av skadedjur. 

Hantering av icke farligt avfall 
Avfallen sorteras och lagras på hårdgjorda ytor eller på förstärkta mellantäckta ytor på 
avfallsupplaget. Allt vatten som rinner från ytorna samlas upp och leds av via 
lakvattensystemet. Respektive avfall hanteras enligt följande 

• Hushållsavfall tippas på platta och lastas om i storcontainer för transport till 
avfallsförbränning, för närvarande till Gärstadsverket i Linköping. 

• Grovavfall från hushåll samlas in kampanjvis och sorteras på platta i fraktionerna 
brännbart, rent trä, skrot, resårmöbler och deponirest. 

• Grovavfall som lämnas vid anläggningen av hushållen själva sorteras av 
avfallslämnaren i fraktionerna brännbart, rent trä, skrot, resårmöbler och 
deponirest. 

• Bygg och rivningsavfall kontrolleras vid ankomsten. Korrekt källsorterad leverans 
anvisas till rätt återvinningsplats alternativt rätt deponiplats. Leverans av blandat 
avfall tippas på sorteringsplattan och sorteras. 

• Rent trä mellanlagras, flisas 2-4 gånger per år och transporteras till förbränning. 

• Aska från biobränsleeldade pannor levereras i täckta containrar och tippas på 
anvisad plats. Kontroll av tippningen sker i efterhand av anläggningens personal. 

• Slam från reningsverk levereras för närvarande till Västra Götaland men om slam vid 
något tillfälle behöver tas emot vid Adlerskogs avfallsanläggning skall det tippas på 
anvisad plats på deponin. Kontroll av tippningen sker i efterhand av anläggningens 
personal. Med varje slamleverans följer en avfallsdeklaration, efter tillstånd av 
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länsstyrelsen. 

• Slam från sandfång och gatubrunnar avvattnas vid Kisa reningsverk. Torrt material 
från sandfång och gatubrunnar används till mellantäckning. 

• Schaktmassor från förorenade områden som inte klassas som farligt avfall, blandas 
med slam/komposterbart trädgårdsavfall. Materialet används som mellantäckning. 

• Vintersand som sopats upp från gator mellanlagras vid kommunförrådet därefter 
renas det för att kunna återanvändas. 

• Latrin lagras för närvarande på avfallsanläggningen och töms kampanjvis med sugbil, 
cirka vart annat år. 

Hantering av farligt avfall 
Inom Adlerskogs avfallsanläggning finns en återvinningscentral för hushållens farliga avfall. 
Här mottas och lagras/mellanlagras cirka 195 ton per år. Invallade ytor har inget avlopp och 
eventuella läckage inom dessa invallade ytor hanteras efter behov. Avrinnande vatten från 
övriga ytor leds till lakvattenuppsamlingssystemet. Respektive farligt avfall hanteras enligt 
följande: 

• Asbesthaltiga byggavfall huvudsakligen från företag, kontrolleras vid ankomsten 
genom okulärbesiktning och med avfallsdeklaration. Deponering sker i särskilt 
uppmärkt cell tillsammans med förbränningsaska. Enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter (2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av 
avfall vid anläggningar för deponering av avfall, 32§ får asbesthaltiga avfall 
deponeras på icke-farligt avfallsdeponi. 

• Impregnerat trä från privatpersoner och verksamheter, mellanlagras och 
transporteras sedan till lämplig mottagare, för närvarande Gärstadverket i Linköping. 
Hanteringen sker direkt i container.  

• Elektronikskrot från privatpersoner och företag, omfattas av producentansvaret 
(Förordning 2014:1075 om producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter) och Kinda kommun har avtal med El-kretsen AB om mottagning och 
mellanlagring av varor. El-kretsen hämtar el-skrotet varannan vecka. Mindre enheter 
lagras i transportburar under tak större enheter lagras utomhus. 

• Spillolja från privatpersoner lämnas i plastbehållare och lagras i separat utrymme, i 
en container.  

• Övriga farliga avfall från i huvudsak privatpersoner, som till exempel bilbatterier och 
kemikalier från hushållen lagras i plastbehållare i låsbar container. Avfall som kan 
reagera med varandra lagras i olika behållare. Småkemikalier lagras i plastbackar, 
bilbatterier i syrafasta behållare och målarfärg i kryobehållare. 

Tabell 3 nedan visar antal ton/år av mellanlagring av farligt avfall på Adlerskog (år 2018). 
Tabellen visar bara avfallsslag som överstiger 1 ton.  

 

Avfallsslag Ton/år  Avfallets ursprung 

Bilbatterier 8  Hushåll 

Elektronikskrot 108  Hushåll 

Småbatterier 2,4  Hushåll 

Färg/lim/Lack 6,6  Hushåll 
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Spillolja 1,3  Hushåll 

Tryck.imp trä 58  Företag 

 
 
Deponering 
De senare åren har cirka 400 ton icke farligt avfall (t.ex. isolering, betong, porslin) 
deponerats per år på anläggningen. Dessutom har cirka 11 ton asbestavfall deponerats per 
år. 

Deponeringsområdet består av två etapper. Verksamheten pågår för närvarande inom 
etapp 1 medan etapp 2 ännu inte tagits i bruk. 

När avfall deponeras kompakteras det genom att man kör några vändor med mobila 
arbetsmaskiner. När pallen är färdig blir den transportyta och kompakteras ytterligare. 
Uppläggningshöjden anpassas efter den typ av avfall som deponeras. Daglig täckning utförs 
vid behov, som till exempel när avfall riskerar att spridas med vinden, luktar eller när 
avfallet kan vara attraktivt för skadedjur. Mellantäckning sker efterhand som pallen 
avslutas. De material som används är i största möjliga mån annat avfall, till exempel sand 
från reningsverkens sandfång, slam från gatubrunnar, vissa rivningsmaterial och 
färdigbehandlade oljeskadade massor. Som konstruktionsmaterial för vägar och andra mer 
kvalificerade ytor används mer lämpligt material som tegel, betong, schaktmassor eller 
inköpta material, till exempel bergkross. 

Lakvattenhantering 
Lakvatten från deponin avrinner nästan horisontellt ovanpå naturliga täta jordlager av lera. 
Strömningsriktningen är dels mot mitten av den naturliga dalgången dels mot norr. På 
deponins norra sida finns öppna lakvattendiken med självfall mot mitten och en 
lakvattendamm. I söder finns öppna lakvattendiken på grund av ett mindre skred som 
påverkade inre lakvattendiket och det yttre ytvattendiket. Numera hanteras vattnet från 
båda dikena som lakvatten och leds med självfall under avfallsupplaget till norra sidan. Det 
södra diket anlades ursprungligen för att samla upp och avleda ytvatten och därför bidrar 
detta dike till viss utspädning av lakvattnet. Längre söderut finns ett nytt ytvattendike som 
också avvattnas med självfall norrut men i separat ledning under deponin. 
Lakvattenströmningen sker i naturligt friktionsmaterial (svallsand och finare svallsediment 
ovanpå leran). Centralt under deponin i nord-sydlig riktning finns en dräneringsledning med 
förgreningar som underlättar transporten av lakvatten. Vid lakvattendammen finns två 
dränkbara avloppsvattenpumpar för överledning (3 km) till det kommunala 
avloppsreningsverket i Kisa, eller vid höga flöden, överledning till ett utjämningsmagasin 
(350 m3) på deponins östra sida. Ledningarna går utmed deponins östra sida. Från 
utjämningsmagasinet kan avloppsvattnet återföras med självfall till pumpstationen på 
deponins norra sida. Program för lakvatten och omgivningskontroll är upprättat.  

Vägning av avfall 
År 2018 installerades en fordons-vågstation på Adlerskogs avfallsanläggning. Detta innebär 
att man gick ifrån kubik-debitering till ton-debitering. Varje företag tillses med id-kort, som 
används vid varje besök, för in -och utvägning.   
 

Tabell 3: Mängd farligt avfall som mellanlagras (ton/år) på Adlerskog. 
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Ristippar 
Kinda kommun har tre stycken ristippar, belägna i Rimforsa, Horn och Kisa. Dessa är 
tillgängliga utan större tidsbegränsningar. Här kan trädgårdsavfall lämnas. Grenar avyttras 
till energiutvinning, växter, löv och annat klenare växtmaterial läggs upp och genomgår 
kompostering under lagring.  Kompostmaterialet avyttras till företag som tillverkar matjord.  
 


