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DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning )  

 
Avfall 
”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken 15 
kap. 1 §) Det finns förteckningar över avfallskategorier (bilaga 1) och över avfall som hör till 
avfallskategorier (bilaga 2) i Avfallsförordningen. 
 
Avfallsbehållare 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas sopbehållare eller bara 
behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare: 

• Engångsbehållare = säck (storlek 160-240 l) 
• Återgångsbehållare = kärl (storlek 130-660 l) 
• Återgångsbehållare = storbehållare eller container (1-20 m3) 
• Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (1-6 m3) 
• Batteriholk/rör/behållare 
• Latrinkärl  

 
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. Ibland kallas de rullkärl. De lyfts och töms i 
sopbil med hjälp av en kärllyft på bilen. Med boxar menas små behållare som används i 
hushåll, framför allt i småhus, för insamling av t.ex. farligt avfall och el-avfall. 
 
Avfallsföreskrifter 
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med 
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka skyldigheter 
kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. Ingår 
tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning, som varje kommun måste ha. 
 
Avfallshantering 
Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande eller annan behandling av 
avfall.  
 
Avfallskvarn 
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut 
på ledningsnätet eller samlas upp i tank.  
 
Avfallsplan 
Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning.  Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. 
 
Batterier  
Batterier omfattas av producentansvar fr.o.m. 2009-01-01. En del batterier innehåller farliga 
ämnen och klassas därför som farligt avfall, men alla batterier ska samlas in.  
 
Bioavfall  
Annat ord för matavfall.  
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Biologiskt lättnedbrytbart avfall  
Avfall från växt- eller djurriket, t.ex. matavfall, trädgårdsavfall, latrin och fettavfall, som kan 
behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning. Kan även beskrivas som den del av 
det organiska avfallet som på begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer.  
 
Brännbart avfall 
Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. 
 
Bygg- och rivningsavfall  
Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad 
eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta sådant avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och 
reparationer i bostaden räknas dock som hushållsavfall. En del bygg- och rivningsavfall 
klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.  
 
Ej brännbart avfall 
Avfall som inte brinner även om energi tillförs, t.ex. metall, glas, sten, porslin, keramik och 
gips.  
 
El-avfall, avfall från elektroniska och elektriska produkter  
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar 
och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt 
med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör räknas också som el-avfall. El-avfall omfattas av producentansvar.  
 
Entreprenör  
Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra hämtning eller 
behandling av avfall om kommunen inte har egen personal eller behandlingsanläggningar.  
 
Farligt avfall  
Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen och som har 
egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. färgrester, spillolja, lösningsmedel 
som lacknafta och fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och 
kvicksilvertermometrar. 
 
Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens 
ansvar kan i vissa fall överlåtas på nyttjanderättshavare.  
 
Fastighetsnära insamling  
Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet 
uppkommit. Förekommer både vid bostäder och vid verksamheter. Alternativet till 
fastighetsnära insamling är avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i 
butik eller annat.  
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Fettavskiljare 
Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där 
livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och kunna 
förorsaka stopp. 
 
Grovavfall 
Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det är t.ex. trasiga möbler, leksaker, 
cyklar och barnvagnar.  
 
Hushållsavfall 
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet” (Miljöbalken 15 kap. 2 §). Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov 
av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark eller byggnad 
för bostadsändamål. 
 
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och 
bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.  
 
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är 
jämförligt med avfall som kommer från hushåll.  Det är sådant avfall som uppkommer som en 
direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i 
en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 
toalettavfall. Jämförligheten knyter an dels till avfallets härkomst (att det uppstår i lokaler där 
människor uppehåller sig), dels till uttrycket renhållningssammanhang. Avfall från annan 
verksamhet räknas som hushållsavfall om det har potential att skräpa ner på samma sätt som 
avfall från hushåll har.  
 
Hämtningsplats (hämtningsställe, hämtställe) 
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där 
avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 
uppkommer på samma fastighet, bl.a. beroende på att det är olika fordon som hämtar. 
 
Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde 
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att 
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i 
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.  
 
Komposterbart  
Annat ord för matavfall som ska komposteras. 
 
Kompostering 
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i 
närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns. 
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Källsortering 
Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, t.ex. i hushållet 
eller på arbetsplatsen. Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i 
bostadsområdet avlämningsplats.  
 
Kärl- och säckavfall  
Det som vanligen kallas sopor och som läggs i kärl eller sopsäck, men även i container, 
sopsug, underjordsbehållare eller i vissa andra typer av behållare. Det består huvudsakligen av 
köksavfall och städsopor. Kärl- och säckavfall kan sorteras i matavfall och brännbart avfall. 
Grovavfall ingår inte eftersom det inte ryms i kärl eller säck.  
 
Lastningsplats 
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i fordonet. Kan även 
kallas angöringsplats, stoppställe eller uppställningsplats. Platsen ska ligga så nära avfallets 
hämtningsställe som möjligt och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
Lastningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av avfall beroende på att olika 
hämtningsfordon är olika stora.  
 
Matavfall 
Utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall kan 
komposteras på den egna fastigheten eller samlas in genom kommunens försorg. Insamling 
kan ske i kärl, säck, sopsugsystem och underjordsbehållare. Matavfallet kan också malas och 
samlas upp i en särskild tank som slamsugs eller genom användning av avfallskvarn som 
ansluts till avloppet. Om matavfallet inte sorteras ut blandas det med övrigt kärl- och 
säckavfall och ingår i det brännbara avfallet. Matavfall som uppkommer i 
livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för 
att ta hand om. 
 
Miljöstation  
Vanlig benämning på mindre obemannad plats där hushållens farliga avfall tas emot. 
Miljöstationer kan finnas på återvinningscentral och i form av en container placerad vid en 
bensinmack. 
  
Nyttjanderättshavare  
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan t.ex. vara en hyresgäst.  
 
Organiskt avfall 
Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt lättnedbrytbart avfall och 
plastavfall. 
 
Producent 
Med producent avses  
1. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, 
eller 
2. Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 4 §). 
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Producentansvar 
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, 
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (MB 15 kap. 6 §). 
Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, el-avfall, bilar, däck och batterier. 
Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i de insamlingssystem som 
producenterna tillhandhåller. Avfallen omfattas inte av kommunens ansvar, med undantag för 
elavfall och batterier som utgörs av hushållsavfall och som inte lämnats direkt till 
producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kommuner och producenter om 
insamling förekommer bl.a. för el-avfall och batterier. 
 
Renhållningsordning  
Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens 
renhållningsordning. Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla. 
 
Restavfall 
Det kärl- och säckavfall som återstår sedan annat avfall inklusive matavfall har sorterats ut. 
Restavfallet är brännbart. Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner. 
 
Returpapper 
Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas. 
Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i producenternas insamlingssystem. Returpapper 
ingår inte i kommunens ansvarsområde om det har sorterats ut. 
 
Rötning 
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall utan 
närvaro av syre. Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas återvinns. 
 
Skjut- och dragmotstånd 
Det motstånd som en behållare som skjuts eller dras gör. Motståndet kan mätas och beror på 
behållarens vikt och på underlaget. För stort motstånd är inte acceptabelt från 
arbetsmiljösynpunkt.  
 
Slamavskiljare 
Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 
 
Sluten tank 
Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 
kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda avloppslösningar. 
 
Trädgårdsavfall 
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större 
anläggningsarbete i en trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för. 
 
Underjordsbehållare (markbehållare, nergrävda behållare, djupbehållare) 
Behållare som till största delen är nergrävda i marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en 
innerbehållare upp, oftast med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Underjordsbehållare är 
lättplacerade då de inte kräver så stort utrymme ovan mark eller vid tömning. Eftersom 
avfallet ligger under mark där temperaturen är låg minimeras risken för dålig lukt.  
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Verksamhetsutövare 
Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för 
avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 
 
Återanvändning 
Användning av kasserad produkt utan föregående förädling.  
 
Återvinning 
Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och annan 
biologisk omvandling. 
 
Återvinningscentral (ÅVC) 
En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall 
eller annat återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. 
Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas 
på en åvc. Särskilda öppettider gäller.  
 
Återvinningsstation (ÅVS) 
En obemannad station för returpapper och förpackningar. Avfallet sorteras i olika behållare av 
den som lämnar det.  
 


