
BILAGA 8. ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 
Avfall  Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med 

eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Avfallshantering Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, 
återvinning eller bortskaffande av avfall. 

Avfallshierarki EU:s prioriteringsordning för metoder för omhändertagande av avfall. 

Behållare  Med behållare avses kärl av plast, container, underjordsbehållare, 
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av 
hushållsavfall. 

Biogas  Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material. 

Biologisk behandling Återvinning av humus, näring och energi ur bioavfall genom 
kompostering eller rötning. 

Brännbart kärlavfall Med brännbart kärlavfall avses kärlavfall som återstår sedan matavfall 
har sorterats ut. 

Bygg- och rivningsavfall Avfall som uppkommer vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad. 

Deponi  Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas. 

Elavfall  Avfall från elektriska eller elektroniska produkter inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en 
elektrisk eller elektronisk funktion. 

Energiåtervinning Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för 
avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen t.ex. i en 
rötgasanläggning eller på en deponi. 

Farligt avfall  Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, t.ex. giftigt, 
cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. 

Fastighetsnära insamling Insamling vid de fastigheter där avfallet uppkommer. 

Förmultningstoalett Latrinet samlas upp i en behållare och bryts ner genom en naturlig 
process till kompost. 

Grovsopor/grovavfall Hushållsavfall som är så tungt och skrymmande att det inte är lämpligt 
att samla in i kärl. 

Hushållsavfall Avfall som kommer från hushåll eller avfall från annan verksamhet 
som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer 
från hushåll. Vanligtvis inkluderas avfall från exempelvis restauranger 
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och kontor. Se även ”Vägledning till definition av hushållsavfall, 
2008-01-16”, från Naturvårdsverket. 

Hämtning-betald-säck Säck som förköps med inkluderad avgift för insamling, transport och 
behandling. 

Industriavfall Avfall som uppkommer genom en verksamhetsprocess, annat avfall 
än hushållsavfall. 

Insamling  Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidaretransport. 

Kompostering Biologisk behandling där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning 
av syre. 

Kärlavfall    Med kärlavfall avses sådant hushållsavfall som återstår sedan 
grovavfall, farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar 
har sorterats ut, oberoende av vilken typ av behållare som avfallet 
samlas upp i. Dock avses inte slam från enskilda avloppsanläggningar, 
fett från fettavskiljare eller latrin. Kärlavfall läggs i soppåse som 
sedan läggs i avfallskärl, sophus, underjordsbehållare eller liknande 
vid bostaden eller verksamheten. 

Lakvatten  Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller finns i avfall under 
deponering, mellanlager eller transport. 

Matavfall  Med matavfall avses särskilt utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall 
som samlas in separat för biologisk behandling. Matavfall utgörs av 
matrester, hushållspapper, kasserade livsmedel utan förpackning och 
liknande avfall. 

MIFO  Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), har tagits 
fram av Naturvårdsverket (1999). Metodiken bygger inledningsvis 
(MIFO fas 1) på faktainsamling och riskklassning för att bedöma hur 
angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar (MIFO fas 2) på 
ett misstänkt förorenat område.  

Miljöbil  Med miljöbil avses ett fordon som är särskilt inredd för att förvara 
farligt avfall. Till miljöbilen kan farligt avfall från hushåll lämnas. 
Information om vilka platser miljöbilen besöker och körschema 
lämnas av renhållaren. 

Miljöstation  Vanligtvis obemannad mindre anläggning för mottagning av 
hushållens farliga avfall. 

Producent  Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller 
förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall 
som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

Producentansvar Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess 
livscykel inklusive design, produktion och omhändertagande som avfall. 
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Rötning  Syrefri behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses komposterbart och flisbart avfall som 
uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i en- och tvåbostadshus, 
däremot inte avfall som uppstår vid större omläggningsarbete i en 
trädgård. Det senare är byggavfall. 

Underjordsbehållare Exempel på hämtningssystem, s.k. djupuppsamlingssystem, för 
insamling av avfall där avfallet förvaras i behållare delvis under mark. 

Vitvaror  Vanligen större hushållsprodukter, typ diskmaskin, tvättmaskin och 
spisar. Någon absolut definition finns inte. 

Återanvändning Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling. 

Återvinning  Användning av material, näringsämnen eller energi från avfall. 

Återvinningscentral Bemannad större anläggning för mottagning av hushållens sorterade 
produkter. 

Återvinningsstation Obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och 
returpapper. 

FÖRKORTNINGAR 
EU  Europeiska Unionen 

FNI  Fastighetsnära insamling 

FTI  Förpacknings- och tidningsinsamlingen  

MNI  Människonära insamling 

NFS  Naturvårdsverkets föreskrifter 

REVAQ  Certifieringssystem för avloppsslam 

SAKAB  Svensk Avfallskonvertering AB 

STAR  Stockholmsregionens avfallsråd 

SÖRAB  Söderhalls Renhållningsverk AB 

VA  Vatten och avlopp 

ÅVC  Återvinningscentral 
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