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Bilaga 1. Begrepp och definitioner 
 
Aerob behandling Behandling av bioavfall med tillgång till syre, exempelvis kompostering 

 
Anaerob behandling Behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis rötning 

 
Avfall Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (se 15 kap 1 § Miljöbalken) 
 

Avfallshantering Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall (se 15 kap 3 § Miljöbalken) 
 

Bioavfall Biologiskt lätt nedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska avfallet som på 
begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och 
trädgårdsavfall (jämför organiskt avfall) 
 

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående 
av metan och koldioxid 
 

Biologisk behandling Återvinning av humus, näringsämnen och/eller energi ur bioavfall genom aerob eller 
anaerob behandling 
 

Bortskaffande 
 

Sådana förfaranden som anges i bilaga 5 till Avfallsförordningen. 

Brännbart avfall Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat 
(se Avfallsförordningen 4 §) 
 

Bygg- och rivningsavfall 
 

Avfall som uppkommit vid ny-, till- eller ombyggnad, renovering eller rivning av byggnad 

Deponi 
 

Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas (se Deponeringsförordningen 5 §) 

Deponigas 
 

Biogas som bildas i en deponi 

Elektriskt och 
elektroniskt avfall 

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustnings-
delar och förbrukningsvaror som haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Omfattas av 
producentansvar. (se Avfallsförordningen 6 § och Förordningen om producentansvar 
för elektriska och elektroniska produkter 205:209) 
 

Energiåtervinning Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av 
gas från organiska ämnen, till exempel i en rötningsanläggning eller på en deponi. 
 

Farligt avfall Avfall som har en eller flera farliga egenskaper till exempel giftigt, cancerframkallande, 
explosivt eller brandfarligt. Formellt sett avfall som är markerat med * i bilaga 2 till 
Avfallsförordningens 4 §. 
 

Fastighetsnära 
insamling 

Insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet uppkommit. 
 

Grovsopor/grovavfall Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl (se NFS 2004:4 4 §) 
 

Hushållsavfall Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller 
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll (se Miljöbalken 15 kap 2 §) 
 

Icke brännbart avfall 
 

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten, metaller 

Industriavfall 
 

Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess 

Insamling 
 

Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport (se 
Avfallsförordningen 4 §) 

Kompostering 
 

Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under tillgång till syre (jämför rötning) 

Källsortering 
 

Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel 
i hushållet 

Kärl- och säckavfall Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive avfall till 
materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall. 
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Lakvatten Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, 
mellanlagring eller transport.  
 

Lättnedbrytbart avfall 
 

Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning. 

Matavfall Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan orsak inte gått till konsumtion 
 

Materialåtervinning 
 

Se återvinning 

Miljöstation Mindre anläggning för mottagning av hushållens farliga avfall, ofta placerad invid en 
bensinstation eller förlagd till en återvinningscentral 
 

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall (jämför 
bioavfall) (se Avfallsförordningen 4 §) 
 

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en 
förpackning (varuproducent) eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar 
avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (avfallsproducent) 
(se Miljöbalken 15 kap 4 §) 
 

Producentansvar Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess livscykel inklusive 
design, produktion och omhändertagande som avfall. 
 

Rötning Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas (jämför 
kompostering) 
 

Tillsyn Kontroll från myndighet över verksamhet som bedriver viss verksamhet, särskilt 
miljöfarlig sådan. 
 

Täckning Material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera lakvatten, förhindra regnvatten att 
tränga ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa iväg. Mellantäckning läggs mellan 
lager av avfall, sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande 
plantering. 
 

Vitvaror Vanligen större elektriska hushållsapparater, typ diskmaskin, tvättmaskin och 
kylmöbler. Någon absolut definition finns inte. Se vidare Elektriskt och elektroniskt 
avfall. 
 

Återanvändning 
 

Användning av kasserad produkt utan föregående förädling. 

Återvinning Användning, behandling eller omhändertagande av material, näringsämnen eller energi 
från avfall (se återvinningsförfarande, bilaga 4 till Avfallsförordningen) 
 

Återvinningscentral, 
ÅVC 
 

Bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall eller 
liknande.  

Återvinningsstation, ÅVS 
 

Obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper. 

 
Källa: RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen, Svensk Avfallshantering 2006 
 


