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Tabell 1

I tabell 1 anges termer och begrepp som anvands i de har foreskrifterna med de
betydelser som anges i denna bilaga.

Begrepp
Anläggning

Anordning

Avfall
Avfall som kan förberedas
för återanvändning

Avfallshantering
Avfallsutrymme

Behållare

Fastighetsinnehavare

Fettavskiljare
Fosforfiltermaterial

Förklaring
Små/enskilda avloppsanläggningar,
sopsugsanläggningar, fettavskiljare och
tankar för matavfall.
Alla typer av stativ/hållare för behållare,
karusell för sopsäckar, kärl- och säckväxlare,
sopnedkast, inkast till sopsug, kärlskåp,
kassun till underjordsbehållare eller annat
som används vid uppsamling av avfall.
Varje ämne eller föremål som innehavaren
gör sig av med eller ämnar göra sig av med.
Saker som ägaren vill göra sig av med, men
som fortfarande är funktionsdugliga, hela och
rena. Exempel är möbler, husgeråd, textilier
och cyklar.
Insamling, transport, återvinning eller
bortskaffande av avfall.
Ett utrymme som behållare eller löst avfall
hämtas från. Det är till exempel miljöhus och
miljörum.
Kärl, säck, container, underjordsbehållare,
bottentömmande behållare, eller annan
behållare för uppsamling av hushållsavfall.
Den som är fastighetsägare eller den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
En anläggning för att samla upp och separera
fettavfall från avloppsvatten.
Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som
är ett komplement till en biologisk
behandling, till exempel en markbädd.
Fosforfällor kan också användas som
efterbehandling efter till exempel ett
minireningsverk. Reningen i en fosforfälla
bygger på att fosfor i avloppsvattnet binds till
ett material med hög kapacitet för
fosforbindning. I allmänhet används
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kalkbaserade filtermaterial. Fosforfällor
innehåller en utbytbar filterkassett, eller säck,
eller filtermaterial i lösvikt.
Hushållsavfall (Kommunalt
avfall)

Med hushållsavfall menas i dessa
föreskrifter det avfall som kommunen
ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
det vill säga avfall som kommer från hushåll
och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
I begreppet avfall från hushåll inryms avfall
som kan uppkomma i bostäder. Det är till
exempel matavfall, restavfall (städsopor,
hygienavfall), slam, grovavfall,
trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur.
I begreppet ingår även avfall från
fettavskiljare och avfall från små/enskilda
avloppsanläggningar, till exempel slam,
förbrukade fosforfilterkassetter eller säckar
med förbrukat filtermaterial, när
anläggningarna är dimensionerade för
högst 25 personekvivalenter.
Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet
hushållsavfall, men måste hanteras som
farligt avfall. Farligt avfall från
verksamheter ingår inte i hushållsavfall och
verksamheter ansvarar själva för att deras
farliga avfall hanteras på ett miljöriktigt
sätt.
Hushållsavfall uppstår i alla former av
boende. Utöver i vanliga bostäder uppstår
det även vid boende i gästhamnar,
campingplatser, internat, vårdinrättningar,
fängelser, militärförläggningar, hotell med
mera.
I begreppet hushållsavfall ingår också visst
avfall från verksamheter. Avfallet ska gå att
jämställa med avfall från hushåll och är ett
resultat av att människor använder lokaler
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eller anläggningar. Som exempel kan
nämnas avfall från personalmatsalar och
restauranger, avfall från fettavskiljare, samt
avfall som uppkommer genom städning och
genom att saker kastas i papperskorgar.
Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägsoch busstationer, hamnar, skolor,
fritidsanläggningar och samlingslokaler,
konventionellt avfall från sjukhus och andra
vårdinrättningar samt avfall från kontor,
handel och köpcentrum är hushållsavfall då
det går att jämställa med avfall från hushåll.
Från 1 januari 2023 gäller att bygg- och
rivningsavfall ingår i begreppet
hushållsavfall om det uppkommer då ett
hushåll bygger, renoverar eller river. Om
däremot en yrkesperson utför arbetet
omfattas det inte av kommunens ansvar.

Hårdgjord yta

Kommunens
avfallsorganisation

Kompostering

Matavfallstank

Minireningsverk
Nyttjanderättshavare

Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel
asfalt, betong, betongplattor eller hårdpackat
grus. Singel och annat löst material är inte
godkänt.
Kommunens avfallsorganisation är Lunds
Renhållningsverk, som kommunen har gett i
uppdrag att sköta det kommunala
avfallsansvaret.
Biologisk behandling där matavfall,
trädgårdsavfall eller latrin bryts ner aerobt
(under förbrukning av syre).
Matavfallstank är en tank för uppsamling av
kvarnat matavfall. Tanken töms med ett
slamsugningsfordon.
Minireningsverk används för att behandla
avloppsvatten från hushåll.
Den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller
nyttja fastigheten. I begreppet ingår
verksamheter som hyr lokal, men inte den
som har hyresrätt för bostad.
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Producentansvar

Renhållningsordning

Producentansvar är skyldigheten för
producent att se till att avfall samlas in,
transporteras bort, återvinns, återanvänds
eller bortskaffas på ett sådant sätt som krävs
för en hälso- och miljömässigt godtagbar
avfallshantering. Producentansvar finns för
förpackningar, däck, bilar, el-avfall, batterier
och läkemedel.
Kommunens renhållningsordning består av:
• Kommunens avfallsplan ”För en hållbar
resurshantering”, som är beslutad av
kommunfullmäktige.
• Dessa föreskrifter för avfallshantering.

Samlaren

Små/enskilda
avloppsanläggningar

Sopsug (stationär eller
mobil)

Ett skåp som finns i vissa butiker eller på
andra platser, där hushåll kan lämna
småbatterier, små ljuskällor och
småelektronik. Se mer information på
www.sysav.se.
Det är sluten tank, trekammarbrunn,
slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk
och andra motsvarande anläggningar. Det
slam eller förbrukat filtermaterial som
uppstår i dessa anläggningar ingår i
begreppet hushållsavfall och kommunen
ansvarar för insamling och behandling.
Stationär sopsugsanläggning är ett
insamlingssystem där avfallet transporteras
med hjälp av undertryck genom rör i
marken, från sopnedkastet till en
uppsamlingscontainer, som finns i en
byggnad en bit bort från bostäderna.
Mobilt sopsugssystem är en anordning där
avfallet samlas in med hjälp av undertryck
som skapas av insamlingsbilen. Under varje
inkast finns en behållare under jord. En eller
flera behållare binds ihop genom rör i marken
till en dockningspunkt. Vid tömning ansluter
fordonet till dockningspunkten och suger
avfallet från behållaren till fordonet.
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Toalettavfall

Transportväg

Underjordsbehållare

Återvinningscentral (ÅVC)

Återvinningsstation (ÅVS)

Det är avfall från mulltoalett,
förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl och
liknande toalettlösningar.
Den eller de vägar som hämtningsfordonet
använder för att ta sig fram till platsen där
fordonet stannar vid fastigheten för hämtning
av avfall.
Det är en behållare som helt eller delvis är
nergrävd i marken. Vid tömning lyfts
behållaren eller en innerbehållare upp, med
hjälp av en kran på hämtningsfordonet.
En plats, vanligen bemannad (där hushåll kan
lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall,
farligt avfall och annat avfall. Avfallslämnaren
sorterar själv avfallet i olika behållare, enligt
instruktioner på plats. Restavfall och
matavfall får inte lämnas på ÅVC.
En återvinningsstation (ÅVS) är en plats som
ingår i producenternas och kommunens
insamlingssystem och är öppen för
allmänheten och där hushåll kan lämna
förpackningar och returpapper i avsedda
behållare.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband
med avfallshantering hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till
avfallsförordningen.
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