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Ordlista - definitioner och 
begrepp 
 
 
Avfall 
Varje föremål eller ämne som 
innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med, se 
Miljöbalken (1998:808), 15 kap. 1§. 
 
Avfallsanläggning 
Anläggning där man delvis eller i sin 
helhet tar emot, sorterar, omlastar, 
mellanlagrar, behandlar eller deponerar 
olika avfallsslag. 
 
Avfallshantering 
Verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall 
 
Avfallshierarki 
Hierarki för hur avfallet ska omhändertas. 
Ursprungligen från EU, men även 
implementerat i Sverige 
 
Avfallsplan 
Sveriges kommuner ska enligt lag 
gastställa en avfallsplan där man 
presenterar mål och inriktning för 
avfallshanteringen de närmaste åren. 
 
Avfall från energiutvinning 
Slagg, askor och rökreningsprodukter 
från koleldning, avfallsförbränning, ved- 
flis och torveldning samt oljeeldning 
 
Avfall från behandling av kommunalt 
avloppsvatten 
Slam, rens och sand från kommunala 
avloppsreningsverk samt slam från 
enskilda brunnar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfall från behandling av industriellt 
avloppsvatten. 
Slam och annat avfall från behandling av 
industriellt avloppsvatten. Dock ej farligt 
avfall. 
 
Avfall från utvinning av mineraliska 
produkter 
Branschspecifikt avfall från brytning och 
utvinning av malm, mineraler, kol, torv, 
råpetroleum, naturgas etc. Till gruppen 
räknas även avfall från anrikning och 
sintring av malmer och mineraler. 
 
Biogas 
Gasen består i huvudsak av metangas 
och koldioxid och bildas under syrefria 
förhållanden (rötning), vid nedbrytning av 
organsikt material. Gasen används bl.a. 
till fordonsgas. 
 
Biologisk behandling 
Behandling genom kompostering eller 
rötning. 
 
Bortskaffning 
Slutlig behandling av avfall genom 
exempelvis förbränning eller deponering 
 
Branschspecifikt industriavfall 
Fast och flytande avfall som uppkommer 
som en direkt följd av verksamheten, det 
vill säga processavfall, spill och 
kassation, dock ej farligt avfall. Till 
gruppen räknas, förutom avfall från 
industrier, även avfall från jord- och 
skogsbruk, partihandel, varuhandel och 
varuförmedling, offentlig förvaltning och 
andra tjänster. 
 
Brännbart avfall 
Avfall som brinner utan energitillskott 
efter det att förbränningsprocessen 
startat. 



 
 
Bygg- och rivningsavfall 
Avfall från nyproduktion, dvs. byggnads- 
och anläggningsverksamhet, avfall från 
rivnings- och renoveringsverksamhet 
samt jord- och schaktmassor. 
 
Deponi 
Kontrollerat upplag för avfall som inte 
avses flyttas. 
 
Deponigas 
Biogas som bildas i en deponi. 
 
Destruera 
Att förstöra, i avfallssammanhang 
används ordet ofta om olika behandlingar 
där farligt avfall omvandlas till mindre 
farliga slutprodukter 
 
Dioxin 
Samlingsnamn för 210 klororganiska 
föreningar, varav 17 stycken är mycket 
giftiga och anrikas i fettvävnad. 
 
Ej branschspecifikt industriavfall 
Fast och flytande avfall som ej 
uppkommer som en direkt följd av 
verksamheten och som ej kan hänföras 
till någon av de övriga angivna 
huvudgrupperna. Till gruppen hör således 
främst kasserade förpackningar och 
emballage etc. 
 
Energiåtervinning 
Tillvaratagande av el/värme som alstras i 
en anläggning för avfallsförbränning eller 
tillvaratagande av agas från organiska 
ämnen t.ex. i en rötningsanläggning eller 
på deponi. 
 
Farligt avfall 
Avfall som har en eller flera farliga 
egenskaper till exempel giftigt, 
cancerframkallande, explosivt eller 
brandfarligt. I avfallsförordningen (SFS 
2011:927) finns en förteckning över de 
avfallsslag, markerade med en asterisk 
(*), som betecknas som farligt avfall. 
 
 
 

 
 
FTI 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 
ett samarbetsorgan bildat av 
materialbolag för förpackningar och 
tidningar. FTI har i uppgift att samordna 
lokala etableringar för insamling av 
förpackningar och tidningar 
 
Grovavfall 
Hushållsavfall som är så tungt eller 
skrymmande att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl. 
 
Hushållsavfall 
Med hushållsavfall avses avfall som 
kommer från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 
För mer information gå in på 
www.naturvardsverket.se. 
 
Icke brännbart avfall 
Avfall som inte kan förbrännas även om 
energi tillförs, till exempel sten och metall. 
 
Inert avfall 
Avfall som inte genomgår några 
väsentliga fysikaliska, kemiska eller 
biologiska förändringar. Inert avfall löses 
inte upp, brinner inte, bryts inte ner 
biologiskt. 
 
Kompostering 
Biologisk hantering där lättnedbrytbart 
organiskt avfall bryts ner under 
förbrukning av syre. 
 
Lakvatten 
Vätska som rinner igenom, tränger ut ur 
eller innehålls av avfall under deponering, 
mellanlagring eller transport 
 
Latrin 
Avfall från torrtoalett eller mulltoalett 
 
Lätt nedbrytbart avfall 
Avfall som lämpar sig för kompostering 
eller rötning 
 
 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/


 
Matavfall 
Biologiskt lättnedbrytbart avfall dvs. den 
del av der organiska avfallet som på kort 
tid kan brytas ner i biologiska processer( 
jämför med organsikt avfall). 
 
Miljöstation 
Mindre anläggning för mottagande av 
hushållens farliga avfall. 
 
Organiskt avfall 
Avfall som innehåller organsikt kol, 
exempelvis biologiskt avfall och 
plastavfall. 
 
Park- och trädgårdsavfall 
I huvudsak organsikt avfall från normal 
skötsel av park- och större 
trädgårdsanläggningar etc. 
 
Producentansvar 
Lagstadgat ansvar för dem som tillverkar 
eller säljer en vara att också ta hand om 
avfallet från den. Producentansvaret 
gäller för närvarande elektriska och 
elektroniska produkter, förpackningar av 
glas, plast,  
metall, wellpapp, kartong och papper 
samt för tidningspapper, batterier, däck 
och bilar. 
 
Renhållningsföreskrifter 
Lokal föreskrifter som anger hur 
avfallshanteringen ska utföras. 
Bestämmer t.ex. vem som har ansvaret 
för avfallshanteringen, vem som är 
betalningsansvarig, hur avfallet ska vara 
emballerat, fyllnadsgrader i behållare 
m.m. 
 
Renhållningsordning 
För varje kommun skall det finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla 
den renhållningsföreskrift om hantering 
av avfall  
som gäller för kommunen samt 
tillhörande avfallsplan. 
 
REPA 
Företag som sköter ett rikstäckande 
återvinningssystem åt producenterna, 
www.repa.se 

 
 
Restprodukt 
Överblivet material i process eller 
konsumtion. Restprodukter kan indelas i 
restprodukter, avfall och förorening. 
 
Riskavfall 
Riskavfall är ett samlingsnamn för 
specialavfall som har ursprung från 
sjukvården. Dock kan sådant avfall även 
uppkomma i hushållen och klassas då 
som hushållsavfall, vilket kommunen har 
ansvar för 
 
Rötning 
Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för 
bioavfall där biogas bildas. 
 
Slam 
Från enskilda avloppsanläggningar 
(slamavskiljare) 
 
Soptipp 
Benämns idag som deponi. 
 
Återanvändning 
Användning av kasserade produkter utan 
föregående förädling 
 
Återvinning 
Användning av material, näringsämnen 
eller energi från avfall. 
 
Återvinningscentral (ÅVC) 
Bemannad anläggning för mottagande av 
allehanda avfalls enligt kommunens 
riktlinjer. 
 
Återvinningsstation (ÅVS) 
Obemannad anläggning, som ägs av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) för mottagande av förpackningar 
och returpapper från hushåll. 

http://www.repa.se/

