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Ordlista och definitioner
Avfall

Alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra
sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) innehåller bestämmelser om
avfall och avfallets hantering.

Avfallshierarki

Utgångspunkt för EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG). Anger i
vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas.

Avfallstaxa

Avgift som kommunen tar ut för att finansiera hanteringen av det
avfall som kommunen ansvarar för. Enligt 27 kap. 4-6 §§
miljöbalken ska renhållningsavgift betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar.

Biokol

Förkolnad biomassa framställd genom pyrolys.

Bostadsnära insamling

Benämning för insamling av förpackningar och
returpapper/tidningar i anslutning till bostadsfastigheter

Brukarundersökning,
kundundersökning

Enkät- och telefonundersökning som genomförs för att kunna ta
del av synpunkter på verksamheten från olika kundgrupper.

Farligt avfall

Avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt,
frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö.
Avfall som i bilaga 4 avfallsförordningen (SFS 2011:927)
beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) eller
avfall som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 12 § i
avfallsförordningen ska anses vara farligt avfall. Exempel på
farligt avfall är färgrester, spillolja, rester av bekämpningsmedel
och lösningsmedel.

Fraktion

En viss utsorterad del av avfallet, till exempel matavfall, glas,
metallförpackningar eller textilavfall.

Grovavfall

Sådant hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i
vanliga soppåsen.

Kommunalt avfall

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.

Kvartersnära insamling

ILS

Insamling av förpackningar och returpapper/tidningar i nära men
inte direkt anslutning till den egna bostadsfastigheten.

Integrerat ledningssystem. Stockholms stads webbaserade system
för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och
ekonomi.
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Marint skräp

Tillverkade föremål eller delar av föremål som har kastats bort,
lämnats kvar eller oavsiktligt förlorats och som direkt eller
indirekt hamnar i havet, i kustvattnet eller på stränderna.

Miljöbarometern

Ett digitalt verktyg för kommuner och organisationer för att
redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben.

Miljöstation

Insamlingsplats för hushållens farliga avfall.

Plockanalys

En metod för att undersöka sammansättningen av ett visst
avfallsslag genom sortering i olika fraktioner och vägning av
respektive fraktion.

Producentansvar

Producenter av varor och produkter inom de områden där
producentansvar råder ansvarar för att samla in och ta omhand
dessa produkter och varor. Producentansvar finns exempelvis för
förpackningar, returpapper, bilar, däck, elavfall och läkemedel.

Pyrolys

Process där ett ämne upphettas till en hög temperatur i en syrefri
miljö så att det sönderfaller utan att förbränning sker.

Revaq

Ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på
avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark.

Rötning

Biologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid
rötning bildas biogas och rötslam.

Tillståndspliktigt
insamlingssystem, TIS

Rikstäckande insamlingssystem för förpackningar inom
producentansvaret med tillstånd av Naturvårdsverket.

Vikttaxa

Avfallstaxa där avgiften baseras på vikt lämnat avfall.

Volymtaxa

Avfallstaxa där avgiften baseras på behållarvolym och
hämtfrekvens.

Återbruk

Åtgärd som antingen innebär:
1) att en produkt eller en komponent som inte är avfall används
igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var
avsedd för, eller
2) en avfallshantering som genom kontroll, rengöring eller
reparation gör att produkter eller komponenter som blivit avfall
kan återanvändas.
Används också som namn på de återvinningscentraler där extra
fokus ligger på just återbruk.

Återvinningscentral, ÅVC

Större, bemannad insamlings- och mottagningsplats för
framförallt hushållens grovavfall.

