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Termer och begrepp som förekommer inom avfallshanteringen 

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Avfall från företag, industrier och allmänna inrättningar, som inte kan hänföras till hushållsavfall, 

s k verksamhetsavfall. 

Avfall 

Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av 

med eller avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 

Avfallsbehållare/behållare 

Uppsamlingsanordning för avfall, exempelvis säck, plastkärl och container. Med avfallsbehållare 

avses inte cisterner och brunnar för slam och spillvatten.  

Avfall under producentansvar 

Producentansvar omfattar avfall i form av förpackningar, returpapper, däck, bilar, batterier samt 

elektriska och elektroniska produkter. 

Budning 

Kunden beställer själv hämtning av t ex grovavfall eller extra tömning av slambrunn. 

Enbostadshus 

Hus som till minst hälften innehåller utrymmen för bostadsändamål och som inrymmer en eller 

två bostadslägenheter 

Fastighetsinnehavare 

Avser den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen (SNF 1979:1152) 

med tillhörande förordning (SNF 1993:1199) ska anses som fastighetsägare.  

Flerbostadshus  

Hus som till minst hälften innehåller utrymmen för bostadsändamål och som inrymmer tre eller 

fler bostadslägenheter. 

Fritidshus 

Hus där man inte är mantalsskriven och där man vistas på semestern eller annan ledig tid. 

Hushållsavfall 

Avfallet som uppkommer i hushållen samt jämförbart avfall från andra verksamheter, exempelvis 

arbetsplatser, industrier, skolor, affärer, hotell och restauranger som till sin karaktär liknar det 

avfall som uppkommer i ett hushåll. D v s det avfall som uppkommer på grund av att människor 

vistas i lokalerna. Exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall. T ex 

brännbart, komposterbart, restavfall, latrin och slam. 

Miljöstation 

Mindre anläggning för mottagning av farligt avfall. Miljöstation finns på återvinningscentralen i 

Älvsbyn.   
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Nyttjanderättshavare 

Avser den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 

en fastighet.  

Trädgårdsavfall 

I huvudsak avfall från normal skötsel av trädgården, exempelvis gräsklipp och löv. 

Återvinningscentral 

ÅVC, bemannad större anläggning för mottagning av t ex grovavfall, trädgårdsavfall, deponiavfall 

mm. Det finns en ÅVC i Älvsbyns kommun. 

Återvinningsstation 

ÅVS, obemannad mindre anläggning där Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar 

och tillhandahåller ett insamlingssystem för mottagning av förpackningar av metall, plast, papper, 

ofärgat- och färgat glas samt tidningar. Här kan allmänheten även lämna småbatterier, där El-

Kretsen ansvarar och tillhandahåller insamlingssystem för mottagning av batterier.  
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