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INLEDNING
Bakgrund
Enligt miljöbalken (1998:808), 15 kap. 11 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen ska innehålla föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Till
renhållningsordningen ska vidare höra en avfallsplan med uppgifter om avfall inom kommunen och
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Föreskrifter om avfallshantering
Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här
kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar
som åvilar på olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en
rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister

Avfallsplan
Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen samt mål och åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet.
Kommunfullmäktige är enligt 15 kap. i miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för
kommunen.

Fastställande och revideringar
Dessa föreskrifter ska revideras vid behov. Ändringar i föreskrifterna skall ställas ut för allmänhetens
granskning om de inte är av sådan begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut, exempelvis om
de berör ett mindre antal fastighetsinnehavare eller annars är av begränsad omfattning, enligt 15 kap.,
15§ miljöbalken. Tekniska nämnden i kommunen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna
utan särskilt godkännande av kommunfullmäktige om ändringarna är av sådan begränsad omfattning
att de inte behöver ställas ut. Dit hör t.ex. rätt för tekniska nämnden att utfärda kompletterande
anvisningar gällande anvisningar för utsortering, hantering samt lämnande av avfallsslag

Gällande version
Gällande version av föreskrifterna finns på Skellefteå kommuns hemsida, www.skelleftea.se.
Föreskrifterna kan även beställas hos Skellefteå kommun

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder ikraft 2009-01-01 för Skellefteå kommun.
Tidigare föreskrifter antagna 2004-10-01, upphör därefter att gälla.

Juridik
Dessa föreskrifter har meddelats med stöd av miljöbalkens (1998:808) 15 kap 11 § och
avfallsförordningen (2001:1063) 10§.
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INLEDANDE BESTÄMMELSER
§1

Tillämpliga föreskrifter
För kommunens avfallshantering gäller:
- miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063)
- föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och
- andra författningar.
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering.
Bestämmelser om utformning av soprum, hämtningsvägar m.m. inom fastighet finns i Boverkets
byggregler (BFS 2008:6, BBR 15) samt Plan- och bygglagen (SFS 1987:10 ändringr t o m
2007:1303).

§2

Definitioner
Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap.
miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här
anges:
Avfall
Avfallsbegreppet definieras i 15 kap 1 § Miljöbalken (1998:808), ”Med avfall avses varje föremål,
ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser
eller är skyldig att göra sig av med.” Definitionen är fastställd i EG-direktiv 75/442/EEG om avfall.
Avfallskategorierna framgår av bilaga ett (1) till avfallsförordningen (2001:1063).
Avfallsinnehavare
Med avfallsinnehavare avses den som orsakat att avfallet uppkommit. Enligt miljöbalken15 kap. 5a §,
miljöbalken är avfallsinnehavaren ansvarig för att avfallet tas om hand på ett hälso- och miljömässigt
sätt
Behållare
Med behållare avses, säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling
av hushållsavfall. Med avfallsbehållare avses inte behållare för slam och spillvatten. Med
kompostbehållare avses behållare avsedd för kompostering av biologiskt lättnedbrytbart avfall, s.k.
komposterbart avfall
Behållarplats
Med behållarplats avses uppställningsplats för avfallsbehållare, varifrån renhållaren hämtar avfallet
Därmed jämförligt hushållsavfall
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, menas avfall från industrier,
affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall
som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor
oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning, t.ex. avfall från
personalmatsalar, restauranger, toaletter.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare,
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarbegreppet, har rätt
att bruka eller nyttja fastighet.
Med betalningsansvarig avses fastighetsinnehavare
Grovavfall
Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering
av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.

Hushållsavfall
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Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet, miljöbalken, 15 kap 2 §.
Hushållens farliga avfall
Till hushållsavfall räknas även hushållens farliga avfall, t ex. oljerester, färgrester, rester av
bekämpningsmedel, elektriskt och elektroniskt avfall, kyl- och frys etc. samt rester av läkemedel som
uppkommer från hushåll.
Farligt avfall avses sådant avfall som är markerat med asterisk (*) i bilaga 2 till avfallsförordningen
(SFS 2001:1063) eller som har egenskaper som gör att avfallet klassificeras som farligt enligt bilaga
3 i samma förordning.
Matavfall
Avfall som bryts ned biologiskt genom rötning eller kompostering t.ex. matrester, frukt och grönsaker,
äggskal, kaffesump, potatisskal etc.
Riskavfall
Med riskavfall avses avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Exempel på riskavfall är
läkemedelsrester, skärande och stickande avfall, smittförande avfall och radioaktivt avfall.
Renhållningsansvarig nämnd
Med den renhållningsansvariga nämnden avses i dessa föreskrifter tekniska nämnden.
Renhållaren
Med renhållaren avses i dessa föreskrifter den som tekniska nämnden anlitar för insamling och
transport, antingen via tekniska kontoret i egen regi eller via anlitade entreprenörer.
Myndighetsnämnd
Med myndighetsnämnd avses i dessa föreskrifter miljönämnden

§3

Kommunens ansvar för renhållning
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens renhållning och avfallshantering.
Den renhållningsansvariga nämnden, tekniska nämnden, har verksamhetsansvar för hanteringen av
hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som tekniska
nämnden anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.

§4

Kommunens ansvar för tillsyn
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelande med
stöd av miljöbalken, utförs av miljönämnden.

§5

Kommunens ansvar för information
Tekniska kontoret informerar hushållen om de insamlingssystem som finns för returpapper,
förpackningar och avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen
samt för uttjänta bilar.

§6

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning.
Avgiftsskyldighet enligt fastställd taxa åligger fastighetsinnehavaren eller den som vid
debiteringstillfället omfattas av inkomstskattelagen och 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen.
Avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs
genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken.
Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättsinnehavare. På den avgiftsskyldiges begäran
och efter nyttjanderättshavarens medgivande kan dock tekniska kontoret sända räkningar på avgifter
till nyttjanderättshavaren. Detta gäller endast om antalet nyttjanderättshavare är 15 eller fler.
Administrativ fakturaavgift i enlighet med gällande avfallstaxa.
Om nyttjanderättsinnehavaren flyttar eller inte följer de föreskrifter som gäller sänds räkningarna till
fastighetsinnehavaren som är betalningsansvarig enligt vad som sagts i styckena ovan.
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Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot
kommunen är innehavare av den fastighet där avfallet uppkommer.
Varje fastighetsinnehavare, företagare och verksamhetsansvarig är skyldig att lämna hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall till kommunen, om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren/företagaren ska även sortera ut sådana avfallsslag som
anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

§7

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavares ansvar för information
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller
dem som bor eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.
Ändring av ägandeförhållande för fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska
snarast meddelas tekniska kontoret.
Uppgift om annan boende än fastighetsägare ska av fastighetsinnehavare inlämnas till tekniska
kontoret.

HUSHÅLLSAVFALL
§8

Sortering av avfall
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla det skilt
från annat avfall:
– annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande
byggverksamhet på fastigheten)
– avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och
elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar
– kasserade bilbatterier
– kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är
batterierna inbyggda i produkten behandlas den som el-avfall.
Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande avfallsslag:
– matavfall
– grovavfall
– hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall
– läkemedel

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när de
förekommer i hushållet:
– icke brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall
– trädgårdsavfall
– latrin
– slam
– stickande skärande avfall
– döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt
Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.
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Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut avfall
Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för borttransport

§ 10

Skyldighet att överlämna hushållsavfall
Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållare om inte annat sägs i dessa
föreskrifter eller i bilaga till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas på plats som anvisas i
bilaga 1. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår.

§ 11

Emballering av hushållsavfall
I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilken behållaren och
förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt
material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.
Avfallet ska vara väl emballerat så skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.
Farligt avfall ska vid avlämnandet till kommunens återvinningscentraler vara tydligt märkt med uppgift
om dess innehåll och väl emballerat så att risk för läckage och sammanblandning inte uppstår.
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren, efter beställning, ska i den mån det
vara möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som
klargör att det är fråga om grovavfall.
Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare.

§ 12

Fyllnadsgrad och vikt
Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att den blir
uppenbart svår att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.

ANSKAFFANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV BEHÅLLARE OCH
ANNAN UTRUSTNING
§ 13

Behållare och annan utrustning
I kommunen används följande behållare och utrustning för uppsamling av avfallsslag:
Matavfall
För utsorterat matavfall, ska av tekniska kontoret tillhandahållna hållare i hushållet och påsar
anpassade till hållarna användas, om inte annat överenskommes med tekniska kontoret.
Påsarna är speciellt tillverkade och godkända för processen i en biogasanläggning. Påsarna läggs
väl åtknutna i avsedda kärl.

Behållare som används för insamling av matavfall, är ventilerade plastkärl, om inte annat
överenskommes med tekniska kontoret.

Brännbart hushållsavfall
För utsorterat brännbart hushållsavfall ska av tekniska kontoret tillhandahållna täta plastkärl
användas, om inte annat överenskommes med tekniska kontoret.
8
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Betalsäck.
Vid speciella behov finns 160 liters papperssäckar, s.k. betalsäck att tillgå. När betalsäck används
ska den vara placerad vid ordinarie behållare så att lastning underlättas för renhållaren. Om så inte
sker och arbetet därigenom försvåras kan avfallet lämnas kvar av renhållaren vid hämtningstillfället.

Latrin.
Slutet latrinkärl tillhandahålls av tekniska kontoret mot avgift som även innefattar kostnad för
behandling. Annat emballage får inte användas. Latrinkärl hämtas vid plats anvisad av tekniska
kontoret.

§ 14

Ägare, skötsel och underhåll av behållare
Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. Fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl.
Andra behållare såsom säckhållare, slamtankar etc anskaffas, installeras och underhålls av
fastighetsinnehavaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

§ 15

Behållarplats, tillgänglighet, soputrymmen m.m.
Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att
förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt eller liknande. Såväl behållare som de inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och
underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens
renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas. De ska placeras så att de kan hämtas med
kärra eller sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.
Behållare ska, om inget annat meddelats av tekniska kontoret, på hämtningsdag, senast kl. 04.00
vara placerad på markplan, vid hämtningsväg, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Behållaren ska vid tömningstillfället vara placerad så nära uppställningsplats för hämtningsfordon
som möjligt. Fastighets-/nyttjanderättshavaren ansvarar för att behållare är placerad vid
hämtningsfordonets stoppställe. Alternativ placering sker enligt överenskommelse med renhållaren.
Slamavskiljare, fettavskiljare, trekammarbrunnar och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning
ska ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan
uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl
föreligger.
Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens underhåll och funktion.
Kommunen har rätt att återlämna vattenfasen i slamavskiljaren efter verkställd tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder
och liknande ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan uppmaning
meddelas renhållaren
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Hämtningsplats
Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av tekniska kontoret
anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren
och tekniska kontoret komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid någon annan plats.
Behållare ska ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt
såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare
såsom slamtankar och fettavskiljare.

§ 17

Transportväg
Hämtningsfordonets framkörning sker i huvudsak efter vägar där stat eller kommun svarar för
underhållet eller längs bidragsberättigad enskild väg. När enskild väg nyttjas för hämtning skall den
hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordonen och vändmöjlighet ska finnas på
fastigheten, bilaga 2.
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare ska se till att transportväg fram till behållare hämtningsoch tömningsplats hålls i farbart skick.
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av
hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för
hämtningsfordon.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna
avfallet på plats som överenskommes med renhållaren.
Vägens farbarhet avgörs av renhållaren.

HÄMTNINGSOMRÅDEN OCH HÄMTNINGSINTERVALL
§ 18

Hämtningsområden
Kommunen utgör ett hämtningsområde, se bilaga 4

§ 19

Hämtningsintervaller
Hushållsavfall hämtas i två fraktioner, organiskt rötningsbart avfall t ex matavfall respektive
brännbart hushållsavfall från en- och tvåfamiljs, flerbostadshus, verksamheter och fritidshus.
Hämtningsintervaller sker enligt nedan om inte tekniska nämnden beslutar annat.
Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker enligt nedanstående intervall:
En- och tvåfamiljsbostäder:
Från en- och tvåfamiljsbostäder sker hämtning av matavfall och brännbart avfall varannan vecka.
Flerbostadshus och verksamheter:
Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och brännbart avfall i intervallet
mellan en (1) gång varannan vecka och tre (3) gånger i veckan.
Fritidsbostäder:
Från fritidsboende som omfattas av såväl större fritidbostadsområden som ensligare belägna
fritidsbostäder, sker hämtning av hushållsavfall under perioden vecka 20 t o m vecka 39.
Hämtningsintervall är mellan en (1) gång varannan vecka och två (2) gånger i veckan.
Fritidsbostäder kan ha gemensam hämtning vid speciellt anordnade platser eller ha eget/egna kärl
som placeras vid samma plats som för helårsboende.
För fritidshus som uppförts på öar gäller dock att avfallet får lämnas vid närmaste gemensamma
uppsamlingsplats på fastlandet.
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Marina/gästhamnar, campingplatser, fritidsanläggningar, koloniträdgårdar och andra verksamheter
sker hämtning av hushållsavfall under perioden v 20 t.o.m. vecka 39. Hämtningsintervall är mellan en
(1) gång varannan vecka och tre (3) gånger i veckan.
Grovavfall från fritidsbostäder, gästhamnar, campingplatser fritidsanläggningar och andra
verksamheter ska fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren själv transportera bort till
kommunens återvinningscentraler. Sortering ska ske enligt anvisningar i dessa lokala föreskrifter,
bilaga 1.

Grovavfall
Grovavfallsinsamling från enskilda hushåll och flerbostadshus sker två (2) gånger per år om inte
tekniska nämnden beslutar annat. Övrig tid får fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren själv
transportera bort grovavfall till kommunens återvinningscentraler. Sortering ska ske enligt anvisningar
i dessa lokala föreskrifter, bilaga 1.
Hämtning av brännbart och icke - brännbart grovavfall kan ske efter särskild beställning och mot
avgift. För hämtning av sorterat grovavfall får inte gång- och transportväg vara längre än fem (5)
meter från farbar väg och hämtningsfordonets stoppställe.
Trädgårdsavfall
Med trädgårdsavfall avses biologiskt lätt nedbrytbart avfall från trädgårdsskötsel. Trädgårdsavfall ska
hållas skilt från övrigt avfall i väntan på borttransport och hanteras enligt bilaga 1.
Fastighetsinnehavare får själva transportera bort trädgårdsavfall till kommunens återvinningscentraler
eller annan anvisad plats. Trädgårdsavfallet ska sorteras enligt anvisningar i dessa lokala föreskrifter,
bilaga 1.
Latrin från hushåll
För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast av tekniska kontoret godkända
behållare av engångstyp användas. Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare och lämnas på av tekniska kontoret anvisad plats.

Fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande sker efter beställning hos tekniska
kontoret minst en gång per år.
Slam/slamavskiljare
Tömning av enskilda slamavskiljare och sluten tank sker enligt följande intervall:
-

från permanentbostäder med ansluten WC sker obligatorisk tömning en gång per år.
från fritidsbostäder med ansluten WC sker tömning vartannat år.
från fritidsbostäder med egen slamavskiljare som har en våtvolym på minst 2 m3 – sker tömning
vart fjärde år.
tömning av slutna tankar brunnar för BDT-vatten (Bad-, Disk- och Tvätt) och extra tömning av
slamavskiljare utföres efter beställning hos tekniska kontoret.

Renhållaren har rätt att återlämna vattenfasen i slamavskiljaren efter verkställd tömning.

§ 20

Särskild hämtning
Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt tekniska nämndens anvisningar,
avgift utgår.
Farligt avfall
Grovavfall
Trädgårdsavfall
Latrin
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SÄRSKILT OM HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER
§ 21

Hushållsavfall från verksamheter
Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall
från verksamheter gäller 8-20 §§ om inte annat anges nedan.
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, farligt avfall samt grovavfall
lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller annan anvisad plats.
Matavfall från verksamheter får ske via särskild avfallskvarn och uppsamlingstank. Anskaffning, drift
samt underhåll av avfallskvarn, uppsamlingstank och övrig utrustning åligger fastighetsägaren.

Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år och
i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL
§ 22

Uppgiftsskyldighet – yrkesmässig verksamhet
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall är skyldig
att på begäran av tillsynsmyndighet lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
Sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.

§ 23

Uppgiftsskyldighet – yrkesmässig tillverkning, försäljning av
förpackningsavfall
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är
innesluten i en sådan förpackning ska på begäran av tillsynsmyndighet lämna de uppgifter i fråga om
förpackningens art, mängd, sammansättning och hantering som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.

§ 24

Egen transportskyldighet
Avfall som kommunen inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som fastighetsinnehavaren inte
heller får slutbehandla, ska genom fastighetsinnehavarens/nyttjanderättshavarens försorg
transporteras till plats som kommunen anvisar. Borttransport från fastigheten ska ske så ofta och på
sådant sätt att olägenhet eller annan störning inte uppstår för människors hälsa eller miljön.

§ 25

Anmälan vid annat avfall än hushållsavfall
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som avser att på fastigheten kompostera eller
gräva ner eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än hushållsavfall, ska skriftligen
anmäla det till miljönämnden.

UNDANTAG
§ 26

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten
handläggs av miljönämnden. Ansökan om dispens från skyldighet att lämna avfall till kommunen
såvitt gäller bestämmelser om hushållsavfall prövas av miljönämnden.
För prövning, samt för tillsyn som föreskrivs med anledning därav, har miljönämnden rätt att ta ut
avgift från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med stöd av 27 kap. 1 §, miljöbalken
(SFS 1998:808).
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EGET OMHÄNDERTAGANDE AV HUSHÅLLSAVFALL
Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa om miljön.

§ 27

Kompostering av matavfall
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäkra behållare och på sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Anmälan ska ske skriftligen till miljönämnden.

§ 28

Kompostering av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att
olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människohälsa och miljö utfärdade
med stöd av förordning (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt
brandriskvarning måste beaktas.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att kompostera, gräva ned eller på annat
sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på fastigheten, ska anmäla detta
till miljönämnden.

§ 29

Kompostering av latrin
Latrin från fritidshus och enbostadshus får även komposteras på egen fastighet under förutsättning
att det sker så att olägenhet för omgivningen inte uppstår. Anmälan skall ske till miljönämnden.
Lokalt omhändertagande av latrin från flerbostadshus, skolor, institutioner etc. kräver särskilt tillstånd
av miljönämnden.
Kompostering av latrin ska ske i tät kompostbehållare under minst sex månader. Speciella
sanitetsvätskor får inte tillföras latrin som ska komposteras

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL
§ 30

Utsträckt hämtningsintervall vid kompostering
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från
hushållsavfall på den egna fastigheten kan efter skriftlig ansökan medges att återstående
avfall hämtas en (1) gång per kvartal under förutsättning att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Skriftlig ansökan lämnas till miljönämnden.
Medgivande om hämtning en (1) gång per kvartal kan komma att återkallas om miljönämnden
konstaterar att matavfall trots uppgifterna om kompostering lämnas för hämtning eller om
miljönämnden på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att matavfall från fastigheten inte
omhändertas på det sätt som medgivits.

§ 31

Utsträckt hämtningsintervall av slam
För utsträckt hämtningsintervall av slam från ett hushåll gäller att slamavskiljare ska ha god
funktion och en våtvolym av minst 2 m3 samt att fastigheten inte bebos av mer än 2 personer.
Skriftlig ansökan lämnas till miljönämnden.
Efter meddelande till tekniska kontoret, senast 30 april aktuellt år beställs tömning av slamavskiljare.

MINDRE AVFALLSBEHÅLLARE ELLER GEMENSAM
AVFALLSBEHÅLLARE
§ 32

Mindre avfallsbehållare
Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre kan efter ansökan hos tekniska kontoret medges
om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår
13
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Gemensam behållare
Gemensam behållare för avlämning av hushållsavfall, från permanentboende en- eller
tvåfamiljshus, kan medges av maximalt tre hushåll under förutsättning att:
– bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
– fastighetsägarna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg.
– olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.
Gemensam behållare kan medges för mer än tre (3) fastighetsägare under förutsättning att hämtning
sker från en gemensam hämtplats och där transporter kan minskas.
Fakturorna kan i dessa fall delas upp på respektive fastighetsägare
Ändrade förhållanden ska anmälas till tekniska kontoret.
Beslut om medgivande fattas av tekniska nämnden.

UPPEHÅLL I HÄMTNING
§ 34

För permanentbostad
Uppehåll i hämtningen av avfall (dock inte slam) kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas
under en sammanhängande tid av minst fyra (4) månader. Avgift enligt föreskrift utifrån gällande
renhållningstaxa kan även fortsättningsvis utgå.
Anmälan ska vara tillskickat tekniska nämnden minst fyra (4) veckor före varje avsedd
uppehållsperiod.

BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ÖVERLÄMNA
HUSHÅLLSAVFALL TILL KOMMUNEN
§ 35

Eget omhändertagande
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett
sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljönämnden om det
finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport,
bortskaffande och återvinning. Avgift enligt föreskrift utifrån gällande renhållningstaxa kan även
fortsättningsvis utgå.
Beslut från miljönämnden gäller till dess att förhållandena ändras.
Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är skyldig att meddela miljönämnden om förhållandena
ändras.

§ 36

Totalbefrielse
Totalbefrielse kan efter ansökan till tekniska nämnden medges fastighetsinnehavare om fastigheten
inte kommer att nyttjas överhuvudtaget. Enstaka tillsynsbesök utan övernattning kan medges.
Ansökan avser en tidsperiod upp t.o.m 3 år.
Beslut från tekniska nämnden gäller under ansökt tidsperiod eller till dess att förhållandena ändras,
dock aldrig längre än 3 år. Fastighetsägaren är skyldig att meddela tekniska nämnden om
förhållandena ändras.

§ 37

Återkallande av medgivet undantag
Beviljade undantag kan omprövas om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämnat
felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet, om hanteringen inte sker efter i medgivandet
angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön.
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Beviljat undantag är alltid kopplat till sökanden och upphör att gälla vid ändrade förhållanden.
Sökande är skyldig att anmäla förändrade förhållanden till beslutande nämnd.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
§ 38

Eget omhändertagande av slam
Lantbrukare
Lantbrukare med aktivt jordbruk som årligen sprider gödsel på brukad mark får omhänderta slam från
egen slamavskiljare eller sluten tank. Detta avser även lantbruk som arrenderas ut till aktiv
lantbrukare, där arrendatorn har möjlighet att omhänderta slam från slambrunn på det arrenderade
lantbruket. Tömning ska ske årligen, tillgång till pump och transportfordon ska finnas och nedmyllning
av slammet ska ske i omedelbar anslutning till spridningen, se SNFS 1994:2, om föreskrifter om
skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.
Lantbrukare som avser att omhänderta sitt eget slam från hushållet ska skriftligen anmäla detta hos
tekniska kontoret.
Fastighetsägare
Fastighetsägare som inte är lantbrukare med aktivt jordbruk, kan efter särskild prövning själv få
tömma sin slamavskiljare och kompostera sitt avloppsslam. Skriftlig anmälan lämnas till
miljönämnden.

§ 39

Olägenhet för människors hälsa och miljön
Om hantering av avfallet, inom fastigheten medför olägenhet för människors hälsa och miljö, kan
miljönämnden meddela nödvändiga förelägganden och förbud för att olägenheter eller risken för
olägenheter ska undanröjas. Sådant föreläggande eller förbud kan meddelas oberoende av om
anmälan om alternativ hantering av avfallet gjorts eller om undantag från renhållningsordningens
föreskrifter beviljats

§ 40

Övergångsbestämmelser
Undantag som meddelats enligt tidigare föreskrifter i renhållningsordning gäller även fortsättningsvis
eller tills förändrade förhållanden angivits, om inte dessa föreskrifter i sig upphäver tidigare undantag.

§ 41

Särskilda bestämmelser för försöksområden
Begränsade områden kan av tekniska nämnden eller som denna utser, utses som försöksområde för
ändrade tömningsrutiner under en begränsad tidsperiod. För dessa områden kan särskilda
bestämmelser och föreskrifter som avviker från dessa föreskrifter utfärdas.
Sådana bestämmelser kommer att godkännas i vederbörlig kommunal instans och tillsändas berörda
fastighetsinnehavare.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2009-01-01 då de lokala föreskrifterna för Skellefteå kommun
2004-10-01 upphör att gälla.
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Sorteringsbilaga
Följande avfallsslag ska sorteras ut och lämnas på anvisad plats. Nedanstående instruktioner gäller
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Nedan uppräknade avfallsslag ska sorteras ut från hushållsavfallet och lämnas på de
uppsamlingsställen som anges vid respektive avfallsslag.

Rötningsbart matavfall
Utsorterat rötningsbart matavfall utgörs av matrester samt annat lätt nedbrytbart avfall enligt tekniska
kontorets sorteringsråd. Matavfallet förpackas i tekniska kontorets anvisade påsar och lämnas i avsett
kärl eller behållare.

Komposterbart avfall
Utsorterat komposterbart avfall utgörs av matrester samt annat lättnedbrytbart avfall enligt tekniska
kontorets sorteringsråd. Komposteringen ska ske enligt miljönämndens riktlinjer.

Brännbart avfall
Brännbart avfall utgörs av uttjänta saker av plast, trä, tyger med mera. Brännbart avfall lämnas i avsett
kärl eller behållare.

Restavfall
Restavfall utgörs av sådant avfall som inte går att återanvända, återvinna, komposteras, rötas eller
förbrännas, t.ex. keramik och porslin. Restavfall lämnas på kommunens återvinningscentraler eller till
grovavfallsinsamlingen.

Grovavfall
Grovavfall utgörs av avfall från hushållet som på grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett kärl eller
behållare för hushållsavfall så kallat skrymmande avfall. Grovavfall från hushåll kan transporteras till
någon av kommunens återvinningscentraler av fastighetsägare/nyttjanderättshavare och lämnas där
alternativt kan grovavfallet lämnas till grovavfallsinsamlingen 2 ggr/år. Avfallet kan också, efter
beställning och mot avgift, hämtas vid fastigheten av tekniska kontoret.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten, lämnas på någon av kommunens
återvinningscentraler eller hämtas mot ersättning efter beställning hos tekniska kontoret.

Döda Djur
Små sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten alternativt kan dessa lämnas på
Degermyrans avfallsanläggning.

Hushållens farliga avfall
Farligt avfall är sådant avfall som enligt förteckningen i avfallsförordningens (2001:1063) bilaga 2
betecknas med en asterisk (*) eller annat avfall som har en eller flera egenskaper som anges i bilaga 3
till avfallsförordning.
Inlämnat farligt avfall ska vara väl förpackat så att det går att hantera och lagra utan risker för personal
och utrustning. På förpackningen ska innehåll vara angivet. Olika slag av farligt avfall
får inte blandas.
Med farligt avfall avses bland annat:
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färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
kemikalier
lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
syror och basiskt avfall (t ex frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut)
spillolja och annat oljeavfall
fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare
bekämpningsmedel
lösningsmedel
kvicksilveravfall, t.ex. termometrar, barometrar, reläer.
aerosoler (sprayburkar)
lysrör, t.ex. lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör
annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller farliga komponenter
batterier som innehåller nickel-kadmium, kvicksilver eller bly
tryckimpregnerat trä

Läkemedel
Läkemedel inklusive cytostatika från hushåll ska lämnas till apotek. Rena förpackningar lämnas vid
producenternas återvinningsstationer, kommunens återvinningscentraler eller på annan plats som
anvisas av förpackningsproducent.
För kasserade kanyler skall särskilda behållare som tillhandahålls av apoteken användas. Fyllda
behållare lämnas till apotek eller till kommunens bemannande återvinningscentraler

Avfall med producentansvar
Avfall för vilket producentansvar råder, t ex tidningar, förpackningar, elektriskt och elektroniskt
avfall, uttjänta bilar mm., ska hanteras enligt särskilda anvisningar från respektive materialbolag eller
producent.
Hushåll, fastighetsägare och verksamheter ska sortera ut återvinningsbart material och lämna till den
plats som kommunen eller producenterna anvisar.

Förpackningar av papper, metall, hårdplast, färgat och ofärgat glas samt tidningar och returpapper
ska lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS) eller på annan plats som anvisas av
förpackningsproducent.

Elektriskt och elektroniskt avfall, lysrör, lågenergilampor och glödlampor
Kasserade elektriska och elektroniska produkter, lysrör, lågenergilampor och glödlampor som
omfattas av producentansvar, ska hushållen lämna på någon av kommunens återvinningscentraler eller
på annan plats som anvisats av producent.
OBS! Lysrör och andra ljuskällor med innehåll av kvicksilver ska hanteras varsamt.

Kylar och frysar (av hushållsmodell) ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentral eller
på annan plats som anvisas av producent

Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan fälg ska lämnas till däckförsäljare eller på annan
plats som anvisas av däckproducent.

Uttjänta bilar ska lämnas till plats som hänvisas av bilproducent

Förslag till renhållningsordningens lokala föreskrifter för Skellefteå kommun, 2008-10-03
Bilaga 1: Sorteringsbilaga

Småbatterier. Uppladdningsbara nickel-kadmuimbatterier och knappcellsbatterier (finns bl.a. i
klockor, hörapparater, dataspel), kan lämnas i utplacerade batteriholkar. Kasserade varor med
inbyggda batterier ska lämnas till den som yrkesmässigt överlåter varor med inbyggda batterier eller
på den plats som producenterna eller kommunen anvisar.

Bilbatterier och andra större startbatterier avlämnas till respektive försäljare av sådana batterier, vid
kommunens ÅVC eller till företag som återvinner dessa batterier.

Övrigt återvinningsbart material och avfall
Övrigt återvinningsbart material som metallskrot, rent trä, jord och sten från hushållen ska avlämnas
vid kommunens återvinningscentraler eller på annan av kommunen anvisad plats.

Förslag till renhållningsordningens lokala föreskrifter för Skellefteå kommun, 2008-10-03.
Bilaga 2: Anvisningar om avfallsutrymmen

ANVISNINGAR FÖR NY- ELLER OMBYGGNAD AV
AVFALLSUTRYMMEN
Förord
Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är
till för dig som fastighetsägare, konsult eller arkitekt, vid ny- och ombyggnationer. Anvisningar ska också
ses som ett hjälpmedel att sprida information om vad som krävs för en bra avfallshantering och en god
arbetsmiljö. Givetvis är det mycket som påverkar vid utformning av avfallsutrymmen för flerfamiljshus,
t. ex. hushållens storlek, källsortering, hur ofta avfallet hämtas med mera.
De förändringar som nu sker med uppdelning av avfallet i sorterat brännbart och matavfall och
fastighetsnära insamling av förpackning och tidningar, måste även följas upp med en god arbetsmiljö. Det
är i det sammanhanget som denna skrift har sitt värde.
Anvisningar är framtagna av Skellefteå kommun med branschorganisationen Avfall Sveriges rapport
RVF 02:12 som underlag, med hjälp från UMEVA och med renhållningsordningens lokal föreskrifter för
Skellefteå kommun som styrande dokument.

Inledning
Alla kommuner har ett lagstadgat ansvar för hantering av hushållsavfall. Denna skrift är en anvisning för
hantering av hushållsavfall i Skellefteå kommun. Som underlag har nationella anvisningar som finns
använts.
Utvecklingen går mot att hushållens avfall sorteras i olika avfallsslag med tanke på återvinning och olika
behandlingsformer. Utrymmen och teknik måste anpassas till denna förändring i avfallshanteringen. Det
finns relativt få detaljregler i lagstiftningen och därför kan de flesta mått och andra uppgifter ses som
rekommendationer om ett lämpligt utförande.
I de fall det finns bindande, generella regler används ordet ska, annars order bör. Stycken och meningar
med ska - krav markeras med ram runt texten.
Mått, regler och rekommendationer gäller för nybyggnad, ombyggnad och omdisponering av
avfallsutrymmen, t ex vid införande av källsortering eller sortering av matavfall för insamling.
Förhållandena i befintlig bebyggelse bör förbättras till nybyggnadsstandard. Vid planering och
projektering av utrymmen och transportvägar för avfall är det viktigt att uppfylla både kravet på en
tillfredsställande arbetsmiljö och kravet på god tillgänglighet för funktionshindrade personer.
Trafiksäkerhet är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid planering av bostadsområden och liknande
bebyggelse. Backande lastbilar är ett riskmoment som man bör ta hänsyn till på planeringsstadiet.
Anvisningarna i denna skrift har stöd i §§ 15-17 i föreskrifterna som finns i renhållningsordningens lokala
föreskrifter för Skellefteå kommun. Dessa kan hämtas på kommunens hemsida – www.skelleftea.se/avfall
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Utrustning
Det vanligaste sättet för insamling av avfall är att lägga avfallet i kärl eller containrar. Kärl töms med
både sidlastande och baklastande sopbilar, containrar töms endast med baklastande sopbil. Vid insamling
av flera fraktioner samtidigt, t.ex. sorterat brännbart och matavfall, kan en bil med två fack eller fler fack
användas. I en sådan bil hålls avfallsslagen separerade från varandra under hela transporten och kan även
tömmas/lossas separat.
Säckar och häckar förekommer även, häckar vanligtvis vid insamling av wellpapp.
Behållare av plast samt containrar tillhandahålls och repareras av Skellefteå kommun. Fastighetsägare har
dock ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.

Kärl
Det finns fyra storlekar på avfallskärl för hushållsavfall:140, 190, 370 och 660 liter. De tre mindre kärlen
har två hjul, det största har fyra hjul.(möjlighet finns att sätta tre hjul på 370 l kärl).
För insamling av matavfall används speciella, ventilerade, kärl om 140 l och 190 l.

Säckar
Det förekommer två slags säckar, en i plast och en i våtstarkt papper. Tekniska kontoret använder
huvudsakligen säckar av papper. De bör inte fyllas så att de väger mer än 15 kg, eller så att de inte går att
knyta igen.

Containrar
Tekniska kontoret använder containrar av plåt som kan tömmas i baktömmande sopbil. Finns
containerrum så dras vid tömning containern ut ur containerrummet och töms i en sopbil framför
containerhuset. Det finns även containrar som kan placeras utomhus.
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Bilder på kärl
Kärl för matavfall, 140 l

(Bredd: 48 cm Höjd:107 cm Djup: 55 cm)

Påse och påshållare för
återvinning av matavfall

(Bredd: 26 cm Höjd: 20 cm Djup: 20 cm)

Kärl för brännbart hushållsavfall 190 l
Kärl för brännbart hushållsavfall 370 l
Kärl för brännbart hushållsavfall 660 l

(Bredd: 55 cm Höjd 107 cm Djup: 69 cm)
(Bredd: 75 cm Höjd 107 cm Djup: 80 cm)
(Bredd: 127cm Höjd 121 cm Djup: 78 cm)
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Avfallsmängder
Avfalls- och återvinningsutrymmen utformas i normala fall för hämtning en gång var 14:e dag. I vissa
områden förekommer tätare intervaller. Tabellen nedan anger de mängder hushållsavfall som kan
användas för beräkning av storlekt på avfallsutrymmen. Där man källsorterar minskas mängden
hushållsavfall med hänsyn till detta.
I flerfamiljsbostäder beräknas antalet kärl för sortering av matavfall till ett kärl per sex till åtta lägenheter.

Avfallspart

Hushållsavfall
(l/vecka)
Flerfamiljshus 90 liter
Äldreboende
120 liter
Förskola
25 liter
Skola
10 liter
Kontor
2 liter

Beräkningsenhet______
Lägenhet
Lägenhet
Elev
Elev
m2 bruttoyta

Den sammanlagda behållarvolymen som behövs ökar vid införande av källsortering. Detta beror främst på
att det blir svårare att optimera utnyttjandet av behållarvolymen när avfallet delas upp på flera fraktioner,
men även på att en del av det avfall som tidigare lämnades till återvinningsstationer nu lämnas inom
fastigheten.
I tabellen nedan anges en realistisk beräkning av erforderliga behållarvolymer baserat på de sorterade
avfallsmängderna som lägenhetshushåll producerar per vecka.

Avfallsfraktion

Volym avfall per
hushåll/vecka___
Komposterbart avfall
10 liter
Sorterat brännbart avfall
50 liter
Tidningar
15 liter
Pappersförpackningar
20 liter
Hårda plastförpackningar
5 liter
Metallförpackningar
2 liter
Färgade glasförpackningar
1 liter
Ofärgade glasförpackningar 1 liter
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Avfallsutrymmen
Placering och storlek
Hur stort avfallsutrymmet ska vara beror på antalet hushåll, vilken insamlingsteknik som används, hur
ofta hämtning sker, om det förekommer källsortering och eventuell förvaring av grovavfall.
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än
tillfälligt, och inte i utrymmen där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så att illaluktande avfall
transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning till bostäder eller arbetslokaler.

Utrymme i byggnader
Avfallsutrymmet ska placeras på markplan och med en egen entré nära uppställningsplatsen för sopbilen.
Storleken bestäms med hänsyn till antalet hushåll, hur ofta hämtning sker och hur mycket som
källsorteras
I ett avfallsutrymme bör det finnas plats för både blandat och källsorterat avfall. Om avfallsutrymmet
placeras inne i en byggnad ska det gå att nå utifrån via en avskild gång, som minst är 1,5 m bred.

Utrymme på gård
Kärl kan placeras i det fria, i skåp eller i en pelargång med eller utan tak. Vanligt är också att behållare
placeras i ett separat avfallsutrymme. För ett utrymme i ett separat avfallsrum gäller samma regler som
vid utformning som vid avfallsutrymmen i byggnader.
Avfallsbehållare och avfallsutrymmen ska placeras så att de är lätta att komma åt från
uppställningsplatsen för hämtningsfordon.

Skolor, förskolor och butiker
Skolor, förskolor, kontor och liknande kan utforma avfallsutrymmen på samma sätt som flerfamiljshus.
De bör placeras och utformas så att hämtning kan ske även på tider då verksamheten i övrigt är stängd.

Utrymme för kärl.
Avfallsutrymmen som är avsedda för kärlhämtning bör planeras så att hämtningsfordon ska kunna köra
ända fram till avfallsutrymmet/kärlplatsen.
Kärlens handtag ska vara åtkomliga från den fria gången.
Kärl för hushållsavfall som hämtas inomhus utrustas generellt inte med lock för att underlätta för den som
ska tömma kärlen. Avfallsutrymmet kan utrustas med en mindre, lättillgänglig dörr för hyresgästerna och
en bredare dörr för tömningspersonalen

Generellt gäller dock följande värden:
Planmått
Fri gång mellan kärl: minst 1,5 meter
Fri invändig bredd vid avlånga kärl, placerade med den långa sidan mot väggen: minst 3,3 meter.
Fri invändig bredd vid avlånga kärl, placerade med en korta sida mot väggen: minst 4.1 meter.
Dörrar utformas med fri bredd (karmdagbredd): minst 1 meter.
Längden anpassas efter antalet avfallskärl, i soprummet.
Dörrar rekommenderad fri bredd: 1,2 meter.

Höjdmått
Fri takhöjd (utan installationer): minst 2,1 meter
Dörrar utformas med en fri höjd (karmdaghöjd): minst 2 meter.
Dörröppningen ska inte ha någon tröskel.
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Utrymme för container
Rum för container utformas i den storlek som krävs med hänsyn till att tömningspersonalen ska komma åt
runt containern. Generellt gäller följande värden som mått, med hänsyn till de utrymmen som krävs ut
arbetsmiljösynpunkt. Större containrar kräver utökad längd. Dessa ytor får inte användas för lagring av
grovavfall eller annat gods.

Planmått
Invändig fri bredd:
Invändig fri längd:
Portar utformas med fri bredd (karmdagbredd):
Mått mellan container och vägg:

minst 3,6 meter
minst 5 meter
minst 2,4 meter
minst 0,6 meter

Höjdmått
Minsta takhöjd:
minst 2,4 meter
Portar utformas med fri höjd (karmdaghöjd) minst 2,1 meter. Detta gäller även installationer i rummet
Dörröppningen ska inte ha någon tröskel.
Rekommenderad takhöjd: 2,6 meter.

Utrymme för grovavfall
Ett rum för grovavfall kan placeras i annan byggnad eller i ett separat hus på gården. Storleken bestäms
av hur ofta hämtning kommer att ske. Räkneexempel: 0,3 m2 yta per lägenhet, dock minst 6 m2.

Planmått
Fri dörrbredd (karmdagbredd): minst 1,2 meter

Höjdmått
Fri takhöjd: (utan installationer):
minst 2,1 meter
Fri dörrhöjd (karmdaghöjd): minst 2 meter
Exempel på planlösningar (ritskiss)
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Tekniska krav
Dörrar och lås
Dörren ska ha ett lås som kan öppnas utan nyckel från insidan. Om det finns en transportväg ska samma
nyckel kunna användas till transportvägen som till avfallsutrymmet. Nyckel till avfallsutrymmet får inte
passa till andra utrymmen i byggnaden. Kodlås går bra att använda.
Om avfallsutrymmen har dubbeldörrar ska den ena dörren invändigt förses med espagnoletthandtag, typ
panikregel, som gör dörren helt öppningsbar.
Dörrarna och dörrbladen i både avfallsutrymmet och till transportvägen ska ha en anordning som gör att
de går lätt att ställa upp, t.ex. dörrstopp.
Dörröppningen ska inte ha någon tröskel
Dörren och karmen till avfallsutrymmet bör tåla rötning, slag och stötar.
Dörrarna bör ha en släplist.

Belysning
Belysningen bör vara tillräckligt stark och placeras så att personalen får en god arbetsbelysning vid
hämtningsarbetet. Ljusstyrkan bör inte vara lägre än 100 lux. Detta gäller även vid sträng kyla.
Det är lämpligt att använda flera armaturer för att fördela ljuset bättre, samt öka säkerheten om någon
lampa går sönder.
Det behövs bra belysning även längs vägen mellan avfallsutrymmet och uppställningsplatsen för sopbilen.
Strömbrytare bör placeras på anslagssida av dörren till avfallsutrymmet och vid början av transportvägen.
Det bör placeras ca 1,3 meter över golvet.
Vid belysning med rörelsevakt är det viktigt att den tänds direkt när dörren öppnas och att den hålls tänd
hela tiden när hämtningsarbetet pågår.

Golv
Golven i avfallsutrymmet ska vara halkfria, detta går före kravet på att de ska vara lätta att rengöra.
Det ska inte finnas trösklar där behållare ska transporteras.

Ramper
Eventuella ramper ska utformas med lutning på max 1:10 och ramplängden får inte vara längre än 7 meter
utan vilplan.
Vilplanets längd ska vara minst 1,5 meter.
Om det redan finns en tröskel i avfallsutrymmet, som inte går att ta bort, kan man montera små kilar intill
tröskeln, som minskar nivåskillnaden och underlättar ut- och införsel av kärl.
OBS! Detta gäller bara vid kärlhämtning, containerutrymmen måste vara tröskelfria.

Övrigt att tänka på
-

Sträva efter att placera avfallsutrymmet eller avfallskärlet så att boende störs så lite som möjligt.
Planera bilparkeringar så att hämtning av avfallet kan ske utan hinder.
Placera avfallsutrymmet eller avfallskärlen så att det går lätt att snöröja
Fastighetsägaren bör se till att grovavfallet inte lämnas i avfallsutrymmet, så att det hindrar hämtning
av avfall. Om det inte finns ett separat utrymme för grovavfallet bör detta lämnas till en
återvinningscentral.
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Övriga krav
Brandskydd
Det är mycket viktigt att tänka på brandskyddet vid utformning och planering av avfallsutrymmen och vid
placering av behållare utomhus. Rum för avfall ska utformas som egen brandcell med samma brandklass
som byggnaden i övrigt. För fristående avfallsrum som står nära en annan byggnad ska det finnas skydd
mot brandspridning, se Boverkets byggregler (BBR), avsnitt 5.
Kontakta lokala Räddningstjänst för råd och information och när du ska göra en besiktning av
brandskyddet.

Hygien
Avfallsutrymmen ska utformas så att de är lätta att rengöra och att det går att hålla god hygien. Golven
måste vara halkfria, detta går före kravet på att de ska vara lätta att rengöra.
Kontakt miljönämnden om du har frågor om hygienkrav i Skellefteå kommun.
Vid yrkesmässig hantering av livsmedel rekommenderas kylda soprum. Kontakta miljönämnden för
information.

Detta innebär att:
Alla ytor bör tåla slitage och vara lätt att rengöra. Vi rekommenderar att du sätter upp en avbärarlist på
lämplig höjd.
I uppvärmda utrymmen bör det finnas en golvbrunn och en möjlighet att kunna spola golvet (detta kan
uteslutas i grovsoprum).
Det måste finnas en ventilation i avfallsutrymmet. Frånluftsflödet bör vara minst 5 liter/sek per m2
golvyta (i grovsoprum 0,35 liter/sekund och m2).

Buller
Om avfallsutrymmen gränsar till en bostad bör utrymmena byggas så att besvär på grund av buller
minimeras. Bestämmelser om bullerskydd finns i Boverkets byggregler (BBR), avsnitt 7.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Alla utrymmen och anordningar som är gemensamma för boende ska utformas så att de är tillgängliga för
rörelsehindrade personer.

Arbetsmiljö
De gäller som maxvikter och får endast överskridas vid enstaka hämttillfällen
Behållare
140 liters kärl
190 liters kärl
370 liters kärl
660 liters kärl
containrar
Säckar
Brunnslock

Vikt(avfall)
50 kg
60 kg
60 kg
100 kg
1200 kg
15 kg
25 kg.
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Transporter
Gångtransporter
Avfallskärl är försedda med hjul så att de kan transporteras från uppställningsplatsen till hämtfordonet.
Säckar transporteras med kärra. Det är viktigt att försöka göra transportvägen så kort som möjligt.
För avfallskärl ska transportvägen vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning ska bredden
minst vara 1,5 meter.
Vintertid ska transportvägen skottas och sandas så att det är lätt att komma fram.
Hela transportvägen ska vara lättframkomlig

Dragväg
Kärl uppställda utomhus
Från kärl i avfallsutrymme till port
Från port till hämtfordon
Öppning av port
Om hämtfordon kör in på fastighet

Uppmätt längd till trottoarens mitt
Uppmätt längd
Uppmätt längd
Tillägg 3 meter/kärl
Tillägg 3 meter/kärl

Dragvägen från uppställningsplats för hushållsavfall till hämtfordonet bör vara max 20 meter. Om en
behållare med en volym på 600 liter och större används, tillåts dragväg endast några få meter utomhus.
Den maximala dragvägen från grovavfallsutrymme till hämtfordon får vara 8 meter.

Biltransporter
Hämtfordon är normalt 2,6 meter breda, 3.05 meter med speglar. Höjden är cirka 3,5 meter, men beroende
på utrustning kan bilarna vara över 4 meter höga. För tömning av kärl och pålastning av container behövs
en fri höjd på ca 8,0 meter, höjder upp till 9,5 meter förekommer också.
Det är bra om hämtfordon behöver backa så kort sträcka som möjligt. Den bör dock inte backa mer än 30
meter. På skolgårdar och liknande accepteras ingen backning över huvudtaget.
Transporter av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utanför en fastighet får bara utföras av den
person som Skellefteå kommun anlitar för detta ändamål.

Transportvägar
Transportvägar för sopbilar utformas för bärighetsklass 2 (BK2) enligt Västerbottens läns
författningssamling 24 FS 2002:5, och de ska vara minst 3,5 meter breda.
Fri höjd till träd och liknande ska vara minst 4,1 meter under alla årstider.

Lastningsplatser
Vid avfallshämtning med en komprimerande sopbil bör lastningsplattan framför containerhus vara plan i
sidled och ha en svag lutning från huset. Omgivande ytor anpassas till plastplattan.
Det ska inte finnas någon nivåskillnad mellan containerhusgolvet och lastplattan utanför.
Lastningsplatsen framför ett containerhus ska ha följande mått:
Bredd
minst 4,6 meter. Minst 2,1 meter mätt från portens
centrum
Längd:
minst 18 meter
Fri höjd:
minst 4,1 meter
Fri höjd vid lastning container:
minst 6,1 meter
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Lastningsplatsen framför ett avfallsutrymme för kärl, ska utformas så här
Bredd:
minst 4,6 meter
Längd:
minst 18 meter
Fri bredd på förarsidan av sopbil:
minst 1,8 meter
Fri höjd:
minst 4,1 meter
(dessa mått behöver inte ligga i rät vinkel mot avfallsutrymmet)

Slam
Tömning
Hämtning av slam i slamavskiljare eller slutna tankar sker minst en gång per år från permanentbostäder
och vart annat år från fritidsbostäder. Hämtning sker från fastigheter med slamavskiljare eller slutna
tankar.
Ordinarie hämtning utförs under den snöfria tiden på året, därför gäller något humanare krav på vägnätet
än vad som sägs för övriga transporter i denna skrift.
Grundregeln är dock att alla fastigheter ska kunna nås med den vägstandard som beskrivs i denna skrift.
Slamtömning kan avbrytas vid dåliga väderleksförhållanden för att återupptas vid ett senare tillfälle.
Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning

Lock
Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt samt inte ligga så djupt att
det fryser fast. Högsta godtagbara vikt för lock som ska lyftas är 25 kg. Tömningsrör ska markeras så att
tömning kan ske även vintertid. Gångväg till anslutning ska kunna snöröjas.

Placering
Till brunnen/anläggningen ska et vara fri väg som vid behov skottas och sandas samt vid behov röjes från
vegetation. Erforderlig väg för slambil ska finnas (fri bredd 3,5 meter och fri höjd 4,1 meter).
Vägen ska vid behov vara plogad och sandad. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och
slambrunn/tank vid tömningstillfället bör inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
Skellefteå kommun har rätt att återlämna vattenfasen i slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Lås
Nycklar och koder till lås på brunnar och eventuella vägbommar ska överlämnas till Skellefteå kommun i
god tid före tömning
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Ordlista
Utöver dessa definitioner gäller i tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap.
samt avfallsförordningen (2001:1063).

Abonnemang
Aerob
Aerob behandling

Aktiv fas

Anaerob behandling
Aska
Avfall

Avfallshantering

Avfallsinnehavarens
ansvar

Avfallsproducent

Avfallsslag
Avfallstyp

Bala

BAT

Regelring av förhållandet mellan renhållaren och
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare sker
genom abonnemang.
Som fordrar syre (SAOL).
Behandling av bioavfall med tillgång till/tillförsel av syre,
exempelvis kompostering.
Den period som sträcker sig från första tillfället då avfall tas
emot vid en deponi till dess deponeringen har upphört och
aktiva åtgärder för kontroll och utsläppsbegränsning inte
längre behövs. Den aktiva fasen innefattar både driftsfas och
efterbehandlingsfas.
Behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre,
exempelvis rötning.
Se rökgasreningsrest respektive slagg.
Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en
avfallskategori enligt avfallsförordningen (2001:1063) och
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig
att göra sig av med, 15 kap 1 § Miljöbalken.
Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall,
se 15 kap 3 § Miljöbalken.
Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, 15 kap 5a §
Miljöbalken.
Var och en som bedriver verksamhet som ger upphov till
avfall (ursprunglig) producent eller var och en som genom
förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar
avfallets art eller sammansättning. (NSF 2004:10).
Indelning av avfall med hänsyn till källa.
Indelning av avfall med hänsyn till innehåll eller lämplig
behandling.
Packa samman och eventuellt binda samman till balar, till
exempel inför mellanlagring eller för att få ett lätthanterligt
material.
(bästa tillgängliga teknik), rättesnöre för vilket system som
ska väljas utifrån ett miljöperspektiv med hänsyn till vad som
kan anses ekonomiskt rimligt.
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BDT-anläggning
BTEX

Behandling

Bioavfall

Enskild avloppsanläggning med anslutning från bad, disk och
tvätt.
Bensen, toluen, etylbensen och xylen.
Användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska
metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper
så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen
underlättas eller återvinning gynnas.
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av det
organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska
processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall (jämför
organiskt avfall).

Biocell

Cell där bioavfall bryts ner i en syrefri process och deponigas
tas tillvara.

Biogas

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

Biologisk behandling

Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall
genom aerob eller anaerob behandling.

Biologiskt avfall
Bortskaffande

Bring-system

Brännbart avfall

Se bioavfall.
Sådana förfarande som anges i bilaga 5 till
Avfallsförordningen (2001:1063), bland annat deponering.
Insamling av källsorterat avfall på en central plats,
exempelvis återvinningsstation, i motsats till hämtning vid
fastigheten.
Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen startat,
se 4 §, (2001:1063) Avfallsförordningen.

Bortskaffande av avfall

Med bortskaffande av avfall avses de förfaranden som anses i
bilaga 5 till avfallsförordningen (2001:1063).

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen startat.

Bygg- och
rivningsavfall

.Celldeponering
Deponi
Deponigas
Deponirest
Dioxin

1) Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad,
renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad.
2) Avfall som härrör från byggande eller rivning av byggnader
eller anläggningar.
Deponering där avfall med olika egenskaper skiljs åt genom
deponering inom särskilda områden, celler.
Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas.
Biogas som bildas vid syrefria processer i en deponi.
Avfall som inte går att kompostera, förbränna eller återvinna.
Samlingsnamn för 210 klororganiska föreningar, varav 17
stycken är mycket giftiga och anrikas i fettvävnad.
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Dragväg

Driftsfas
DOC
Elektriskt och
elektroniskt avfall
(Waste Electric and
electronic Equipment,
WEEE)
Energiåtervinning

Farligt avfall

Fastighetsinnehavare
Fastighetsnära
insamling

Den sträcka renhållaren måste flytta kärlet från hämtstället
till hämtningsfordonet och tillbaks igen.
Del av den aktiva fasen som omfattar tiden från första
tillfället då avfall tas emot vid en deponi fram till dess att
deponin är sluttäckt.
Löst organiskt kol.
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som
har haft en elektrisk eller elektronisk funktion,
se 6 §, (2001:1063) Avfallsförordningen.
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.
Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel
giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt,
se 4 §,(2001:1063)Avfallsförordningen.
Den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.
Insamling på de fastigheter där avfallet uppkommit.

Fragmentering

Mekanisk behandling för att minska föremålens storlek
genom rivning, kapning eller andra metoder.

Fritidshus

Den fastighet som används för privathushåll under begränsad
tid av året.

FTI

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Förpackningar

Definition, se Förordning (2006:1273) om producentansvar
för förpackningar.

Förpackningsavfall

Definition, se Förordning (2006:1273) om producentansvar
för förpackningar.

Grovsopor/grovavfall

Grundavgift

Grundläggande
karakterisering

Heterogent avfall

1)Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det
inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl,
se NFS 2004:4, 4 §.
2) Hushållsavfall som på grund av sin skrymmande karaktär
kräver särskild hänsyn vid hanteringen (EN 13965-1).
Avgift som avser att täcka kostnader för service och
administration samt nedlagda deponier.
En noggrann bestämning, enligt standardiserade
provningsmetoder av avfallets sammansättning, dess
lakningsbeteende på kort och lång sikt, avfallets övriga
karakteristiska egenskaper samt dess beteende i en deponi.
Avfall som består av stycken eller delar med olika egenskaper
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Homogent avfall

Avfall där hela avfallsvolymen har samma egenskaper.
Exempel på homogent avfall är enligt NV. AR till NFS 2004:4
5§ jord, sand gjuterisand, tjärasfalt och sorteringsrest från
central sortering med efterföljande krossning och siktning.

Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan
verksamhet som till sin typ eller sammansättning liknar det
Hushållsavfall och därmed
avfall som kommer från hushåll,
jämförligt avfall från
se (1998:808) Miljöbalken 15 kap 2 §.
annan verksamhet
Se även Naturvårdsverkets definition av jämförligt avfall.
Icke brännbart avfall

Icke-farligt avfall

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs,
exempelvis sten, metaller.
Avfall som inte är farligt avfall enligt definitioner i
avfallsförordningen (2001:1063), är sådant avfall som inte är
markerat med asterisk(*) i bilaga 2 eller annat avfall som har
en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 i samma
förordning.

Inert avfall

Avfall som inte kan ge upphov till störande reaktioner med
ämnen det kommer i kontakt med, exempelvis sten och grus,
se (2001:512)Deponeringsförordningen 3 §.

Innehavare

Avfallsproducenten eller den fysiska eller juridiska person
som innehar avfallet.

Insamling

Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare
transport,
se (2001:1063)Avfallsförordningen 4 §.

Kompaktor

Fordon som används för att sönderdela och packa avfallet
(minska avfallsvolymen) på en deponi.

Kompostering

Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under
förbrukning av syre (jämför rötning).

Kontroll på plats

Källsortering
Kärl- och säckavfall

Köksavfall

Lakvatten

Snabba kontrollmetoder för att bekräfta att ett visst avfall är
detsamma som det som har genomgått grundläggande
karakterisering och överensstämmelseprovning och det som
har beskrivits i de medföljande handlingarna. Den kan bestå i
enbart en okulärbesiktning av en avfallslast före och efter
lossning vid deponi.
Sortering som utförs där avfallet uppstår, t.ex. i hushållet.
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill
säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och
farligt avfall.
Matavfall som härrör från hushållsmatlagning ANM:
Köksavfall inbegriper även matavfall från storkök. Köksavfall
med biologiskt ursprung som genom sin struktur och
sammansättning lätt bryts ner och som är utan inblandning
av annat avfall.
Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller finns i avfall
under deponering, mellanlagring eller transport.
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Latrin

Liner
L/S
Lättnedbrytbart avfall

Matavfall

Materialutnyttjande

Materialåtervinning
Miljöstation

Monolitiskt avfall

Nyckelparametrar

Avfall som består av mänskliga exkrementer inneslutna i en
septiktank eller en kloakbrunn.
Tätning i deponi, ofta bestående av fler lager, för att
förhindra nederbörd att tränga ner i deponin eller samla upp
lakvatten.
Förhållande mellan vätska och fast material.
Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning.
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan
(hushåll, restauranger, storkök, butiker och
livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan orsak
inte gått till konsumtion.
En upparbetning i produktionsprocess av avfallsmaterialet till
det ursprungliga ändamålet eller till andra ändamål. I
begreppet ingår biologisk behandling. Energiutvinning ingår
inte i begreppet.
Se återvinning.
Vanligtvis bemannad mindre anläggning för mottagning av
hushållens farliga avfall.
Avfall i form av en stor, fast och sammanhängande enhet
med homogena egenskaper (monolit, av grekiskans
monos=en och lithos=sten).
Parametrar som är avgörande för avfallets egenskaper och
som vid överensstämmelseprovningen kan användas för att
avgöra om avfallet har förändrats i jämförelse med den
grundläggande karakteriseringen.

Den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja
Nyttjanderättsinnehavare
fastigheten, till exempel genom arrende, bostadsrätt eller
hyresrätt.
Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt
avfall och plastavfall (jämför bioavfall),
Organiskt avfall
se (2001:1063) Avfallsförordningen 4 §.

Producent

Producentansvar

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, se
(1998:808) Miljöbalken 15 kap 4 §.
Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela
dess livscykel inklusive design, produktion och
omhändertagande som avfall.

Provning

Bestämning av en eller flera egenskaper enligt en rutin
exklusive provtagning.

Renhållaren

Den eller de som kommunen utsett att utföra
avfallsverksamheten i kommunen.
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Rökgasreningsrester

Rötning

Slagg, slaggrus

Stabilt, icke-reaktivt
avfall

Tillsyn
TOC
Trädgårdsavfall

Täckning

Samlingsnamn för en finkornig fraktion som uppstår vid
rening av rökgaserna och består av pannaska, flygaska,
filterkaka från slangfilter samt slam. Rökgasreningsresterna
deponeras som farligt avfall.
Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas
bildas (jämför kompostering).
Material som inte är brännbara eller inte förångas vid
förbränning, till exempel glas, porslin, järnskrot och
stenliknande material (grus med mera). Sedan större föremål
samt metallrester sorterats bort och materialet siktats får
man slaggrus.
Avfall vars utlakningsegenskaper inte kommer att försämras
på lång sikt under normala deponiförhållanden eller i
samband med förutsebara olyckor:
- i själva avfallet (exempelvis genom biologisk nedbrytning)
- under inflytande av långsiktiga omgivningsförhållanden
(exempelvis vatten, luft, temperatur, mekanisk påverkan)
- genom inverkan på annat avfall (inbegripet
avfallsprodukter som lakvatten och gas).
Kontroll från myndighet över verksamhet som bedriver viss
verksamhet, särskilt miljöfarlig sådan.
Totalt organiskt kol.
Biologiskt avfall från trädgårdsskötsel.
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.

Verksamheter

Industrier, affärsrörelser, vård- och serviceinrättningar samt
föreningar och företag.

Verksamhetsutövare

Ett företag, organisation eller ideell förening som bedriver
verksamhet där avfall uppstår.

Vitvaror

Återanvändning

Återvinning (Recycling)
Återvinningscentral,
(ÅVC)

Vanligen större hushållsprodukter, typ diskmaskin,
tvättmaskin och kylmöbler. Någon absolut definition finns
inte.
Användning av en kasserad produkt utan föregående
förädling.
Definition, se även Förordning (2006:1273) om
producentansvar för förpackningar
Användning av material, näringsämnen eller energi från
avfall, se återvinningsförfarande, bilaga 4 till
Avfallsförordningen (2001:1063).
En bemannad mottagningsanläggning för mottagning av
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall,
producentansvarsmaterial, etc.
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Återvinningsstation
(ÅVS)

Överensstämmelseprovning

Obemannad anläggning där hushåll kan lämna förpackningar
och returpapper som omfattas av
producentansvarförordningen (SFS 2006:1273, SFS
2005:221).
Undersökning av att avfall som skall deponeras
överensstämmer med resultaten från provningen i den
grundläggande karakteriseringen och där sådana finns
gällande mottagningskriterier för den deponiklass där avfallet
skall deponeras.

Källor: Avfall Sverige, Svensk avfallsterminologi (1998, AFR-rapport 217),
1000 Terms in Solid Waste Management (1992, ISWA) samt Svensk Författningssamling
och Naturvårdsverkets Författningssamling
050120
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