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Definition och förklaring

Avfall

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som
ingår i en kategori enligt avfallsförordningen och som
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att
göra sig av med (15 kap 1 § miljöbalken 1998:808).

Avfall Web

Avfall Web är ett internetbaserat verktyg för uppföljning,
benchmarking och statistik som Avfall Sverige
(branschorganisationen inom avfallshantering och
återvinning) tillhandahåller.

Avfallshantering

Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd
som utgörs av insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall (15 kap 3 § Miljöbalken).

Avfallshierarki

Avfallshierarki är en hierarki för hur avfall ska
omhändertas. Ursprungligen från EU, men även
implementerat i Sverige. Avfallshierarkin kallas ofta för
”avfallstrappan”.

Avfallsminimering

Begreppet avfallsminimering innebär att mängden avfall
som genereras ska minska.

Avfallsplan

En avfallsplan är ett strategiskt dokument som varje
kommun har skyldighet att upprätta som en del av
renhållningsordningen (Avfallsplan och lokala föreskrifter).

Avslutade deponier

Gamla deponier (soptippar) som har avslutats.

Biogödsel

Biogödsel är den rötrest som man får när man producerar
biogas. Biogödsel är flytande och kan spridas på åkermark.

Biologisk behandling

Återvinning av humus, näring och/eller energi ur biologiskt
avfall genom aerob eller anaerob behandling

Delmål

Delmålet anger på en mer detaljerad och konkret nivå vad
kommunen vill uppnå och genomföra för att bidra till
inriktningsmålet.

Deponi

Avgränsad plats där avfall läggs under kontrollerade former.

Deponering

Bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på
deponi (SFS 2001:1063).

Elkretsen

El-Kretsen är näringslivets servicebolag och har som
uppgift är att uppfylla producentansvaret inom elektriska och
elektroniska produkter samt batterier.

Energiåtervinning

Återvinningsförfarande som innebär att avfallet
energiutnyttjas.
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Farligt avfall

Vad som är farligt avfall redovisas med en * i bilaga 2 i
avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Exempel på farligt
avfall som uppkommer i hushållen är färg, lösningsmedel,
förtunningsmedel, olja och el-avfall.

FTI

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är ett
samarbetsorgan bildat av materialbolag för förpackningar
och tidningar. FTI har i uppgift att samordna lokala
etableringar för insamling av förpackningar och tidningar.

Hushållsavfall

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll
samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (15
kap 2 § Miljöbalken 1998:808).

Inriktningsmål

Inriktningsmål är ett övergripande mål för
avfallshanteringen i Sysav-regionen och är gemensamt för
Sysav och dess ägarkommuner.

Matavfall

Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart
livsmedelsavfall från hushåll, restauranger, storkök, butiker
och livsmedelsindustri och som av kommersiell eller annan
orsak inte gått till konsumtion.

Materialbolag

De fyra materialbolagen Plastkretsen, Returkartong,
Metallkretsen och Pressretur äger gemensamt FTI.
Dessutom har materialbolaget Svensk GlasÅtervinning ett
nära samarbete genom ett samarbetsavtal.

Materialåtervinning

När man återvinner ett material så att det kan användas i
nya produkter (till skillnad från energiåtervinning).

Miljöbedömning

Miljöbedömningen är ett sätt ska identifiera, beskriva och
bedöma den betydande miljöpåverkan som avfallsplanens
genomförande kan medföra.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en
helhetssyn av den miljöpåverkan som avfallsplanen kan
medföra.

Miljöstation

Miljöstation är en mindre anläggning för mottagning av
sorterat farligt avfall från enskilda hushåll. Miljöstationer
finns t.ex. på återvinningscentraler eller bensinstationer.

Producentansvar

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för
vissa utpekade produkter under hela dess livscykel,
inklusive omhändertagande som avfall. Producenterna ska
för dessa avfallsslag se till att det finns lämpliga
insamlingssystem. Producenterna ska också se till att
avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller
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tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.
Lagreglerat producentansvar finns för förpackningar av olika
materialslag, returpapper, batterier, läkemedel, däck, bilar
samt elektriska och elektroniska produkter.

Renhållningsordning

Lokala regler för avfallshanteringen. Varje kommun måste
ha en renhållningsordning enligt miljöbalken (SFS
1998:808). Renhållningsordningen innefattar både
avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering.

Restavfall

Med restavfall avses i dessa föreskrifter sådant
hushållsavfall som återstår sedan grovavfall, trädgårdsavfall,
farligt avfall, läkemedelsavfall och producentansvarsavfall
samt matavfall om separat utsortering finns sorterats ut.

Sysav

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, är ett kommunägt
bolag med uppgift att ta emot och behandla avfall från de 14
delägarkommunerna samt från företag i regionen.

Sysavs kretsloppsplan

Sysav-kommunernas avfallsplanering har redan från början
baserats på ett regionalt handlingsprogram. Sedan 1990
upprättar Sysav och dess ägarkommuner en regional
kretsloppsplan (Sysavs kretsloppsplan) vart femte år, med
syftet att få en samordnad och enhetlig avfallsplanering i
Sysav-regionen. Ägarkommunerna tar utifrån den regionala
kretsloppsplanen fram lokala avfallsplaner för samma
tidsperiod, i vilka de regionala målen bryts ned till lokala mål.

Återanvändning

Återanvändning innebär att en produkt kan användas flera
gånger i det skick den är, till exempel returflaskor av glas
och PET-flaskor.

Återvinningscentraler

Återvinningscentraler är bemannade anläggningar med
särskilt öppethållande för främst mottagning av hushållens
grovavfall och farliga avfall. På återvinningscentralen finns
olika containrar för t.ex. brännbart avfall, trädgårdsavfall, trä
och skrot. Här kan hushållen genom egen försorg
kostnadsfritt lämna och sortera grovavfall och farligt avfall
som uppkommit i det egna hushållet.
Småföretag, institutioner och andra verksamheter kan mot
avgift lämna mindre mängder sorterat grovavfall samt visst
el- och elektronikavfall.
Småföretag, institutioner och andra verksamheter kan inte
lämna farligt avfall på återvinningscentralen.

Återvinningsstation

Återvinningsstationer är obemannade mindre platser med
containrar och liknande behållare för returpapper och
förpackningar. Återvinningsstationerna drivs av
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Åtgärd

Åtgärden anger hur kommunen avser arbeta med
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delmålet. Kommunspecifika åtgärder tas fram i samband
med berörda förvaltningars verksamhetsplanering.
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