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Bilaga 1 till Avfallsföreskrifter för Upplands Väsby kommun 
 

Definitioner  
 
Angöringsplats  
Med angöringsplats avses plats där hämtningsfordon stannar när avfall ska hämtas. 
Angöringsplatsen ska ligga så nära hämtningsstället som möjligt och vara lämplig från 
arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Väg fram till angöringsplatsen måste vara farbar 
under den del av året som hämtning ska ske.  
 
Avfall  
Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av med. 
 
Avfallskvarn   
Med avfallskvarn avses kvarn som används för sönderdelning av matavfall så att det malda 
avfallet kan följa med avloppsvattnet ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank. 
 
Behållare  
Med behållare avses kärl, säck, container eller annan behållare avsedd att förvara avfall i. 
 
Bottentömmande behållare 
Bottentömmande behållare kallas även underjordsbehållare eller markbehållare. Vid tömning 
lyfts behållaren eller en innerbehållare upp med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. 
Behållarna är lättplacerade då de inte kräver så stort utrymme ovan mark eller vid tömning. I 
de utföranden då avfallet ligger under mark, där temperaturen är låg, minskar risken för dålig 
lukt.  
 
Bärbart batteri 
Med bärbart batteri avses batteri som är förslutet och bärbart och inte är ett industribatteri 
eller bilbatteri. Bärbara batterier kallas ofta även småbatterier. 
 
Dragmotstånd 
Med dragmotstånd (skjutmotstånd) avses det motstånd en behållare som dras (eller skjuts) 
gör. Motståndet beror på behållarens vikt och på underlaget. 
 
Ej brännbart hushållsavfall 
Med ej brännbart hushållsavfall avses avfall som inte brinner även om energi tillförs, t.ex. 
metall, glas, porslin, keramik, sten och gips. 
 
Elavfall  
Med elavfall avses avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller 
elektronisk funktion. Exempel på elavfall är datorer, tv-apparater, el- och batteridrivna 
maskiner, verktyg, leksaker och klockor samt lampor och armaturer. 
 
Farligt avfall  
Med farligt avfall avses sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 till   
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avfallsförordningen (2011:927) eller annat avfall som har en eller flera egenskaper som   
anges i bilaga 1 till avfallsförordningen.. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall 
är att det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, smittfarligt eller 
brandfarligt. Exempel på farligt avfall är färgrester, spillolja, lösningsmedel, bekämpnings-
medel, lim och andra kemikalier. 
 
Fastighetsinnehavare   
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §  
Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
 
Fastighetsnära insamling 
Med fastighetsnära insamling avses den insamling av avfall som sker på eller i direkt 
anslutning till den fastighet där avfallet uppkommit.  
 
Gemensam avfallslösning 
Med gemensam avfallslösning avses när flera hushåll i en- och tvåbostadshus har ett 
gemensamt hämtningsställe. De kan ha egna eller gemensamma behållare. 
 
Gemensam behållare   
Med gemensam behållare avses antingen när två hushåll i en- och tvåbostadshus delar på en  
normal behållare avsedd för ett hushåll, eller när flera hushåll (i alla typer av boendeformer) 
delar på avfallsbehållare. 
  
Grovavfall  
Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare.  
 
Gångväg  
Med gångväg avses, i dessa föreskrifter med tillämpningsanvisningar, den gångyta som 
används av hämtningspersonalen för att transportera avfall från hämtningsställe till 
hämtningsfordonets angöringsplats. Det ska vara möjligt att dra/skjuta kärl eller säckkärra på 
gångvägen.  
 
Hantering  
Med hantering av avfall avses sortering, förvaring, insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande eller annan behandling av avfall. 
 
Hushållsavfall 
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet. 
 
Hämtningsställe  
Med hämtningsställe avses utrymme eller plats där en eller flera behållare är uppställda för  
hämtning.  
 
Insamlingssystem 
Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags avfall samlas in på. Insamlingssystem 
kan skilja sig åt vad gäller hämtningsställets placering och beror bl.a. på boendeform samt på 
vilka behållartyper och hämtningsfordon som används. Med insamlingssystem avses även 
återvinningsstationer och återvinningscentraler.  
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Kompostering 
Med kompostering avses biologisk behandling där lättnedbrytbart organiskt avfall bryts ner i 
närvaro av syre. 
 
Brännbart hushållsavfall 
Med brännbart hushållsavfall avses sådant hushållsavfall som återstår sedan grovavfall, farligt 
avfall och avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende av vilken typ av 
behållare som avfallet samlas upp i. Dock avses inte slam och urin från enskilda 
avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller latrin.  
 
Matavfall 
Med matavfall avses särskilt utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall, huvudsakligen 
matrester, som samlas in separat för biologisk behandling.  
 
Nyttjanderättshavare  
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja en fastighet.  
 
Producent  
Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara 
eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som 
kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.  
 
Producentansvar 
Med producentansvar avses att producenterna har ansvar för att en vara eller produkt samlas 
in och omhändertas genom återvinning, återanvändning eller bortskaffning på ett sådant sätt 
som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering (gäller förpackningar, 
returpapper, elavfall, batterier, läkemedel, däck och bilar).  
 
Påse och påshållare 
Med påse och påshållare avses särskild utrustning som hushållen använder i köket för 
hantering av matavfall. Påsarna fylls med matavfall och läggs sedan i de behållare som 
används för insamling av matavfall. Utrustningen tillhandahålls av kommunen.  
 
Röd box 
Med Röd box avses mindre behållare som används för insamling av farligt avfall, elavfall 
samt bärbara batterier från en- och tvåbostadshus. 
 
Sopsug, mobil 
Med mobil sopsug avses automatiskt insamlingssystem där avfallet med hjälp av luft 
transporteras genom rör i marken, från lagringstankar till en dockningspunkt och sedan in i ett 
särskilt fordon som vid tömning ansluter till dockningspunkten. 
 
Sopsug, stationär 
Med sopsug avses automatiskt insamlingssystem där avfallet med hjälp av luft transporteras 
genom rör i marken från sopnedkast till en uppsamlingscontainer, som är placerad en bit ifrån 
bostäder eller lokaler där avfall uppkommer. 
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SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) 
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna 
Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands 
Väsby och Vallentuna. SÖRAB tar hand om avfallet som uppstår i ägarkommunerna (förutom 
Stockholm). 
 
Trädgårdsavfall  
Med trädgårdsavfall avses komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus- och fritidshusboende. 
 
Utrustning  
Med utrustning avses alla typer av behållare, stativ/hållare för behållare, karusell, kärl- och 
säckväxlare, sopnedkast, sopsug eller annat som används vid uppsamling av avfall. 
 
Återvinningscentral 
Med återvinningscentral avses bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, 
trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart avfall, dock inte vanligt 
hushållsavfall.  
  
Återvinningsstation  
Med återvinningsstation avses obemannad station med behållare för returpapper och 
förpackningar som omfattas av producentansvar. 
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