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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.
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare
Med fastighetsinnehavare menas i detta sammanhang antingen
- fastighetsägaren eller
- den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som
fastighetsägare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
Renhållaren
Med renhållaren menas Affärsverken AB eller av denna utsedd entreprenör
Hushållsavfall
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt av
fall från annan verksamhet (se 15 kap 2 § miljöbalken) Det är sådant avfall som
regelmässigt uppkommer vid nyttjande av permanent- eller fritidsbostad, inklusive
kolonier, campingplatser, hamnar och dylikt. Som exempel på hushållsavfall kan
nämnas matavfall, trädgårdsavfall, latrin, slam, grovavfall och farligt avfall.
Avfall som är att jämföra med hushållsavfall är avfall från annan verksamhet såsom
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet och som är jämförlig 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 ett område, en
lokal eller anläggning. I begreppet ingår bland annat matavfall, fettavskiljarslam, städoch toalettavfall. Som exempel kan nämnas sådant avfall från tillfälliga arrangemang,
hotell, restaurang, omklädningsrum, personalmatsalar, järnvägs- och busstationer,
skolor, fritidsanläggningar och samlingslokaler. I begreppet ingår också sedvanligt
kontorsavfall, konventionellt avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar (dock ej
riskavfall), övrigt i handel (såsom stormarknader, livsmedelsbutiker och liknande) och
hantverk uppkommande avfall som med hänsyn till art är jämförligt med avfall från
hushåll.
Restavfall
Med restavfall avses i dessa föreskrifter sådant hushållsavfall som återstår sedan
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, läkemedelsavfall och producentansvarsavfall
sorterats ut. Dock avses inte slam från enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare
och inte heller latrin.
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Matavfall
Med matavfall avses i dessa föreskrifter sådant hushållsavfall som är biologiskt
lättnedbrytbart, dock inte trädgårdsavfall. Exempel på matavfall är grönsaksskal och
– rester, kött- och fiskavfall, äggskal, hushållspapper och kaffefilter med sump.
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.
El-avfall
Med el-avfall avses i dessa föreskrifter avfall från elektriska och elektroniska produkter
inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en
elektrisk eller elektronisk funktion, hit räknas också kyl- och frysskåp. Elektronikavfall
regleras i Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
Farligt avfall
Med farligt avfall avses i dessa föreskrifter sådant avfall som har en eller flera farliga
egenskaper (Avfallsförordningen 2001:1063) bil.3), till exempel giftigt,
cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Farligt avfall definieras i
Avfallsförordningen och är markerat med * i förordningens bilaga 2.
Trädgårdsavfall
Med trädgårdsavfall avses i dessa föreskrifter sådant hushållsavfall som uppkommer vid
trädgårdsskötsel och som är komposterbart, till exempel gräs, löv, blommor, kottar och
kvistar.
Återvinningscentral (ÅVC)
Plats där hushållen kan lämna grovavfall, vitvaror, kyl- och frysmöbler m.m.
Återvinningscentralerna drivs av Affärsverken AB.
Återvinningsstation (ÅVS)
Plats där hushållen kan lämna förpackningar och tidningar.
Återvinningsstationer drivs och bekostas av förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI)
Grundavgift
Grundavgiften skall täcka kostnader för
 Drift och underhåll av återvinningscentraler
 Insamling och destruktion av hushållens farliga avfall, el-avfall, restavfall mm

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun
Bilaga 1
3(3)







Registerhållning
Administration
Skatt på avfall från återvinningscentraler
Information
Kapitalkostnader för ovanstående

Behandlingsavgift
Behandlingsavgiften skall täcka kostnader för
 Deponering (personal-, drift-, administrations- och kapitalkostnader)
 Avfallsskatt
 Sortering/omlastning
 Förbränningsavgifter
 Transportavgifter

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften skall täcka kostnader för
 Insamling (personal-, drift-, kapital- och administrationskostnader)

Sophämtningsavgift = Behandlingsavgift + Hämtningsavgift

