
BILAGA 4: 

DEFINITIONER AV BEGREPP 

Anvisade leder 

I ”Väginformation om farligt gods” (utgiven av MSB/Räddningsverket) finns rekommenderade 

transportvägar för farligt gods som utarbetats av respektive länsstyrelse i samarbete med kommuner, 

näringsliv och räddningstjänst. 

Avfall 

Med avfall avses, i enlighet med miljöbalken 15 kap 1 §, 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. 

Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbunden sophämtning, är ej att 

betrakta som avfall enligt dessa föreskrifter. Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 

läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej heller att betrakta som avfall. 

Avverkningssäsong 

Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till 

nästa års knoppsprickning. 

Deponering 

Med deponering avses här uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras under 

längre tid än ett år. 

Djurenhet 

Begreppet djurenhet har samma betydelse som i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. Exempelvis utgörs en djurenhet av: 

 en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko) 

 tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor) 

 en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder 

 etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns) 

 tio får eller getter, sex månader eller äldre 

Fordon 

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, det vill 

säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 

föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med 

förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 

tillsynsmyndigheten för frågor som rör förorenad mark. 



Grävning 

Med grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för yta större än 150 m
2
. Mindre 

grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- 

och teleledningar inkluderas ej. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken 14 kap 2 § - en verksamhet eller åtgärd som utgörs 

av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 

förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som skall användas inom den egna fastigheten för 

dess egna behov. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, 

avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt. 

Infiltrationsanläggning 

Med infiltrationsanläggning avses anläggning där avloppsvattnet avleds till mark eller 

grundvattenmagasin. Exempel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och 

infiltrationsbrunn. 

Jord- och vattenslagning 

Med jord- och vattenslagning avses den förvaring av plantor som sker i jord eller vatten i väntan på att 

de ska planteras. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka 

att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller skada på egendom.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Normalt hushållsbehov 

Med normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 

man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av 

ett enskilt bostadshus skall också anses vara hushållshantering. Förvaring av ved eller andra 

träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller liknande, motsvarande två års förbrukning 

anses vara normalt hushållsbehov. 

Schaktning 

Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för anläggningsarbeten på utstakat område 

större än 150 m
2
. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande 

omfattas ej av tillståndsplikt. 

Skyddsåtgärder 

Med skyddsåtgärder menas i dessa föreskrifter invallning eller annat likvärdigt skydd. 

Spillvatten 

Med spillvatten menas här toalettvatten samt bad-, disk- och tvättvatten 
(BDT-vatten).  



Tillfälligt 

Tillfälligt, vad avser upplag, innebär här upplag kortare tid än ett år. 

Tillsynsmyndighet 

Tillsynsmyndighet är den myndighet som fastställer vattenskyddsområde med föreskrifter. 

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna för Brunne fastställs av Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

Därmed är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan besluta att överlåta tillsynen till 

den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Trafikerade ytor 

Med trafikerade ytor menas här ytor där fordon färdas, som vägar och 
parkeringsplatser.  

Transport av farligt gods 

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana farliga 

egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt 

under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i 

ADR-S och RID-S. Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt 

lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. 

Upplag 

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av sådant som 

regleras i föreskriften såsom förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd 

miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från 

enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag. 

Yrkesmässig verksamhet 

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses 

yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och 

varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa 

fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten 

behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar 

gränsdragningen mot hobbyverksamhet. 


