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Definitioner av begrepp
Användning: Nyttjandet av ett ämne, t.ex. spridning av gödsel, vägsalt och 
bekämpningsmedel.
Avfall: 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. Komposterbart hushållsavfall från enskilt 
hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej heller att betrakta som 
avfall.
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för 
kylning, dagvatten eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats.
Befintlig verksamhet: Verksamhet eller anläggning som pågår respektive finns när dessa 
föreskrifter träder i kraft, med den utformning och omfattning som verksamheten eller 
anläggningen har då.
Växtskyddsmedel: Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att 
skydda växter, och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. 
Begreppet inkluderar således även träskyddsmedel.
Dagvatten: Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man 
vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. 
Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.
Deponering: Uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras under 
längre tid än ett år.
Djurenhet: Definieras enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Med en djurenhet avses t.ex. en häst eller 10 får.
Djurhållning: Sådan typ av djurhållning som regleras i förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, t.ex. hållande av nötkreatur, häst, svin, får, 
fjäderfä. Till djurhållning räknas i dessa föreskrifter inte hållande av hund eller katt.
Fordon: Motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.
Grävning: Med större grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för 
större yta än för ett enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt 
nyanläggande och underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar 
inkluderas ej.
Växtgödningsmedel: Naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte 
att höja växtproduktionen.
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Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, 
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Husbehov: Hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som 
enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.
Husbehovstäkt: Uttag av material för markinnehavarens husbehov.
Materialtäkt: Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
Miljöfarlig verksamhet: Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. Användning av 
mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom annat utsläpp än ovanstående, genom förorening av mark, luft, 
vattenområden eller grundvatten samt genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller 
icke-joniserande strålning eller liknande.
Schaktning: Sänkning av markytan på utstakat område för större anläggningsarbeten än 
för grundläggning av enskild villa.
Upplag: Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenande 
ämnen, avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus. Plats på marken 
för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.
Yrkesmässig: 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.
Utfodringsplats: En plats där renar utfodras.
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