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DEFINITIONER AV BEGREPP

Arbetsfordon
Avser t.ex. traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, pistmaskiner och liknande.

Befintlig verksamhet
Med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller
anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den 
utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen har då.

Djurenhet:
Definieras enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Med en djurenhet avses t.ex. en häst eller 10 får.

Djurhållning
Med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av pälsdjur eller
fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Hantering
Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion,
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Större schaktning, grävning
Med större grävnings- och schaktningsarbeten 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.

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.

Yrkesmässig
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En verksamhet 
som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av
självständig karaktär anses vara yrkesmässig. 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

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge
upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller
miljön.


