
Avfall – en liten ordlista 

 
  

Några centrala begrepp som kan vara bra 

att ha gått igenom innan besöket. 
 

Avfallstrappan 

Styr hur avfallet ska tas om hand om i fem nivåer: 
förebygga, återanvända, återvinna, utvinna energi och 
deponera. 

 

Biogas 
Bildas vid rötning. Gasen består i huvudsak av metangas 
och koldioxid. Se rötning. 
 

Deponera 
Att placera avfall i långtidsförvar, lägga på hög. 

Deponi 
Ett markområde avsett och utrustat för förvaring av 
avfall (soptipp). 

El-avfall 
Alla kasserade produkter med sladd eller batteri samt 
ljuskällor räknas till el-avfall. 

Farligt avfall 
Avfall som kan skada natur, människor och djur. Därför 
får det inte slängas bland de vanliga soporna, utan ska tas 
om hand separat. Kommunerna ordnar 
insamling/mottagning av farligt avfall från hushållen på 
återvinnings-centralerna. 

Förpackning 
En förpackning är gjord av t.ex. plast, metall, papper, 
kartong, wellpapp eller glas och har innehållit en 
produkt. 

Grovsopor 
Skrymmande avfall från hushållet. Lämnas på 
återvinningscentralen. 

Kretslopp 

Ämnen, varor, tjänster eller andra varor cirkulerar, går 
runt. I naturen finns många olika kretslopp. 

Restavfall 

Avfall som inte går att återvinna utan eldas upp och blir 
energi, som används för att producera fjärrvärme eller el. 

 

Rötning 
Vid rötning bryts avfall från växt- och djurriket ner av 
bakterier och mikroorganismer i en miljö utan syre. Det 
bildas då biogas som bl.a. innehåller metan. Gasen kan 
användas för uppvärmning av hus eller som 
fordonsbränsle. 

 

Återvinning 
Vid återvinning används materialet i en vara för ett nytt 
ändamål.  

 

ÅVC - Återvinningscentral 
Mottagningsstation för hushållens grovsopor 
(skrymmande avfall från hushållet) och farligt avfall. 
Kommunen ansvar för anläggningen. 

 

ÅVS - Återvinningsstation 
En anläggning som drivs av producenterna för 
mottagning av förpackningar och tidningar, FTI- 
Förpackning & Tidningsinsamlingen ansvarar för alla 
ÅVS stationer som finns i Sverige. Ett exempel är 
metallförpackningar som smälts ner för att sedan bli nya 
burkar. På vissa återvinningsstationer kan du förutom 
förpackningar också lämna batterier och kläder till 
återvinning. 

 

 

 

Material att beställa eller ladda ned: 
https://www.ftiab.se/153.html 
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