
Bilaga 1_ Ordlista

Benämning Beskrivning
Avfall Sverige Kommunernas branschorganisation för avfallshantering

Avfallsbärare

Här avses plastpåsen som används för att 

emballera utsorterade förpackningar (röd eller

valfri påse) samt restavfall (soppåsen)

Avvikelse

Rapport från entreprenören om avvikande händelse 

som inträffat under insamling

Baklastande fordon

Sopbil med kärllyft monterad baktill på fordonet. 

Kärlen lyfts och töms maskinellt

Densitet Specifik vikt (kg/kbm)

Eftersorteringsanläggning

Brista, sorterar för närvarande plast och metall med NIR-teknik 

(Near Infra Red)

Extra säck Tilläggstjänst för restavfall

Felanmälan

Fastighetägare gör felanmälan tilll kundtjänst om 

t.ex. utbliven hämtning

Fraktion

En viss utsorterad del av avfallet, till exempel matavfall,

 glas, metall, papper eller plastförpackningar etc.

FTI

Förpackning- och Tidningsinsamlingen AB (FTIAB)

FTIAB har materailbolagens uppdrag att samla in och återvinna 

förpackningar av: Plast, papper och 

metall

Klagomål

Fastighetsägare lämnar synpunkt på t.ex. 

service, bemötande, kvalité etc.

Lastficka En avgränsad lastplats där sopbilen tippar avfall 

Matavfall

Med  matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall 

som uppkommer i och med livsmedelshantering i 

hushåll, restaurang, storkök, butik eller liknade

Medelvärde Ett genomsnittsvärde

Median

Det värde som hamnar precis i mitten av en 

dataserie som sorterats i storleksordning

Omlastningsstation

Där sopbilarna tippar insamlat restavfall, som komprimeras och 

lastar om på ett större fordon för vidare transport till 

behandlingsanläggning (förbränning)

Plockanalys

Metodik för att sortera avfall enligt ett förbestämt 

protokoll med syfte att ta reda på vad avfallet innehåller. Används 

som metodik för att jämföra förändringar av innehåll över tid.

Producentansvar

Producenter av varor och produkter inom de områden där 

producentansvar råder för att samla in och ta omhand dessa 

produkter och varor t.ex.  Förpackningar

Restavfall

Det avfall som läggs i den vanliga soppåse, går till 

energiåtervinning (förbränning)

Sidlastande fordon Fordon med inmatning uppifrån med hjälp av en robotarm

TIS

Tillståndspliktigt InsamlingSystem, fr.o.m 2023 måste den

 som samlar in förpackningar ha tillstånd

Standardavviklese

Är ett statistiskt mått på hur mycket de olika

värdena för en data serie, avviker från medelvärdet

Upphandlad entreprenör Upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling LOU)



Återvinningscentral

Större, bemannad insamlings- och mottagningsplats för 

hushållens grov avfall, farliga avfall, trädgårdsavfall etc.

Återvinningsstation

Obemannad insamlingsplats med behållare där hushållen 

kan lämna förpackningar, tidningar och glas. Ägs och drivs

av producenterna via FTIAB.

Överhopp Utebliven hämtning


