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1. Forord 
 
Avfallsbransjen benytter en rekke begreper som betegner selve avfallet, håndteringsmåter 
for avfall, organisering av tilbudet og fysiske innretninger. Begrepene er i stadig utvikling 
blant annet som følge av endringer i lovverk og teknologi. I noen grad fører denne 
utviklingen til at det ikke alltid er entydig forståelse av begrepene eller sammenhengen 
mellom dem. Dette kan skape begrepsforvirring. 
 
Avfall Norge har bevilget midler til arbeidet med denne rapporten som har til hensikt å 
samle og samordne begreper i avfallsbransjen. Formålet er ar prosjektet skal bidra til at 
bransjen fremstår helhetlig i kommunikasjonen, selv om systemene lokalt er forskjellige.  
 
Rapporten er utarbeidet av Olav Skogesal i Mepex Consult AS på oppdrag fra Avfall Norge. 
 

2. Forståelse av begrepene 
Et begrep er fellesnavnet vi setter på en gruppe av individuelle ting eller hendelser (f.eks. 
avfall). Begrepet er knyttet til en (eller noen få) egenskaper som vi mener definerer begrepet 
(f.eks. kasserte gjenstander).  De samme ting eller hendelser kan ha andre egenskaper som 
vi betegner med andre begrep. På denne måten oppstår en systematikk i begreper som 
beskriver ulike egenskaper ved de tingene eller hendelsene vi omgir oss med. 
 
Begrepsforvirring oppstår når vi ikke bruker begrepene i samsvar med definisjonene, eller 
når det er uklarhet eller inkonsekvens i definisjonene eller systematikken.  
 

3. Kilder 
 
Rapporten tar utgangspunkt i mange forskjellige ordlister som er tilgjengelige. Kildene 
oppgitt i tilknytning til de ulike begrepene i rapporten. Den første og eneste fullstendige 
«Ordbok for restprodukter og avfallshåndtering» ble gitt ut i 1986 av Rådet for teknisk 
terminologi og Universitetsforlaget. Dette er en svært omfattende oppstilling av begreper, 
men mange endringer har skjedd i begrepsbruk siden den kom ut. Norske lover og forskrifter 
har mange definisjoner som naturlig nok er inkludert i denne rapporten. EUs lovtekster har 
definisjon av noen av de mest sentrale begrepene, men det er ikke på alle punkter samsvar 
med norsk lovverk. Det finnes i tillegg et stort antall ordlister og databaser, både norske og 
internasjonale. Ordlister og definisjoner i publikasjoner fra kommuner, avfallsselskaper, 
bransjeorganisasjoner og andre aktører i bransjen har også vært kilder for rapporten.  
  



 
Tabell 1. Kilder. 

Nr Kilder 

1 Forurensningsloven, § 27 

2 
RTT, Rådet for teknisk terminologi. 1986. Ordbok for restprodukter og 
avfallshåndtering.  Universitetsforlaget. 

3 EUs avfallsrammedirektiv (2008/98/EU), artikkel 3 og vedlegg I og II. 

4 Avfallsforskriften §1-3 om EE-avfall, definisjoner 

5 Avfallsforskriften §9-3 om deponering, definisjoner 

6 Avfallsforskriften §10-3 om forbrenning, definisjoner 

7 Avfallsforskriften §11-3 om farlig avfall avfall, definisjoner 

8 NOU 2002:19 Avfallsforebygging 

9 SFT 2002 Ordliste for avfall og gjenvinning (utgått) 

10 Avfallsforskriften §6-3 om drikkevareemballasje, definisjoner 

11 NS 9431 – Klassifikasjon av avfall 

  
 

4. Avgrensninger og omfang 
 
Rapporten beskriver betydningen av de mest sentrale begrepene som benyttes om avfall og 
avfallshåndtering i Norge.  Noen ganger er det ikke klare definisjoner eller det er 
inkonsekvens mellom alternative definisjoner. I slike tilfeller påpeker rapporten uklarheten, 
men uten å konkludere om hva som er riktig ettersom arbeidet ikke har mandat til å 
bestemme hva som er riktig definisjon på begreper. 
 
Svært mange begreper kan brukes både med og uten «avfall» som førsteledd (f.eks. 
avfallsdeponi / deponi). I rapporten er «avfall» som førsteledd utelatt når det er vanlig å 
utelate det innenfor bransjen. 
 
Begreper for spesifikke avfallstyper/-fraksjoner som står oppført i standarder (Tabell 2. 
KilderNS 9431) eller lovverk (EAL) er ikke oppført. 
 
Det er det ikke ført opp begreper som på en selvforklarende måte er avledet fra oppførte 
begreper (f.eks. er «sortering» oppført, men ikke «sorteringsanlegg»). 
 
Begreper som tilhører et annet fagområde (f.eks. LCA-analyse, biobrensel) er ikke oppført. 
 
Tekniske begreper som betegner utstyr og teknologier er bare opplistet dersom det har bred 
anvendelse i bransjen. Lesere som ønsker å sette seg inn i spesifikke begrep som ikke er 
omtalt i denne ordlisten bør studere kildene som er ført opp i rapporten.  
 
 

  



5. Kartlegging av bransjens bruk av begreper 
Det er også foretatt en internettbasert spørreundersøkelse blant Avfall Norges medlemmer 
rettet mot kontaktpersoner som arbeider med kommunikasjon. Av totalt 86 personer som 
ble invitert var det 42 som svarte (48 % ). Disse representerer kommuner og avfallsselskap 
for i overkant av 2,5 millioner innbyggere. En detaljert rapport av svarene i undersøkelsen er 
gitt som vedlegg. 
 
Undersøkelsen hadde syv spørsmål der man ble presentert en definisjon og skulle svare 
hvilket begrep selskapet/kommunen bruker om denne definisjonen. Flere alternativer ble 
gitt i tillegg til at man kunne svare fritt. Tabell 3 viser en oppsummering av disse resultatene. 
Som det fremgår er det relativt stor spredning i hvilke begreper som benyttes om 
leveringssteder for avfall. Begrepet «gjenvinningsstasjon» er relativt mye brukt om 
bemannede mottaksplasser. Enda større oppslutning har begrepet «returpunkt» når det 
gjelder ubemannede mottaksplasser.  
 
Tabell 3. Bruk av begreper i kommuner og avfallsselskaper. 

Oppgitt definisjon Begrep som brukes 
(bare alternativer med over 20 % er gitt i 
tabellen. For detaljer se vedlegg) 

Bemannet plass der innbyggerne selv kan 
levere kildesortert (grov) avfall 

56 % Gjenvinningsstasjon 
29 % Miljøstasjon 

Bemannet plass der innbyggerne selv kan 
levere farlig avfall 

53 % Gjenvinningsstasjon 
33 % Miljøstasjon 

Ubemannet plass der innbyggerne selv kan 
levere kildesortert avfall (i hovedsak 
emballasje) 

80 % Returpunkt 

Leveringssted for farlig avfall som ikke er 
bemannet av kommunens/selskapets 
ansatte 

64 % (har ikke) 
23 % Miljøstasjon 

Hvilket ord/begrep benyttes om "Utnyttelse 
av kasserte produkter i sin opprinnelige form 
eller funksjon" 

77 % Gjenbruk 
26 % Ombruk 
 

Hvilket begrep benyttes for "Utnyttelse av 
materialene i avfallet til å produsere nye 
produkter eller klargjøre for produksjon av 
nye produkter" 

77 % Materialgjenvinning 
30 % Gjenvinning 

Hvilket begrep benyttes for "Forbrenning av 
avfallet i særskilt anlegg der energien 
utnyttes som fjernvarme, damp eller 
elektrisitet" 

58 % Energigjenvinning 
21 % Forbrenning 
21 % Energiutnyttelse 

 
Når det kommer til behandlingsbegrepene scorer «gjenbruk» betydelig høyere enn 
«ombruk». Dette er synonyme begreper jamfør oversikten senere i rapporten. Det er også 
interessant å se at relativt mange (30 %) svarer at de benytter begrepet «gjenvinning» om en 
definisjon som stemmer med begrepet «materialgjenvinning» (som får 77 % score).  På det 



siste definisjonsspørsmålet er det «energigjenvinning» som har høyest score, selv om dette 
ikke er korrekt i forhold til hva som anbefales i litteratur og kilder.  
 
Spørreundersøkelsen omfattet også to spørsmål der man ble spurt om hvilke typer avfall 
som regnes under begrepene «brennbart avfall» og «ikke brennbart» på mottakene i 
kommunen eller selskapet. På disse spørsmålene kom nesten like mange svar som det var 
respondenter til undersøkelsen. 

6. Håndteringsbegreper 
 
Sammenhengen mellom begreper som beskriver håndtering av avfall kan ofte by på 
begrepsforvirring eller misforståelser. Dette kan skyldes at det er en komplisert struktur og 
ikke alltid entydig sammenhenger, men også at definisjonene ikke alltid er konsekvente. I 
figuren under det det gjort et forsøk på en framstilling av sammenhengen mellom 
begrepene.  
 
 
 

 
 
Figur 1. Begreper om behandling av avfall. 
(begrep med grå skygge har usikker plassering i figuren) 

 
 



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Avfall Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. 
Som avfall regnes også overflødige 
løsøregjenstander og stoffer fra 
tjenesteyting, produksjon og renseanlegg 
mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke 
som avfall 

Definisjonen i Eus rammedirektiv 
(waste) er mer presis enn 
definisjonen i forurensningsloven 
ved å beskrive avfall som «enhver 
gjenstand som innehaveren skiller 
seg av med eller akter eller er 
forpliktet til å skille seg av med». 
 
Det er i noen grad uklar 
avgrensning mellom produkt og 
avfall (gaver, hensatte gjenstander 
mm) og mellom avfall og 
gjenvunnet råstoff. 
 
Delvis synonyme folkelige begreper 
er boss og søppel. 

1 3 

Avfallsbesitter Den som genererer avfallet og fortsatt 
besitter det. 

Offisiell definisjon finnes ikke selv 
om begrepet brukes mange steder i 
avfallsforskriften, Eus 
rammedirektiv (waste holder) men 
ikke helt samsvarende 

 3 



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Avfallsforbrenning Prosess der det produseres termisk energi 
ved at karbon eller karbonholdig materiale 
oksiderer og danner CO2 og vann, samt 
andre termiske behandlingsprosesser slik 
som pyrolyse, gassifisering eller 
plasmaprosesser når materialet som 
dannes ved denne behandlingen deretter 
oksideres. 

Komplisert, teknisk definisjon. I 
vanlig bruk blir ikke pyrolyse, 
gassifisering eller plasmaprosesser 
regnes som avfallsforbrenning, men 
omtalt med sine spesifikke navn. 

6  

Avfallsforbrenningsanlegg Enhver teknisk enhet samt utstyr som har til 
hovedformål å forbrenne avfall, med eller 
uten utnyttelse av generert termisk energi 

 6  

Avfallsforebygging Handlinger som skjer før stoffer, materialer 
eller produkter blir til avfall. Handlingene 
fører til reduksjon av:  
a) avfallsmengden, herav via gjenbruk av 
produkter eller forlengelse av produktenes 
levetid   
b) de negative konsekvenser som avfall har 
for miljø og helse, eller   
c) innhold av skadelige stoffer i materialer 
og produkter 

 3, 8  

Avfallsfraksjon Avfallskomponent som er skilt ut fra, eller 
hold adskilt fra en avfallsmengde, f.eks. 
metallfraksjon, papirfraksjon. 

 2  

Avfallshåndtering Det som foretas med avfallet fra og med 
avfallet oppstår til det er endelig disponert.  
 
Fellesbetegnelse for innsamling, mottak, 

Eus rammedirektiv (waste 
management) sier at begrepet også 
inkluderer tilsyn, etterdrift og 
megling. 

7, 11 3 



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

mellomlagring, behandling og annen 
disponering av avfall. 

Avfallsprodusent Den som genererer avfallet eller enhver 
som gjennom forbehandling, blanding eller 
på andre måter endrer avfallets art eller 
sammensetning.  

Definisjon i avfallsforskriften 
samsvarer godt med EUs 
rammedirektiv. 
 
Definisjonen er knyttet til 
mottakskontroll for avfall der det er 
viktig å definere hvem som er 
avfallsprodusent. 

5 3 

Avfallskategori Betegnelse på avfallsstoffer som ligner 
hverandre i sammensetning eller i 
vesentlige egenskaper, f.eks.: organisk 
avfall, kjemisk avfall, grovavfall. 

Synonymt med avfallstype. 2  

Avfallsklassifisering Systematisk inndeling av avfall i klasser 
etter opprinnelse, håndterbarhet, 
sammensetning eller andre egenskaper. 

 11, 2  

Avfallskomponent Den delen av en avfallsmengde som har 
samme materialegenskap, f.eks. glass, plast, 
mat, papir, tre. 

 2  

Avfallsminimering Samlebegrep for avfallsreduksjon ved kilden 
og gjenvinning. D.v.s. avfallsforebygging, 
materialgjenvinning og energiutnyttelse. 

 8, 9  

Avfallsreduksjon  Synonymt med avfallsforebygging.  3 



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Avfallstype Fellesbetegnelse for avfall med en klart 
avgrenset opprinnelse, sammensetning 
eller egenskap, f.eks. industriavfall, 
oljeavfall eller grovavfall. 

Synonymt med avfallskategori. 
 
Begrepet brukes i avfallsforskriften, 
men er ikke definert der. 

2  

Behandling Gjenvinning, disponering eller 
forbehandling til disse. 

Oversatt definisjon i samsvar med 
EUs rammedirektiv (waste 
treatment). Avfallsforskriftens 
definisjon avviker fra dette og er 
uklar på om gjenvinning omfattes. 

3 5, 7 

Biologisk nedbrytbart avfall Ethvert avfall som kan gjennomgå en 
anaerob eller aerob nedbrytning, for 
eksempel mat- og hageavfall, papir, kartong 
og trevirke. 

 5 3 

Biprodukt Produkt av underordnet betydning som 
oppstår i tillegg til hovedproduktet i en 
produksjonsprosess eller arbeidsoperasjon. 
Jf. restprodukt 

 2, 11  

Boss  Folkelig uttrykk. Delvis synonymt 
med avfall og søppel. Ikke vanlig 
brukt i faglig sammenheng. 

  

Bringeløsning Ordning som innebærer at avfallsbesitter 
må bringe avfallet til et avfallsmottak eller 
bringepunkt som ligger lenger unna enn der 
henteløsningen ligger. 

Benyttes om løsninger benyttes av 
mange 

  

Bringepunkt Felles ubetjente leveringssteder for 
kildesorterte avfallsfraksjoner, for eksempel 
glass- og metallemballasje og tekstiler. Ofte 
plassert ved handlesenter eller andre steder 

Synonymt med returpunkt. Se 
bringeløsning. 

  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

der befolkningen ferdes.  

Bunnaske Asken som blir igjen i bunnen av ovnen i et 
avfallsforbrenningsanlegg. 

Produkt etter utmatning, evt, 
gjennom vannbad.  

  

Byggeavfall Avfall fra byggevirksomhet. Kan være både husholdningsavfall 
og næringsavfall ut fra hvem som er 
opphav til det og tar ansvar for det. 

2  

Bygge- og anleggsavfall Avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet.   2  

Deponi Permanent sted for lagring og nedbryting av 
avfall på eller under bakken, anlagt etter 
tillatelse fra myndighetene.  

Lagring over 3 år ansees som 
deponering ifølge Toll og 
avgiftsdirektoratet. 

5  

Disponering Endelig anbringelse av avfall f.eks. i form av 
forbrenning, gjenvinning eller kontrollert 
deponering 

Definisjonen i avfallsforskriften 
avviker fra Eus avfallsrammedirektiv 
(disposal). Ifølge EU er ikke 
gjenvinning en form for 
disponering. 

7 3 

Dumping Ulovlig tømming av avfall i sjø/vann eller 
tilfeldig henleggelse av større mengder i 
naturen. 

Se villfylling. Begrepet er ikke 
synonymt med deponering. 

2  

EE-avfall Kasserte EE-produkter.   4  

EE-produkter Produkter og komponenter som er 
avhengige av elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, 
samt utrustning for generering, overføring, 
fordeling og måling av disse strømmer og 
felt, herunder omfattes de deler som er 
nødvendige for avkjøling, oppvarming, 
beskyttelse m.m. av de elektriske eller 

 4  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

elektroniske delene 

Energiutnyttelse Utnyttelse av termisk energien i avfall 
gjennom forbrenning, e.l.  

Graden av energiutnyttelse kan 
beregnes med ulike 
beregningsformler. 

9 2 

FAB Foredlet avfallsbrensel. Kvalitetssikret 
avfallsbrensel som har gjennomgått en eller 
flere av prosessene sortering, kverning, 
komprimering eller tørking. Begrepet 
brukes ikke om rene/homogene fraksjoner 
som f.eks. treavfall. 

Synonymt med RDF (Refuse Derived 
Fuel). I Sverige brukes begrepet PTP 
(papir, tre, plast) som kan være 
synonymt. 

 2 

Farlig avfall Avfall som ikke hensiktsmessig kan 
håndteres sammen med husholdningsavfall 
og næringsavfall fordi det kan medføre 
alvorlige forurensninger eller fare for skade 
på mennesker eller dyr. 

Hva som regnes som farlig avfall er 
angitt i avfallsforskriftens kapittel 
11 med vedlegg. 

5, 6, 7  

Flygeaske Aske som oppstår i renseprosess for røkgass 
fra forbrenningsanlegg og inneholder 
partikler fra forbrenningsprosess og tilsatte 
stoffer og kjemikaler i renseprosessen. 

   

Forbehandling Delprosess som skal gjøre avfallet bedre 
egnet for etterfølgende behandling, f.eks. 
oppmaling og sortering før kompostering. 

 2  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Forbrenningsanlegg Fellesbetegnelse for 
avfallsforbrenningsanlegg og 
samforbrenningsanlegg 

 6  

Forbruksavfall Vanlig avfall, også større gjenstander som 
inventar fra husholdninger, butikker, 
kontorer og lignende. 

Begrepet er ikke lenger brukt i 
lovverket, og er sjelden brukt ellers. 
Se merknad under 
husholdningsavfall. 

  

Forsøpling Spredning av avfall i omgivelsene.  2  

Fragmenteringsanlegg Anlegg for knusing og sortering av store 
metallgjenstander, f.eks. bilvrak, for å gjøre 
det mulig å skille de forskjellige materialene 
og lette den videre håndteringen. 

 2  

Fylling / utfylling Rene masser som benyttes til 
utfyllingsformål i bygge- og 
anleggsvirksomhet eller tilsvarende. 

 
 

  

Fyllplass  Synonymt med deponi, men etter 
hvert gått ut av vanlig bruk i 
bransjen. 
 

  

Gateoppsop Sand og søppel fjernet fra gater, veier og 
andre trafikkerte områder. 

Begrepet brukes i avfallsforskriftens 
§ 9-4 uten definisjon eller 
beskrivelse. 

2  

Gjenbruk  Synonymt med ombruk. 9  

Gjenbruksstasjon  Brukes synonymt med 
gjenvinningsstasjon. Anbefales ikke 
brukt i denne betydning da 
aktiviteten ved slike plasser i liten 

  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

grad er gjenbruk. 

Gjenvinning Nyttiggjøring av avfall i form av ombruk, 
materialgjenvinning eller energiutnyttelse. 

Litt ulike formuleringer i 
avfallsforskriften, men 
innholdsmessig overenstemmelse. 
Eus rammedirektiv gir en mer 
utførlig beskrivelse av at 
gjenvinning forutsetter at avfallet 
må oppfylle en funksjon og erstatte 
andre materiale. Direktivet har 
dessuten en ikke uttømmende liste 
over gjenvinningsoperasjoner. 

4, 5, 6, 
7 

3 

Gjenvinningsstasjon Spesielt tilrettelagt område med organisert 
oppsamling av sortert avfall.  

Brukes vanligvis om bemannede 
mottaksplasser. 

9  

Gjenvinningstorg / gjenbrukstorg / 
ombrukstorg 

Betjent mottak hvor brukte gjenstander kan 
leveres for ombruk eller salg. 

   

Gjenvinningsverksted 
/gjenbruksverksted / ombruksverksted 

Betjent mottak eller verksted hvor brukte 
gjenstander kan leveres for ombruk eller 
salg. Reparasjonsverksted kan inngå i 
aktiviteten. 

   

Grovavfall Avfall som på grunn av sin størrelse eller 
form krever særskilt bortkjøring, f.eks. 
kasserte møbler, rivingsavfall, bildekk. 

 2  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Henteløsning Renovasjon som består i at avfallet hentes 
hos eller nær ved avfallsbesitter, vanligvis 
innenfor gangavstand. 

   

Husholdningsavfall Som husholdningsavfall regnes avfall fra 
private husholdninger, herunder større 
gjenstander som inventar og lignende. 

Begrepene husholdningsavfall og 
næringsavfall ble innlemmet i 
forurensningsloven i forbindelse 
med endringer i kommunenes 
ansvarsområde 1. juli 2004 Samtidig 
gikk begrepene forbruksavfall og 
produksjonsavfall ut av lovverket. 
Forarbeidene til endringen i 
lovverket med definisjon av 
begrepene er bl.a. omtalt i Ot.prp. 
nr. 87 (2001-2002). 

1  

Inert avfall Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig 
fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. 
Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på 
annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det 
er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke 
andre stoffer det kommer i kontakt med på 
en måte som kan medføre forurensning av 
miljøet eller være til skade for menneskers 
helse. 

 5  

Innsamling Henting av avfall hos en eller flere 
avfallsbesittere. 

Collection i Eus rammedirektiv. 7  

Kildesortering  Sortering av avfall i ulike kategorier og 
komponenter etter hvert som det oppstår.  

Brukes både om hente- og 
bringeløsninger. 
  

9 3 



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Separate collection i Eus 
rammedirektiv. 

Kommunalt avfall Avfall som kommunene har et 
administrativt ansvar for å ta hånd om eller 
som tas hånd om ved kommunalt 
avfallsanlegg. Består vanligvis av 
husholdningsavfall, avfall fra tjenesteyting 
og gateoppsop.  

Begrepet er ikke lenger brukt i 
lovverket, og er sjelden brukt ellers. 
Se merknad under 
husholdningsavfall. 

  

Kompostering Biologisk nedbryting og stabilisering av 
organisk avfall under aerobe forhold. 

 2  

Materialgjenvinning Utnyttelse av avfall slik at materialet 
beholdes helt eller delvis. Ved direkte 
materialgjenvinning brukes avfallet som 
råstoff for lignende produkter. Ved 
indirekte materialgjenvinning omdannes 
avfallet til andre typer produkter. 

Det er ikke lenger vanlig å skille 
mellom direkte og indirekte 
materialgjenvinning. 
 
Recycling i Eus rammedirektiv. 

2, 9 3 

Miljøstasjon  Brukes synonymt med 
gjenvinningsstasjon, returpunkt og 
mottaksplass for farlig avfall 
(betjent eller ubetjent). 
 
Ikke entydig definert og bør således 
unngås.  

  

Mottak Et tilbud, stasjonært eller mobilt, hvor 
avfallsbesitter eller innsamler kan levere 
avfall. 

 7  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Næringsavfall Som næringsavfall regnes avfall fra 
offentlige og private virksomheter og 
institusjoner. 

Se merknad under 
husholdningsavfall. 

1  

Ombruk Utnyttelse av et restprodukt i dets 
opprinnelige form, f.eks. flasker, paller, fat. 

Eus rammedirektiv (Re-use) 
beskriver tydelig at ombruk ikke 
omfatter avfall. 

  

Optisk avfallssortering Sortering ved at avfallet fordeles utover et 
transportbånd der en optisk detektor gir 
signaler til etterfølgende utstyr som 
sorterer i ulike fraksjoner.  

Ulike teknologier. Kan benyttes til å 
sortere avfall etter farge, 
materialtype eller materialinnhold. 

  

Ordinært avfall Ethvert avfall som ikke er farlig avfall, 
eksplosivt avfall, radioaktivt avfall og 
smittefarlig avfall. 

 5  

Pant Beløp som tilbakebetales når produktet 
leveres inn i retur. 

Pantebeløpet innbetales når 
produktet kjøpes. 

2  

Produksjonsavfall Avfall fra næringsvirksomhet og 
tjenesteyting som i art eller mengde skiller 
seg vesentlig fra forbruksavfall.   

Begrepet er ikke lenger brukt i 
lovverket, og er sjelden brukt ellers. 
Se merknad under 
husholdningsavfall. 

  

Produsentansvar / utvidet 
produsentansvar 

Prinsipp, ordning eller regulering som gir 
produsentene ansvar for produktene også 
når de har blitt avfall. Det skilles mellom 
frivillig og lovpålagt produsentansvar. 

Ikke entydig definert.   

Pyrolyse Termisk spalting av organiske materiale 
under redusert eller uten oksigentilførsel. 
Prosessen gir brennbar gass, olje og 
slagg/koks. 

 2  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Renovasjon Samlebegrep for utførelse og 
administrasjon av avfallshåndtering. 

Begrepet er ikke brukt i norsk 
lovverk, men samsvarer med waste 
management i Eus rammedirektiv. 

2  

Resirkulering  Synonymt med gjenvinning. 2  

Restavfall Blandet usortert avfall eller rest som 
gjenstår etter sortering. 

Sammensetningen vil være ulik ut 
fra hvilket avfall som var 
utgangspunktet og hvilken 
sorteringsprosess det har 
gjennomgått. 

  

Restprodukt, restmateriale Overflødig eller kassert materiale fra 
prosess eller forbruk. 

 2  

Retur –fiber/-flaske/-glass/-metall/-
produkt 

Materialer/produkter som etter bruk blir 
levert til gjenvinning, gjerne organisert av et 
retursystem.  

 2  

Returmateriale Produksjonsrester som tas vare på og 
utnyttes. 

 2  

Returpunkt Ubetjente leveringssteder for kildesorterte 
avfallsfraksjoner, for eksempel glass- og 
metallemballasje og tekstiler. Ofte plassert 
ved handlesenter eller andre steder der 
befolkningen ferdes. 

Ikke entydig definert. 
 

  

Returselskap Virksomhet som påtar seg å oppfylle 
mottaks- og gjenvinningsplikter på vegne av 
en eller flere produsenter eller forhandlere. 

Brukes i avfallsforskriften i 
tilknytning til EE-avfall (kapittel 1).  
Delvis synonymt med retursystem. 

  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Retursystem Ordning der forbrukere uten kostnad kan 
levere kasserte produkter i retur til 
gjenvinning. Forbruker kan være både 
husholdninger og næringsvirksomheter. 
Kostnader til drift av ordningen betales helt 
eller delvis av produsenter og forhandlere 
av tilsvarende nye produkter 

Brukes i avfallsforskriften om 
kasserte kjøretøy (kapittel 4) men 
uten definisjon, og  
drikkevareemballasje (kapittel 6) 
med definisjon. Delvis synonymt 
med returselskap. Begrepet brukes 
også om returordningene for 
emballasje (plast, metall, glass, 
emballasjekartong, drikkekartong 
og bølgepapp) 

10  

Samforbrenningsanlegg Enhver teknisk enhet samt utstyr som har til 
hovedformål å produsere energi eller å 
framstille eller bearbeide produkter, og 
som i tillegg forbrenner avfall. Dersom 
anlegget forbrenner ubehandlet, blandet 
forbruksavfall, skal det betraktes som et 
avfallsforbrenningsanlegg 

 6  

Samkompostering Kompostering av husholdningsavfall og 
avløpsslam i blanding. 

 2  

Sentralsortering Sortering av avfall i sentralt anlegg, i 
motsetning til kildesortering. 

   

Separering  Synonymt med sortering. 2  

Sigevann Enhver veske som siver ut fra det 
deponerte avfalletog slippes ut fra et 
deponi eller blir liggende i det.  

Forurenset vann fra avfallsdeponi 2  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Sikt Maskinelt utstyr som skiller avfall etter 
partikkelstørrelse eller egenvekt. Kan f.eks. 
være trommelsikt, vibrasjonssikt, vindsikt.  

 2  

Skrapmetall Restprodukt som består av jern, stål eller 
andre uedle metaller. F.eks. skrapjern. 

 2  

Sluttbehandling Deponering eller forbrenning uten 
energiutnyttelse 

Definisjonen i avfallsforskriftens 
deponikapittel (oppgitt her) 
samsvarer med EUs rammedirektiv 
sin definisjon for disponering 
(disposal), men avviker fra 
avfallsforskriftens kapittel 11 om 
farlig avfall der også gjenvinning er 
inkludert. 

7, 3  5 

Smittefarlig avfall Avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og/eller tilhørende 
forskning som inneholder levedyktige 
mikroorganismer eller deres toksiner som 
er kjent for eller er antatt å kunne forårsake 
sykdom på mennesker eller andre levende 
organismer. 

 5, 6  

Sortering Separering av en eller flere komponenter, 
f.eks. metall eller plast, fra blandet avfall. 
Synonymt med separering. 

 2  



Begrep Definisjon Merknad 
Direkte 
kilde 

Relatert 
kilde 

Spesialavfall Som spesialavfall regnes avfall som ikke 
hensiktsmessig kan behandles sammen 
med annet husholdningsavfall eller 
næringsavfall på grunn av sin størrelse eller 
fordi det kan medføre alvorlig forurensning 
eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Begrepet står i forurensningsloven, 
men er ellers ikke vanlig brukt. Se 
farlig avfall.  

  

Søppel  Folkelig uttrykk. Delvis synonymt 
med avfall og boss. Ikke vanlig brukt 
i faglig sammenheng. 

2  

Termisk behandling Behandling av avfall ved oppvarming som 
f.eks. forbrenning, pasteurisering, 
/sterilisering pyrolyse. 

 2  

Villfylling Ulovlig dumpeplass for avfall    



VEDLEGG: 

RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE AVFALLSBEGREPER 

 

 

Svarer du på vegen av en kommune eller et IKS 

 

Ca antall innbyggere 
 10 000,00 
 69 500,00 
 57 000,00 

 115 000,00 
 27 000,00 
 27 000,00 
 20 000,00 
 36 000,00 
 69 000,00 
 40 000,00 

 23 500,00 

 58 000,00 
 63 000,00 
 70 000,00 
 60 000,00 
 50 000,00 

 86 000,00 
 24 000,00 
 20 000,00 
 25 000,00 
 25 000,00 
 23 000,00 
 15 000,00 

 70 000,00 
 18 500,00 
 35 505,00 

 620 000,00 
 49 000,00 
 17 250,00 
 44 000,00 

 32 500,00 
 130 000,00 
 28 000,00 
 30 000,00 
 180 000,00 
 24 400,00 

 7 500,00 
 20 000,00 



 20 000,00 
 40 000,00 

 50 000,00 
 115 000,00 

Bemannet plass der innbyggerne selv kan levere kildesortert (grov) avfall 

 

Bemannet plass der innbyggerne selv kan levere kildesortert (grov) avfall - Annet 
 Miljøtorg 
 Avfallspark ligger i navnet på gjenvinningstasjonen 
 Gjenbrukstorg 
 Lokalt mottak 

 Avfallsanlegg og omlastestasjoner 
 Avfallspark 

Eventuelt andre kommentarer 
 Driftes av HRS IKS 
 Vi bruker ikke betegnelsen grovavfall. 
 og Omlastningsstasjon 
 Vi bruker oftast begrepet bemanna miljøstasjon 

 Tidligere benyttet "miljøstasjon" 

Bemannet plass der innbyggerne selv kan levere farlig avfall 

 

Bemannet plass der innbyggerne selv kan levere farlig avfall - Annet 
 Gjenbrukstorg 
 Lokalt mottak 
 Avfallspark 



Eventuelt andre kommentarer 
 Driftes av HRS IKS 
 Mottak v farlig avfall foregår på Gjenbruksstasjonene 
 Dette tilbyr ikke vi 
 Vi bruker oftast begrepet bemanna miljøstasjon 
 - som kommentaren over 

Ubemannet plass der innbyggerne selv kan levere kildesortert avfall (i hovedsak 
emballasje) 

 

Ubemannet plass der innbyggerne selv kan levere kildesortert avfall (i hovedsak 
emballasje) - Annet 

 Glasscontainere 
 Bringestasjon 
 Ministasjon 

Eventuelt andre kommentarer 
 Kun glass og metall, samt returpunkt for hytterenovasjon 

 Kun Glass- og metallemballasjecontainere 
 tilbyr ikke vi 
 RTA har ingen slike steder. 
 Vi brukar begrepet miljøstasjon i kommunikasjon/infomateriell.   Men begrepet returpunkt blir også 

brukt i dialog/samtale. 

Leveringssted for farlig avfall som ikke er bemannet av kommunens/selskapets 

ansatte 

 

Leveringssted for farlig avfall som ikke er bemannet av kommunens/selskapets 
ansatte - Annet 

 Mottak for farlig avfall 
 Returpunkt 
 Brannstasjoner 
 Farlig avfall container - (ubemannet mottak) 



Eventuelt andre kommentarer 
 Den kan vel ikke være ubemannet? 
 Vi har låste containere i tilknytning til eks. brannstasjon, bensinstasjon, fargehandel. Disse er 

ubemannede, nøkkelen oppbevares hos vertsbedriften. 

Hvilket ord/begrep benyttes om "Utnyttelse av kasserte produkter i sin opprinnelige 
form eller funksjon" 

 

Hvilket ord/begrep benyttes om "Utnyttelse av kasserte produkter i sin opprinnelige 
form eller funksjon" - Annet 
 

Hvilket begrep benyttes for "Utnyttelse av materialene i avfallet til å produsere nye 
produkter eller klargjøre for produksjon av nye produkter" 

 

Hvilket begrep benyttes for "Utnyttelse av materialene i avfallet til å produsere nye 
produkter eller klargjøre for produksjon av nye produkter" - Annet 
 



Hvilket begrep benyttes for "Forbrenning av avfallet i særskilt anlegg der energien 
utnyttes som fjernvarme, damp eller elektrisitet" 

 

Hvilket begrep benyttes for "Forbrenning av avfallet i særskilt anlegg der energien 
utnyttes som fjernvarme, damp eller elektrisitet" - Annet 

 Forbrenning med energiutnyttelse 
 Forbrenning med energigjenvinning 

Kommentarer 
 Vi bruker begrepet Avfallsforbrenning med energigjenvinning. 
 - begge begreper benyttes 

Hvis dere benytter begrepet "brennbart avfall" på mottak for sortert grovavfall 
(gjenvinningsstasjon e.l.), hva sorteres her? 

 Alt som er brennbart og som ikke skal leveres som ren fraksjon. Ofte møbler, plastgjenstander som 
ikke er emballasje, osv 

 Vi benytter ikke noe annet enn restavfall som info over containere for brennbart avfall i dag 
 Benyttes ikke 
 Vi sier i utgangspunktet at alt restavfall skal være brennbart, men har ikke dette som eget begrep på 

gjenvinningsstasjonene. 
 IKS driver dette mottaket. Her kan kastes klær,støvler,sko, andre tekstiler, mindre mengder isopor, 

møbler og gulvtepper. 
 Brennbart restavfall 
 Vi bruker ikke "brennbart avfall" kun farlig avfall som begrep. Under farlig avfall finner man avfall som 

er mer brennbart enn annet. 

 Tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, 

oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, cd-plater, små mengder isopor, ren papiremballasje 
fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende 

 Alt brennbart utenom papir, papp, tre og farlig avfall 
 Sammensatte produkter fortrinnsvis av tre eller plast som, møbler, tepper, bygge- og rivingsmaterialer 

som ikke er rent treverk, avkapp av laminat, sponplater etc. Gjenstander av plast som ikke er 
emballasje som leker, akebrett etc. 

 Bruker kun restavfall 

 Tekstiler,skummadrasser, blandet avfall, takpapp. Alt avfall det ikke er andre løsninger for (dvs. ikke 
papp(papir), glass og met.emball., metall, trevirke, farlig avfall, EE-avfall, gips, dekk, 



 Egentlig diverse usortert brennbart avfall. Det som er igjen etter at papir, treverk, papp og lignende er 
sortert ut. 

 Begrepet blir ikkje brukt. Brukar begrepet "Restavfall". 
 Kofferter, tepper, klær som ikke kan brukes på nytt, permer, dyner, skumplast etc 
 utsortert brennbart det vil si at alle fraksjoner som kan gjenvinnes (plast, papp,etc) er fjernet først, slik 

at kun det som må gå til energigjenvinning havner her 
 Møbler, madrasser, hardplast, gummi, plexiglass, skinn, nylon, lær, knoker, bøker, sammensatte 

produkter og annet brennbart restavfall 

 Vi benytter ikke utrykket. 
 Bygge- og rivingsavfall (ikkje asbesthaldig avfall) • Stoffmøblar, tepper, dyner, puter m.m. • 

Plastprodukt som ikkje er emballasje t.d. leiker, hagemøblar og liknande. • Tilgrisa plastemballasje, t.d. 
tomme kanner/ flasker som det har vore farleg avfall på • Bilete, tomme målingsboksar av plast 

 Alt som kan brennast og som ikkje er klassifisert som farleg, og som vi ikkje har gjenvinningsordning 
for (mao ikkje metall, papp, papir, emballasjeglas. Plasten går her hos oss. 

 Madrasser, møbler 

 Eksempelvis madrasser,utslitte møbler, vinduskarmer (med litt glass), hagemøbler av plast, treverk 
med noe metall, og så videre. 

 Smått restavfall, madrasser, tekstiler, 
 Hushaldningsavfall, dvs restavfall fra hushaldningane som inneheld våtorganisk avfall 
 Papir, papp og kartong og grovavfall 
 vi har brukt begrepet brennbart restavfall.  Dvs brennbart grovavfall. 
 Alt som er brennbart. 

 Vi benytter begrepet "brennbart restavfall"  eks: ikke brukbare klær, isopor, plastmøbler, sofaer 
u/springfjærer, dyner, puter, større plastpakninger, "rene" plastgjenstander/-leker 

Hvis dere benytter begrepet "ikke-brennbart" på mottak for sortert grovavfall 
(gjenvinningsstasjon e.l.), hva sorteres her? 

 Kjeramikk, porselen, ildfast glass, fliser, betong, speil, 

 Vi bruker ikke denne definisjonen i dag. 
 Benyttes ikke 

 Spiker, CD, keramikk, stekepanner, kasseroller, lightere(tomme), verktøy og kattesand. 
 Ikke brennbart restavfall 
 Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen,  kattesand, skrujern, 

skruer, spiker, betong, gips. 

 Isolasjon, stein, grus, fliser annet inerte materialer 
 For det meste bygningsmaterialer som ikke er brennbart som keramiske fliser, porselen som ødelagte 

vasker og toalett, teglstein og glass som ikke er glassemballasje 
 Lanserer inert avfall i disse dager. Det er porselen  (toaletter, vasker etc), glava/steinull, glass (som 

ikke er emballasje) og tegl - og lecastein 
 Fliser, porselen, isolasjon, speil, avfall vi har søkt fritak for som kan legges på deponi 
 Porselen, mestikk, cd plater, keramikk, kasseroller og lignende 

 Begrepet blir ikkje brukt. 
 isolasjon, glass/speil, porselen, keramikk, fliser 
 bruker vi ikke 
 Keramikk, porselen, speil, vindu, fliser, krystall, isolasjonsmatter o.l. 

 Vi benytter ikke utrykket. 
 Madrasser • Møblar med fjører • Glava/Rockwool • Keramikk • Porselen • Krystall • Lecastein • Uarmert 

betong 

 Inert masse. Stein, grus, potter, glas (som ikkje har vore mat-eller drikekemballasje og vindauge utan 
PCB/klorparafin) 

 Gips,keramikk, treverk med en del metall, klosettskåler, oppvaskbenker i porselen, og så videre. 
 Metaller 
 Ikkje brennbart er avfall som skal på deponi: Eks keramikk, wc... 
 Alt som ikke skal forbrennes eller gjenvinnes. f.eks. Porselen, sammensatte prod., keramikk, speil. 
 Vi benytter begrepet "ikke brennbart restavfall"  eks: sofaer m/springfjærer, betong m/armeringsjern, 

isolasjon (glava),  trevirke m/gips, gips m/fliser,   - egen container for ren gips 



Samlet status 

 
 


