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Definitioner av begrepp
Vattentäkt
Anläggning för uttag av yt- eller grundvatten för dricksvattenförsörjningsändamål.

Vattentäktzon
Vattentäktszonerna utgörs av instängslade delar av infiltrationsområden och 
brunnsområden. I de fall stängsel saknas kring brunnsområden, utgörs vattentäktszonen 
av brunnsöverbyggnaden. 

Huvudman
Med huvudman avses ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen inom en kommun.

Petroleumprodukter
Med petroleumprodukter avses produkter som framställs av råolja genom bearbetning i 
oljeraffinaderier. Omfattar exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, fotogen och gasol 
samt basoljor för olika smörjmedel som till exempel motoroljor, turbinoljor, 
hydrauloljor och smörjfett. Här innefattas även spillolja.

Fordon
Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten 
eller is. Med arbetsfordon avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, 
terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är 
konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med 
förbränningsmotor.

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.

Yrkesmässig
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. 

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga 
eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada 
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eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten 
räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Gödningsmedel
Med gödningsmedel menas mineralgödsel (kemiskt framställt gödselmedel), gödsel från 
djur (fast-, klet, flytgödsel och urin) och pressvatten från ensilage samt slam från t ex 
reningsverk. Gödsel från betande djur räknas inte som gödningsmedel.

Naturgödsel
Naturgödsel är alla slags exkrementer och urin från produktionsdjur, utom från odlad 
fisk, med eller utan strö. 

Handelsgödsel
Med handelsgödsel avses Jordbruksverkets definition.

Verksamhetsutövare
Med verksamhetsutövaren menas den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att 
vidta en åtgärd det vill säga, juridiska företag, organisationer etc. eller fysiska personer 
som ansvarar för en verksamhet eller del av en sådan.

Hårdgjord yta
En hårdgjord yta är en yta där vatten inte kan infiltrera marken, exempelvis asfalterade 
vägar.

Djurenheter
Definition av djurenheter i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet 
(1998:899).

Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som avrinner från 
markytor, tak och andra konstruktioner. Dagvatten kan också vara uppträngande 
grundvatten.

Avloppsvatten
Med avloppsvatten avses spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts 
som kylning, vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, samt dagvatten 
som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss 
fastighet eller vissa fastigheters räkning.

Infiltrationsanläggning
I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager 
och sprids via marken till grundvattnet. 
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Deponering
Med deponering avses bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi. Med deponi 
avses en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas inte en 
plats där avfall lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där 
det ska behandlas, lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än 
tre år, eller lagras innan det bortskaffas om lagringen sker för en kortare period än ett år

Upplag
Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på 
marken eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med 
okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. 

Miljöfarlig verksamhet
Med miljöfarlig verksamhet avses 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 människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp eller genom förorening 
av mark, luft, vattenområden eller grundvatten. Användning av mark, byggnader eller 
anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, 
skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller annat liknande.

Avfall 
Med avfall avses 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. 

Materialtäkt
Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 
jordarter.

Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna 
fastigheten för dess egna behov. 

Schaktning
Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större 
anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av en enskild villa. 

Muddring
Med muddring menas schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. 
Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i 
syfte att fördjupa en farled eller hamn.

Pålning
Med pålning menas att det görs en markförstärkning. Pålning används i samband med 
byggnad av hus, vägar, järnvägar, broar och andra anläggningsarbeten för att överföra 
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last från ovanliggande konstruktion förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar eller 
berg.

Spontning
Spontning, är en stödkonstruktion som används för att säkra kringliggande mark vid 
jobb i densamma. Stödkonstruktionen kan vara tillfällig som vid anläggning av nya 
vatten och avloppsledningar eller permanenta som vid konstruktion av en ny fartygskaj.

Anläggningsarbete
Med anläggningsarbete avses grund- och markförstärkning, schaktning och utfyllnad, 
tillfarter och gångar, dränering, diken och rör i mark, samt byggande och underhåll av 
vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar.

Väghållning
Med väghållning menas byggande och drift av väg.


