Affaldshåndteringsplan 2014-2018
Bilag 3 - Ordliste

ORDLISTE
Anvisningsordning
Biogas
Bringeordning
CFC
CO2

Bofa oplyser borgeren/virksomheden om, hvor de kan komme af med
den pågældende affaldstype på forsvarlig vis.
Gas udvundet ved nedbrydning af organiske affaldsprodukter.
Borgeren/virksomheden bringer selv sit affald hen til et kontrolleret opsamlingssted for den pågældende affaldstype.
CFC-gas, kemisk stof som bl.a. bruges i køleskabe, og som er
nedbrydende for ozonlaget, hvis den slipper ud i atmosfæren.
Det kemiske stof kuldioxid, CO2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog),
tidligere kaldet kultveilte) er en drivhusgas, en atmosfærisk luftart, som
består af molekyler, der hver igen består af ét kulatom og 2
oxygenatomer.

Deponi

Et sted, hvor man deponerer/anbringer affald til som ikke kan
genbruges eller forbrændes, og som ikke kræver specialbehandling.
Et deponi kaldes oftest for en losseplads.

Dioxiner

Fællesbetegnelse for flere hundrede nært beslægtede stoffer, som
dannes i små mængder ved forbrændingsprocesser f.eks.
affaldsforbrænding og i benzinmotorer. Stofferne ophobes i fedtvæv
hos dyr og mennesker. De mest giftige af stofferne er
kræftfremkaldende og påvirker immunforsvaret, hormonsystemet og
forplantningsevnen.
Affald i form af elektriske og elektroniske produkter.
Definition af affaldsgruppe som pga. sin farlighed for mennesker og
det omgivende miljø skal håndteres på en speciel måde. De
affaldstyper, der er omfattet af disse bestemmelser, er nævnt i
bekendtgørelse nr. 1634 af 23. december 2006.

EE-affald
Farligt affald

Henteordning
Imprægneret træ
Indvejning
Klinisk risikoaffald

Affaldet bliver hentet hos borgeren/virksomheden og bliver bragt til et
kontrolleret opsamlingssted/behandlingssted.
Træ behandlet med svampedræbende stoffer.
Vejning af affald inden det køres ind på modtageanlægget.
Affald, som kan udgøre en særlig sundhedsrisiko pga. smittefare, giftvirkning eller stikkende/skærende genstande. Kaldtes tidligere også
specielt sygehusaffald.

Makulering

Findeling af papirdokumenter og efterfølgende blanding af
smådelene med det formål, at udgangsmaterialet ikke kan
genskabes og læses.

Miljøgodkendelse

En godkendelse af en virksomheds påvirkning af det omgivende miljø.
Indeholder bl.a. vilkår for kontrolforanstaltninger. Gives på Bornholm
af Regionskommunen.

Organisk stof

Stof som stammer fra planter eller dyr. Alle disse stoffer er
kulstofforbindelser.
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PCB

PVC

Regulativ

Ressourcer

PolyChlorerede Biphenyler, gruppe af svært nedbrydelige stoffer,
som ophobes i fedtvæv. Er blevet anvendt bl.a. som køle- og
isoleringsvæske i elektriske apparater som transformatorer og
kondensatorer. Det har været forbudt at importere og sælge PCB
samt apparater indeholdende disse stoffer i Danmark siden 1986.
PolyVinylChlorid, plasttype med stor kemikaliebestandighed og
styrke. Bruges både til bløde genstande, f.eks. folie, slanger, elkabler og presenninger og til hårde genstande, f.eks. kloakrør,
tagrender og vindues- rammer. Indholdet af klor kan ved
forbrænding danne dioxin.
Bestemmelser vedtaget af kommunalbestyrelsen med hjemmel i
lovgivningen. Er juridisk bindende for borgere og virksomheder. På
Born- holm findes regulativer for erhvervsaffald, husholdningsaffald
og klinisk risikoaffald.
Affald indeholder ressourcer, som enten kan genbruges direkte som
f.eks. møbler eller genanvendes som f.eks. papir der benyttes til
genbrugspapir, glas der smeltes om til nye glas/flasker etc.
Derudover indeholder elektronikaffald sjældne jordarter og metaller,
som der er knaphed på.

Slagger

Det faste ikke-brændbare restprodukt fra forbrændingsanlægget
minus forbrændingsjern.

Slam

Bundfald.
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