Definitioner av begrepp Gällinge vattenskyddsområde
Avfall
Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbunden
sophämtning, är ej att betrakta som avfall. Komposterbart hushållsavfall från enskilt
hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej heller att betrakta som
avfall.
Avloppsvatten
Med avloppsvatten avses spillvatten eller annan flytande orenlighet. Vatten som använts
för kylning och vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan
(dagvatten) som inte görs för en viss fastighets räkning omfattas ej av
vattenskyddsföreskrifterna.
Avverkningssäsong
En avverkningssäsong är tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års
knoppsprickning.
Deponering
Med deponering avses här uppläggning och förvaring på marken under längre tid än ett
år.
Djurenhet
Begreppet djurenhet definieras som en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), sex
kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders
ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), tre övriga nöt, sex månader
eller äldre, tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor
räknas som suggor), tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin
räknas även obetäckta gyltor), en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, tio
minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
etthundra kaniner, etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas
som värphöns), tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, tvåhundra
slaktkycklingar, etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar
upp till en veckas ålder, femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder, tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
Förorenade massor
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsobjekt, d v s från område, deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten för frågor som rör
förorenad mark.
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.
Kemiskt bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga
eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada
eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Materialtäkt
Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra
jordarter.

Naturgödsel
Med naturgödsel avses alla typer av gödsel från djur såsom fastgödsel,
flytgödsel och urin.
Normalt hushållsbehov
Med normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i
samband med målning av byggnader inom området ska också anses vara
hushållshantering.
Schaktning
Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större anläggningsarbeten
på utstakat område än för grundläggning av en enskild bostadsfastighet.
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas
ej av tillståndsplikt.
Slam från enskild reningsanläggning
Slam från enskild reningsanläggning omfattar även sådant slam som kommer
från mulltoa eller liknande och slam som komposterats och hygieniserats.
Upplag
Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av
förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller
andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från
enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.
Yrkesmässig
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En
verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart
vinstsyfte och är av självständig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa
fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt.
Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på
vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

