Ansökan om tillstånd för installation
av avfallskvarn i hushåll
De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) §10.
Dataregistret används för administration av tekniska nämndens ärenden.
För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ner på blanketten.

Sökande
Namn

Telefonnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Adress

Ev. lägenhetsnummer

Uppgifter om byggnaden
□ Byggnaden är uppförd år 1950 eller senare.

□ Byggnaden är uppförd tidigare än år 1950.

Om byggnaden är uppförd tidigare än år 1950 har stambyte av VA-ledningarna i så fall utförts?
□ Nej
□ Ja. Ange år __________
Antal köksavfallskvarnar som avses installeras
□ 1 st
□ Fler än 1 st, ange antal__________
Fastighetsägarens underskrift
Eftersom ansvaret för avfallskvarnar ligger hos fastighetsägaren måste fastighetsägaren eller
dennes representant skriva under ansökan.

Fastighetsägarens namn om annan än sökande

Telefonnummer

Datum

Namnförtydligande och ev.
befattning

Underskrift av fastighetsägare eller dennes
representant

Om fastigheten ingår i VA-samfällighet
Om en samfällighet för VA ansvarar för det gemensamma ledningsnätet i området måste en
representant i samfällighetsföreningen godkänna anslutningen genom att skriva under ansökan.

VA-samfällighetens namn

Telefonnummer

Datum

Namnförtydligande och ev.
befattning

Underskrift av VA-samfällighetens representant

Blanketten skickas till: Järfälla Kommun, Tekniska nämnden, 177 80 Järfälla
Bestämmelser angående anmälan och godkännande av avfallskvarnar finns i ABVA- Allmänna
bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
samt i Järfälla kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande tillämningsanvisningar. Se
information på nästa sida.
Järfälla Kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Teknik och natur

Besöksadress: Riddarplatsen 5
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

Allmänna bestämmelser rörande avfallskvarnar
Ansökan
• Ansökningsblanketten ska fyllas i av sökande och skickas till Tekniska nämnden.
Om den sökande själv inte äger fastigheten ska även fastighetsägaren skriva under
ansökan.
• Efter att ansökan inkommit bedömer kommunens VA-sektion om avfallskvarnen
kan anslutas till det kommunala spillvattennätet i det aktuella området och skickar
ett beslut till den sökande.
Ansvar
• Den sökande får själv bekosta inköp och installation av avfallskvarnen.
Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-installationerna håller en god
standard och ansvarar för eventuella problem som kan uppstå på det egna VAsystemet fram till förbindelsepunkten, i enlighet med gällande ABVA (Allmänna
bestämmelser för användandet av Järfälla kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar) och avfallsföreskrifter, med tillhörande
tillämpningsanvisningar (dessa föreskrifter finns att läsa och ladda ner på
kommunens webbplats, www.jarfalla.se).
• Tillståndet är kopplat till fastigheten och inte till den sökande eller fastighetsägaren.
• Om reducerad avfallsavgift ska tillämpas vid användningen av avfallskvarn
kopplad till VA-nätet får inget matavfall läggas i den ordinarie sopbehållaren.
Reglering
Avfallskvarnar regleras i dagsläget av kommunens ABVA – Allmänna bestämmelser
för användandet av Järfälla kommuns allmänna VA-anläggning samt
Avfallsföreskrifter. Utdrag ur dessa finns nedan.
ABVA, Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-12-08
Punkt 9: ”Fastighetsägaren får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn
utan huvudmannens skriftliga medgivande”
Avfallsföreskrifterna, beslutad av Kommunfullmäktige 2007-12-10
39§, ”Hushåll och verksamheter får sortera ut matavfall som mals i avfallskvarn och
sedan släpps till avloppsnätet om kommunen så bestämmer. Avfallskvarn som ansluts
till tank får installeras om tanken kan slamsugas av kommunen, SÖRAB eller av
entreprenör anlitad av dessa. Anmälan ska göras enligt 53-54 §§.”
53§ ”Installation av avfallskvarn ska anmälas och handläggas av Tekniska nämnden”.
54§ ”Anmälan ska vara skriftlig och göras till respektive nämnd på av nämnden
utformad blankett. Anmälan ska lämnas i god tid, minst sex veckor innan åtgärden
påbörjas” […]

