Anmälan och ansökan om tillstånd för
installation av avfallskvarn i hushåll
Sökande
Namn

Telefonnummer

Postadress

Postnummer

Ort

F astighet
Fastighetsbeteckning
Adress

Ev. lägenhetsnummer

Uppgifter om byggnaden
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Om byggnaden är uppförd tidigare än år 1950 har stambyte av VA-ledningarna i så fall utförts?
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A ntal köksavfallskvarnar som avses installeras
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F astighetsägarens undersk rift
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

O m fastigheten ingår i V A-samfällighet
Eftersom en samfällighet för VA tillsammans ansvarar för det gemensamma ledningsnätet måste en
representant i samfällighetsföreningen skriva under anmälan.
VA-samfällighetens namn

Telefonnummer

Datum

Namnförtydligande och ev. befattning

Underskrift av VA-samfällighetens representant

Blanketten skickas till: Sigtuna Kommun, Stadsbyggnadskontor VA-verket, 195 85 Märsta
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Bestämmelser angående anmälan och godkännande av avfallskvarnar finns i ABVA - All männa
bestämmelser för användande av Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Se
information på nästa sida.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

08-591 125 48

stadsbyggnadskontoret@sigtuna.se 212000-0225

Org.nr

Allmänna bestämmelser rörande avfallskvarnar
A nmälan/A nsökan
! Den kombinerade anmälnings- och ansökningsblanketten ska fyllas i av sökande
och skickas till Stadsbyggnadskontoret. Om den sökande själv inte äger
fastigheten ska även fastighetsägaren skriva under anmälan.
!

Efter att anmälan/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.

A nsvar
! Den sökande får själv bekosta inköp och installation av avfallskvarnen.
Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-installationer 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 Sigtuna kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar) Dessa föreskrifter finns att läsa och ladda ner på
kommunens webb, www.sigtuna.se.
!

Tillståndet är kopplat till fastigheten och inte till den sökande eller
fastighetsägaren.

Reglering
Avfallskvarnar regleras i dagsläget av kommunens ABVA A Allmänna bestämmelser
för användandet av Sigtuna kommuns allmänna VA-anläggning. Utdrag ur denna finns
nedan.
A B V A, Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-12-18
Punkt 8: !"#$%&'()%$*'#+),-./+-&,%)-%&00.1+#-#20344)%-$4&002#%%),-.+/,-515$#2.#00skvarn
utan huvudmannens $5+&.%0&'#-6)7'&2#,7)!
Möjlighet till reducerad avfallsavgift på renhållningsfakturan
De fastigheter som omhändertar hushållets organiska matavfall med hjälp av
avfallskvarn har möjlighet att få en reducerad avfallsavgift under förutsättning att
inget matavfall läggs i det ordinarie avfallskärlet, med undantag för det matavfall som
ej lämpar sig att malas enligt kvarntillverkarens rekommendationer. Reduktionen på
avgiften är lika stor för avfallskvarn som för att separera matavfallet i brunt kärl.
Ändring av avgiften träder i kraft månadsskiftet efter det att anmälan har inkommit
till Renhållningens kundtjänst om att avfallskvarnen har tagits i bruk. Justering av
avgiften sker på nästa ordinarie faktura.

