INFORMATION OM INSTALLATION
AV AVFALLSKVARN I UPPLANDSBRO KOMMUN

AVFALLSKVARNAR
Avfallskvarnar regleras i dagsläget av kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av
Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt föreskrifter
om avfallshantering för Upplands-Bro kommun. Dessa föreskrifter finns att läsa och ladda ner
på kommunens webbplats, www.upplands-bro.se. I föreskrifterna finns bestämmelser
angående ansökan och godkännande av avfallskvarnar.
Ansökan enligt ABVA, beslutad av Kommunfullmäktige 2004-12-12,
Punkt 18: Avfallskvarn får installeras endast om huvudmannen efter ansökan medger det.
Efter att ansökan inkommit bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning om
avfallskvarnen kan anslutas till det kommunala spillvattennätet i det aktuella området och
skickar ett beslut till den sökande. Tillståndet är kopplat till fastigheten och inte till den
sökande eller fastighetsägaren.
Anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun
beslutad av Kommunfullmäktige 2008-05-08 § 56,
48 § Matavfall, latrin och avloppsslam får efter prövning komma komposteras eller på annat
sätt omhändertas på egen fastighet.
Efter att anmälan inkommit bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och
miljöavdelningen om de har något att erinra mot installationen eller om anmälan lämnas utan
åtgärd. Avgift på 820 kr för handläggning av anmälan kommer att debiteras i enlighet
med lokal taxa antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, § 113.
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 VA-systemet fram till
förbindelsepunkten, i enlighet med gällande ABVA, eller om olägenhet för människors hälsa
uppstår, enligt miljöbalken.
Ansöknings- och anmälningsblanketten ska fyllas i av sökande och skickas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning av samhällsbyggnadsnämnden respektive
bygg- och miljönämnden. Det går bra att skicka blanketterna i samma kuvert.
Om den sökande själv inte äger fastigheten ska även fastighetsägaren skriva under
ansökan/anmälan.
OBSERVERA att du innan installation av avfallskvarnen måste ha ett beslut om
tillstånd som lämnas av samhällsbyggnadsnämnden och ett meddelande om anmälan
utan åtgärd som lämnas från bygg- och miljönämnden.
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ANSÖKAN ENLIGT ABVA OM
TILLSTÅND FÖR INSTALLATION AV
AVFALLSKVARN I HUSHÅLL
Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Att: SBN
196 81 Kungsängen
Sökande
Namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Adress

Ev. lägenhetsnummer

Uppgifter om byggnaden
Byggnaden är uppförd år________________________
Har stambyte av VA-ledningarna i 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 fastighetsägaren 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

Datum

Telefonnummer

Underskrift av VA-samfällighetens representant

Namnförtydligande och ev. befattning

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) §10. Dataregistret används för administration av
samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden. För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ner på blanketten.
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ANMÄLAN ENLIGT FÖRESKRIFTER
OM AVFALLSHANTERING FÖR
UPPLANDS-BRO KOMMUN OM
INSTALLATION AV AVFALLSKVARN
I HUSHÅLL
Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Att: BMN
196 81 Kungsängen
Sökande
Namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Adress

Ev. lägenhetsnummer

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 fastighetsägaren 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

Datum

Telefonnummer

Underskrift av VA-samfällighetens representant

Namnförtydligande och ev. befattning

Avgift på 820 kr för handläggning av anmälan kommer att debiteras i enlighet med lokal taxa antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, §
113.
De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) §10. Dataregistret används för administration av
samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden. För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ner på blanketten.
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