Information om köksavfallskvarnar i Sollentuna
I Sollentuna finns sedan ett antal år ett insamlingssystem för matavfall i kärl från hushåll och verksamheter, som ur miljösynpunkt anses vara det idag bästa sättet att samla in matavfall för biogasproduktion.
Detta har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat ligga till grund för att inte godkänna anslutning
av köksavfallskvarn till det kommunala ledningsnätet i Sollentuna, annat än i undantagsfall då
beslut finns om särskilda godkända skäl.
Godkänd dispensansökan för anslutning av avfallskvarn, är giltigt i tre år, därefter måste ny ansökan om dispens göras av fastighetsägaren. Ny ansökan om dispens ska också göras vid ägarbyte. Beslut om godkänd installation av köksavfallskvarn ger inte möjlighet till reducerad grundavgift vad gäller renhållningstaxan.
Ansökan om dispens för anslutning av köksavfallskvarn
Ansökan om dispens görs till SEOM på följande adress: ”Ansöka om dispens för KAK”
Sollentuna Energi & Miljö AB, Box 972, 191 29 Sollentuna
Ange namn, adress, fastighetsbeteckning samt typ och leverantör av kvarn.
Krav för godkännande av installation av köksavfallskvarn
Efter att ansökan kommit in undersöker Ao Avfall om möjlighet finns att med befintligt insamlingssystem i kärl, samla in matavfall. Därefter granskar Ao Vatten om avfallskvarn kan kopplas till det
kommunala ledningsnätet på den aktuella fastigheten.
Granskning av särskilda behov
Ansökan om dispens för att ansluta köksavfallskvarn utifrån särskilda behov utreds i varje enskilt
fall.
Beslut
Ao Avfall undersöker om befintligt insamlingssystem för matavfall är tillämpbart på den nya adressen. Om köksavfallskvarn inte bedöms vara lämpligaste lösningen för hanering av matavfall,
meddelas beslut om avslag till sökanden. I de fall där särskilda skäl föreligget och där det tekniskt
är möjligt att koppla in köksavfallskvarn på det kommunala ledningsnätet, tas beslut om undantag
från Sollentuna kommunens renhållningsföreskifter av miljö- och byggnadskontoret, miljöenheten,
Sollentuna kommun.
Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ansvarar själv för att bekosta inköp av köksavfallskvarn, installation, drift och
underhåll av köksavfallskvarn efter beslut om godkänd dispens. Fastighetsägaren ansvar själv
också för att de egna VA-installationerna håller en god standard och för eventuella problem som
kan uppstå på det egna VA-systemet fram till förbindelsepunkten, i enlighet med gällande ABVA
(Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen i Sollentuna kommun) och kommunens avfallsföreskifter, med tillhörande tillämpningsanvisningar.
Frågor och synpunkter
Har du frågor rörande sortering av matavfall, kontakta SEOM:s Kundtjänst på info@seom.se
eller telefon 08-623 88 01.
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