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     Datum: 2023-01-24 

Information om köksavfallskvarnar  

I Sollentuna kommun är insamling av matavfall i separata kärl från hushåll och verksamheter det etablerade 
insamlingssystemet. I enstaka fall förekommer insamling av matavfall via köksavfallskvarn kopplad till sluten 
tank. Det matavfall som samlas in rötas för framställning av biogas och biogödsel.  

Sollentuna kommun är en del av Käppalaförbundet och följer förbundets råd att endast i mindre omfattning 
tillåta installation av köksavfallskvarnar till det kommunala ledningsnätet. Om du vill läsa mer om 
Käppalaförbundets råd angående köksavfallskvarnar kan du hitta det på deras hemsida www.kappala.se. 

Alternativ anslutning för köksavfallskvarn 

I de fall där det inte anses lämpligt att koppla en köksavfallskvarn till det kommunala ledningsnätet är det 
möjligt att koppla köksavfallskvarnen till en sluten tank. Denna lösning passar ofta verksamheter som 
hanterar stora mängder matavfall, där arbetsmiljö förbättras för kökspersonalen. 

När en köksavfallskvarn är kopplad till en sluten tank så har SEOM, som VA-huvudman, ingen synpunkt på 
hantering.  

För att säkerställa möjligheten till regelbunden tömning av tanken, är det dock viktigt att SEOM kontaktas i 
ett tidigt skede under planerings/projekteringsfasen för rådgivning kring placering och utformning. 

Dispens för anslutning till kommunalt ledningsnät 

I enstaka fall kan dispens lämnas för anslutning av köksavfallskvarn till det kommunala ledningsnätet, till 
exempel om det saknas möjlighet att med befintligt insamlingssystem i kärl eller sluten tank samla in 
matavfall. I bedömningen behöver också ledningsnätets kapacitet utredas och att ledningarna inte kommer 
att påverkas negativt av anslutningen.  

Godkänd dispensansökan är knuten till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare och upphör att gälla 
om förutsättningarna förändras (till exempel att ledningarna påverkats negativt) om villkoren i medgivandet 
inte uppfylls eller om ägarbyte sker. Beslut om godkänd installation av köksavfallskvarn ger inte möjlighet till 
reducerad grundavgift eller reducerad viktavgift vad gäller kommunens renhållningstaxa. 

Ansökan om dispens för anslutning av köksavfallskvarn  

Ansökan ska innehålla följande: 

• Kontaktuppgifter till sökanden 
• Fastighetsbeteckning som ansökan avser 
• Skäl till dispens 

 
Ansökan för dispens skickas till kundtjanst@seom.se. Det går också bra att maila kundtjänst för information 
om ansökan. 
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Beslut om dispens för installation av köksavfallskvarn till kommunalt ledningsnät 

Vid beslut om dispens ska både VA-huvudmannen och avdelningen för miljö- och hälsoskydd besluta i 
ärendet. VA-huvudmannen beslutar utifrån en bedömning om ledningsnätets kapacitet. Avdelningen för 
miljö- och hälsoskydd beslutar om undantag från renhållningsföreskrifterna då insamling av matavfall i 
kommunala ledningsnätet inte är en del av ordinarie insamlingssystem.  

Fastighetsägarens ansvar 

Efter beslut om godkänd dispens ansvarar fastighetsägaren för att bekosta inköp av köksavfallskvarn, 
installation, drift och underhåll av köksavfallskvarn. 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 avfallsföreskrifter, 
med tillhörande tillämpningsanvisningar. 

Frågor och synpunkter 

Har du frågor om sortering av matavfall, kontakta SEOM’s kundtjänst på kundtjanst@seom.se eller 
telefon 08-623 88 00. 
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