Dispensansökan om tillstånd för
installation av avfallskvarn

Sökande
Namn
Adress

Telefonnummer
Postnummer & ort

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om byggnaden
□ Byggnaden är uppförd år____________.
Har stambyte av VA-ledningar 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

Underskrift av fastighetsägare
eller dennes representant

________________________
Namnförtydligande

Danderyds kommun
Tekniska kontoret

Besöksadress: Mörby centrum, plan 4, information Danderyd
Postadress: Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd
Telefon vxl: 08- 568 910 00
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se

Dispensansökan om tillstånd för
installation av avfallskvarn

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 till samfällighetens representant

Underskrift av VA-samfälligheten representant

Namnförtydligande

VA- verkets beslut
Efter inkommen dispensansökan kommer VA- verket i Danderyds kommun att bedöma om
anslutning av avfallskvarn från er fastighet till det kommunala spillvattennätet beviljas/avslås.
Ett beslut kommer att skickas till er efter handläggningen.
Tillståndet är kopplat till fastigheten och inte till den sökande eller fastighetsägaren.

Reglering
Avfallskvarnar regleras av kommunens ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av
Danderyds kommuns allmänna VA- anläggningar – som är antagen av kommunfullmäktige
den 15 december 2008.

ABVA
Punkt 9: ”Fastighetsägare får inte tillföra den allmänna avloppsanläggningen spillvatten från
köksavfallskvarn om inte huvudmannen, efter inkommen dispensansökan, har givit skriftligt
tillstånd till detta”.
Blanketten skickas till:
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, VA- verket, Box 74, 182 11 Danderyd.

Danderyds kommun
Tekniska kontoret

Besöksadress: Mörby centrum, plan 4, information Danderyd
Postadress: Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd
Telefon vxl: 08- 568 910 00
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se

