
ANSÖKAN 
OM TILLSTÅND FÖR INSTALLATION AV 
KÖKSAVFALLSKVARN  
(Gäller endast fastigheter som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet) 

Du som vill installera en köksavfallskvarn i ditt hushåll för det komposterbara avfallet ska ansöka om tillstånd på 
denna blankett. För mer information, kontakta Piteå Renhållning & Vatten eller gå in på vår hemsida: 
www.pireva.se  

Installation av köksavfallskvarn får inte göras före medgivande från Piteå Renhållning & Vatten. 

GRUNDUPPGIFTER 
KUND NR: ANLÄGGNINGSNUMMER: 

NAMN: FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande):

ADRESS (den adress ansökan gäller): 

POSTNUMMER: ORT: 

TELEFON bostad: TELEFON dagtid: 

ADRESS (dit den behandlade ansökan ska skickas): 

POSTNUMMER: ORT: 

UPPPGIFTER OM AVLOPPSSYSTEM 

HAR FASTIGHETEN HAFT NÅGRA PROBLEM MED BEFINTLIG AVLOPPSLEDNING MED AVSEENDE PÅ STOPP OCH DYLIKT?

Nej Ja, ange typ av problem nedan 

TYP AV AVLOPPSPROBLEM: 

Jag har tagit del av allmänna bestämmelser och förbinder mig att följa dessa, samt att vid ändrade förhållande anmäla detta till 
Piteå Renhållning & Vatten. För att anmälan ska kunna behandlas ska samtliga uppgifter vara väl ifyllda! 

ORT: DATUM: 

UNDERSKRIFT SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE: 

MEDGIVANDE/AVSLAG OM INSTALLATION AV KÖKSAVFALLSKVARN 
(Fylls i av Piteå Renhållning & Vatten och kopia översänds till ansökande vid medgivande/ avslag) 

Installation av köksavfallskvarn i sökt fastighet kan med hänsyn till bl a ledningsnät och övriga förutsättningar: 

Medges Avslås 

MOTIVERING TILL AVSLAG: 

BESLUTSDATUM: HANDLÄGGARE: 

http://www.pireva.se/


 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GÄLLANDE KÖKSAVFALLSKVARNAR 
 
Ansökan  
Ansökningsblanketten ska fyllas i av sökande och skickas till Piteå Renhållning & Vatten. Om 
den sökande själv inte äger fastigheten ska även fastighetsägaren skriva under anmälan.  
 
Efter att ansökan inkommit bedömer Piteå Renhållning & Vatten om avfallskvarnen kan anslutas 
till det kommunala spillvattennätet i det aktuella området och skickar ett beslut till den sökande.  
 
Ansvar  
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 VA-systemet fram till 
förbindelsepunkten, i enlighet med gällande ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå Kommun).  
Föreskrifterna finns att läsa och ladda ner på www.pireva.se. 
 
Tillståndet är kopplat till fastigheten och inte till den sökande eller fastighetsägaren.  
 
Personuppgifter   
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta 
dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på 
www.pireva.se/personuppgifter  
 
AVGIFTER 
 
Avgift för köksavfallskvarn  
Piteå Renhållning & Vatten (Pireva) tar i dagsläget inte ut någon avgift av fastighetsägare för 
avfallskvarnar som är anslutna till ledningsnätet för spillvattenavlopp.  
Pireva reserverar sig för att det kan tillkomma en eventuell framtida avgift för fastighetsägare 
som innehar och brukar avfallskvarnar.  
  
Möjlighet till reducerad renhållningsavgift 
Om man själv omhändertar sitt organiska avfall med avfallskvarn finns möjlighet till reducerad 
tömningsavgift motsvarande kostnaden för ett matavfallskärl (brunt kärl). För att få reducerad 
avgift ska det organiska avfallet omhändertas på ett tillfredsställande sätt och får inte läggas i 
det brännbara avfallet (grönt kärl). Den som uppfyller kraven kan ansöka om reducerad avgift 
på särskild blankett ”Anmälan om eget omhändertagande av organiskt avfall”. Blanketten finns 
att hämta på www.pireva.se eller beställa hos Pirevas kundtjänst, telefon 0911 - 93 101. 
 
Piteå Renhållning & Vatten har enligt föreskrifterna för avfallshantering i Piteå kommun rätt att 
ställa ut kärl för matavfall om sådant avfall läggs i kärlet för brännbart avfall. Stickprov kan 
förekomma. Föreskrifterna för avfallshantering finns att läsa och ladda ned på www.pireva.se 
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