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Tekniska nämnden 

Köksavfallskvarnar kopplade till det allmänna 
spillvattennätet i Nacka kommun 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar tillåta anslutning av köksavfallskvarnar, efter individuell prövning 
inom angivna delar av kommunen se tjänsteskrivelsens kartbilaga 1.  
 
Sammanfattning  
Användande av köksavfallskvarnar är ett alternativ för att åstadkomma ökad biogasproduktion. 
Stockholm vatten har beslutat att tillåta enskild hushåll installation av köksavfallskvarnar utan 
anslutningsavgift eller föranmälan. Förfrågningar om motsvarande anslutningar i Nacka har 
ökat det senaste året och uppgår idag till ca 50 st. varav ett mindre antal avser 
bostadsrättsföreningar.  
 
I nyligen antagna Allmänna bestämmelser för VA i Nacka sägs det att ”Fastighetsägare får inte 
tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan VA-verkets skriftliga medgivande”. 
Anledningen till att prövning bör ske är att ledningsnätet i många stycken mycket gammalt och 
generellt inte klarar att ta emot matavfall från köksavfallskvarnar. Där nätet klarar av en ökad 
belastning finns det ingen anledning att generellt motsätta sig en anslutning. En översiktlig 
utredning har gjorts där delar av ledningsnätet, där anslutning efter ansökan (se 
tjänsteskrivelsens bilaga 2) och individuell prövning kan tillåtas, har identifierats, se kartbild, 
tjänsteskrivelsens bilaga 1.  

Ärendet 
Frågan om köksavfallskvarnar har dykt upp som alternativ lösning för ökad biogasproduktion. 
Stockholm Vatten har politiskt beslutat att ta bort anslutningsavgiften för köksavfallskvarnar 
samt tillåta hushållen att ansluta fritt utan ansöknings- eller anmälningsförfarande. Detta har, 
efter uppmärksamhet i massmedia, lett till att förfrågningar om att ansluta köksavfallskvarnar i 
Nacka har ökat något. Under ett år har ca 50 st. förfrågningar inkommit, varav ett mindre antal 
från bostadsrättsföreningar.  
 
I samarbete med VA- och avfallspersonal från kommunerna anslutna till Käppala och SÖRAB, 
har ett antal arbetsgrupper under 2009 arbetat i det s.k. BOA-projektet. Här har utretts 
förutsättningarna för insamling av matavfallet i tre olika huvudscenarier.  
 

Scenario 1: Avfallskvarn till avloppsledningsnätet köksavfallskvarnar.  
Scenario 2: Avfallskvarn till tank.  
Scenario 3: Insamling av matavfall i kärl.  
 

Alla scenarierna skulle leda till att matavfallet kan slutbehandlas i rötkammare på 
Käppalaverket och som med slutprodukten biogas. Utredningen visar att Scenario 3, Kärl-bil är 
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mest gynnsamt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och med avseende på genomförande-
aspekter. Studien visar vidare att scenarier med avfallskvarn (köksavfallskvarnar) kan införas 
parallellt i liten skala vid sidan av ett kärlinsamlingssystem. Studien visar också att endast 
scenario 3 har realistiska förutsättningar att uppnå det nationella målet 35 % biologisk 
behandling av matavfall. Dock har Naturvårdsverket sagt att köksavfallskvarnar inte kan räknas 
i 35 % -målet (”Om källsorterat avfall blandas med annat avfall, till exempel i 
avloppsledningsnätet, är det vår bedömning  att det inte längre bör anses vara källsorterat. 
Därför bör inte matavfall som blandats med annat avfall vid behandling på reningsverket 
räknas in i målet för återvinning av matavfall”). Transport av köksavfallet från 
köksavfallskvarnar via avloppsnätet är inte optimalt bl. a eftersom mycket av energiinnehållet 
försvinner på vägen till Käppala. Stockholm vattens utredning visar att det vid ca 10 % 
köksavfallskvarnar – anslutning blir bara 3 % ökad biogasproduktion. Detta innebär att vi om 
och när det blir aktuellt med anslutning av köksavfallskvarnar inom områden i Nacka kommun 
med avloppet till Käppala måste redovisa till dem var och när vi tänker tillåta en sådan 
anslutning.   
 
I Nacka kommuns ABVA står det: ” Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från 
köksavfallskvarn utan VA-verkets skriftliga medgivande.” VA-enheten har dock varit mycket 
restriktiv för att inte säga helt avvisande till att bevilja anslutningar av köksavfallskvarnar på 
grund av osäkerheten med påverkan i spillvattennätet. I delar av kommunens ledningsnät är det 
minimala lutningar eller svackor. Ledningsnätet är i många stycken mycket gammalt och 
generellt inte klarar köksavfallskvarnar. I sådana områden är det olämpligt att ansluta 
köksavfallskvarnar på grund av risk för ansamlingar. Områden med LTA-system bedömer vi 
som direkt olämpliga för köksavfallskvarnar bl. a på grund av risk för svavelvätebildning. VA-
enheten har med detta som grund utrett och tagit fram förslag till områden i kommunen som 
överhuvudtaget kan vara aktuella för köksavfallskvarnar. Dock är det viktigt med en 
detaljkontroll av ledningsnätet inför varje anslutning.  
  
VA-verket har inte någon vinning av att köksavfallskvarnar installeras hos ett antal av våra 
abonnenter, tvärtom det skulle troligen bara innebära kostnader för VA-verket, risk för 
driftproblem i ledningsnätet och en utökad administration.  
 
Med det föreslagna beslutet ändras det nuvarande restriktiva förhållningssättet till anslutning av 
köksavfallskvarnar inom utvalda områden men med åtföljande prövning i varje enskilt fall efter 
ansökan. Dessutom förordas också en framtida prövning av årlig avgift för att ersätta eventuella 
extra underhållsåtgärder på ledningsnätet och för den extra administration som krävs. Avisering 
om sådan risk för kostnader finns med på ansökningsblankett, bilaga 1. 
    
Med erfarenhet från andra kommuner som tillåter installation av köksavfallskvarnar, så kommer 
det troligen inte att bli så många som vill ha dessa i sina kök.  
Där köksavfallskvarnar installeras är den och förblir fastighetens egendom, varför inköp och 
underhåll av densamma bekostas och sköts av fastighetsägaren. Samtidigt måste 
fastighetsägaren vara medveten om att fastighetens VA-installation verkligen klarar 
köksavfallskvarnar vad gäller risken för eventuella avloppsstopp o s v.  
 
 

Bilagor 
1. Kartbild över områden som man kan ha köksavfallskvarnar installerat efter prövning  
2. Ansökan om tillstånd för installation av avfallskvarn i hushåll 
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