Informationsblad om latrinkompost
Kommunallagstiftning och kommun krav

Enligt den kommunala
renhållningsföreskriften § 33, får
latrinavfall komposteras på den egna
fastigheten om det kan ske utan olägenhet
för människors hälsa och miljö. Anmälan
ska skickas till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden innan
komposten tas i bruk.
Kommunen kräver att kompostbehållaren
ska vara godkänd för latrinavfall. Det
betyder att behållaren ska vara tät
försluten, med inga öppningar större än 5
mm. Botten på komposten ska vara tät och
upphöjda kanter som minst är 20 cm från
marken. Komposten ska vara en så kallad
varmkompost, dvs. att den är isolerad och
Konstruktionskrav
Täthet

det är även viktigt att det finns luftspalter
för ventilation. Det är viktigt att din
komposthantering inte ger upphov till
olägenhet för människors hälsa eller för
miljön. Mer information finns i under
rubriken ”konstruktionsskrav”. Du kan
välja om du vill köpa en godkänd
latrinkompost eller bygga en kompost själv
alternativt göra om ett lämpligt kärl så att
det uppfyller kraven nedan.

Det är viktigt att komposten är hållbar och helt tät. Botten
på komposten ska vara tät och upphöjda kanter som minst är
20 cm från marken. Vätska får inte läcka ut ur eller in i
komposten. Tätheten är även viktigt med avseende
skadedjur så som fåglar, råttor/möss eller flugor inte kan ta
sig in.

Ventilation

Komposten ska vara ventilerad som förses med insektsnät.
Även här är det viktigt att placeringen av ventilationen
undviker att regn- eller smältvatten kommer in i behållaren.

Materialval

Komposten ska vara byggd i material som är tåligt. Var
försiktigt med impregnerat virke för att det kan påverka
komposteringsprocessen.

Konstruktion av locket

Det tätslutande locket kan vara tillverkat i plast, plåt eller
tätt material. Det viktiga är att inte regn- eller smältvatten
tar sig in i komposten. Kom ihåg att locket ska vara större
än behållaren, med så kallad droppkant för att vattnet inte
ska ta sig in.

Konstruktion två behållare

Komposten ska bestå av två behållare eller vara en behållare
med två fack. Kom ihåg att skiljeväggen mellan facken ska
vara tät.

Krav på volymer

Fritidshus
Två behållare/fack som
rymmer 350 liter/ styck. Dvs
den sammanlagda volymen
ska vara minst 700 liter.

Kom ihåg
Förväxla inte en latrinkompost med en
hushållskompost då reglerna skiljer sig.
Det är inte säkert att en hushållskompost
har en tät botten, som är ett krav för
latrinkomposter. Tänk på att din hantering
av avfallet inte får ge upphov till olägenhet
för människors hälsa eller för miljön.
Placering av kompostbehållaren
Kompostbehållaren ska placeras ovan
mark på din egen tomt och inte närmare
tomtgränsen är 4,5 m. Placeringen ska
ligga på avstånd från din eller grannarnas
vattentäkt och det bör vara minst 20 meter
från eventuella täkter eller vattendrag. Om
vattentäkten ligger nedströms kan
avståndet behöva vara längre.

•
•
•

Permanentboende
Två behållare/fack som
rymmer 680 liter/styck eller
tre behållare á 500
liter/styck. Dvs den
sammanlagda volymen ska
vara minst 1360 liter.

Frystoalett, kompletteras med en
latrinkompost.
Paketeringstoalett, kompletteras
med en latrinkompost.
Urinseparerande
förtorkningstoalett, kompletteras
med en latrinkompost.

Produktbeskrivning medföljer alltid vid
inköp av torrtoaletten. I beskrivning kan de
stå hur du ska hantera avfallet men det är
viktigt att det är kommunens regler som
efterföljs.
Tillverkaren skickar också med en
installationsbeskrivning och det är viktigt
att den efterföljs för att få bästa resultatet.
Ventilationen är väldigt viktig och
spolvatten får aldrig anslutas till en
torrtoalett.

Tips

Mer information om torrtoaletter finns på
www.avloppsguiden.se

Tänk på att placera behållaren i bekvämt
avstånd från toalettutrymmet samt att
behållaren är lättåtkomlig även under
vintermånaderna.

Hör av dig till ditt kommunala miljökontor
för information om vilka krav som gäller
vid permanentboende.

Olika typer av torrtoaletter
Det finns flera olika typer av torrtoaletter.
Det som skiljer dessa åt är konstruktioner
och storlekar. En del av torrtoaletterna
måste kompletteras med en latrinkompost.
•
•

Förbränningstoalett, ingen
kompostering av avfallet krävs.
Förtorkningstoalett, kompletteras
med latrinkompost.

Hantering av urinen vid fritidsbostäder
1. Du får inte avleda urinen till bad-, diskoch tvättvattenavlopp utan tillstånd.
2. Du får inte avleda urinen till
markinfiltration, stenkista eller
sandbädd.
3. Ditt urinavfall kan komposteras
tillsammans med det fasta avfallet i
latrinkomposten. Späd inte urinen
innan du komposterar den då stora

mängder urin kan göra komposten för
blöt.
4. Urinen kan användas som
gödningsmedel i trädgården. Ingen
spädning av urinen behövs. För att
undvika att dålig lukt uppkommer
rekommenderas det att eftervattna med
regnvatten eller sprida urinen innan
regnoväder.
Är ditt fritidshus beläget på en mager
skogsmark eller bergsområden är det
inte lämpligt att använda sig av denna
metod.
Spridningen av urin i trädgården kan
endast ske under växtsäsongen. Under
övrig tid på året ska du mellanlagra
urinen i ett slutet kärl eller kompostera
i en godkänd latrinkompost.
Kom ihåg att om för stor mängder urin
kan ge negativa effekter på
växtligheten eller grundvattnet.
Efterkompostering
Innan du kan använda den färdiga
mullen måste en efterkompostering ske
i minst sex månader. Det är för att
säkerhetsställa att inga hygieniska
risker eller sanitära olägenheter inte
uppstår.

Vid fler frågor angående
latrinkompostering eller avfallsfrågor,
kontakta
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i
Hedemora,
växelnumret 0225- 340 00
Har du frågor om abonnemang för
latrinhämtning, kontakta Hedemora
Energi på 0225- 349 00
Inspiration från Gästrike Återvinnare
AB

