
 
 
 
Regler för latrinhämtning  
 

 

Nya miljölagstiftningen, från januari 2005, förbjuder deponi av organiskt avfall, 
latrinavfall. Latrinet skall tas omhand i särskilda anläggningar eller komposteras i 
den egna trädgården. 
Att hämta latrintunnor är dessutom ett tungt jobb vilket Arbetsmiljöverket har 
uppmärksammat och kräver att latrinhämtningen snarast skall avvecklas.  
 
På sikt kommer all latrinhämtning att upphöra, detta gör att vi förändrar det 
kommunala hämtningssystemet för latrin i Sigtuna kommun. 
 
Det är inte längre vara möjligt att abonnera på denna tjänst.  
 
Möjligheten att buda hämtning av latrinkärl kommer att finnas kvar, men till en 
betydligt högre kostnad.  
 
I och med detta kan det vara lämpligt att se över alternativa lösningar på 
toalettfrågan, t.ex. egen kompostering av latrin eller kanske en ny 
avloppsanläggning. 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har sammanställt några olika alternativ och 
lösningar på hur latrinet kan hanteras. Vi hoppas att det kan ge Dig idéer och den 
information Du behöver för att hitta en lämplig lösning. 
 
De flesta lösningar kräver att man gör en anmälan till Miljö- och 
hälsoskyddskontoret. 
 
 
Har Du frågor kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret, tel. 08-591 262 25  
eller Renhållningen, tel.  08-591 261 91/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flera alternativa sätt att hantera latrin 

Kompostera latrinet själv 

Att kompostera latrin är inte svårt, men det krävs intresse och vissa kunskaper. 
Man får räkna med att det tar lite tid att sköta komposten, men vinsten är en 
näringsrik kompostmull. Det blir lättare att kompostera om man kompletterar sin 
toalett med en urinavskiljare. Urinen kan sedan spädas med vatten och användas 
som växtnäring. Separerad urin får inte ledas till bad- disk och 
tvättvattenavloppet. 
 
Det behövs vanligtvis två behållare eller behållare med två fack för 
komposteringen. De två behållarna används växelvis. Börja med ett lager torvströ 
i botten på den ena behållaren. Varva sedan latrin med trädgårdsavfall eller 
torvströ. Undvik kemiska tillsatser. När behållaren fyllts till 2/3 avbryts tillförseln 
av material. Komposten ska nu stå minst sex månader. Under tiden används den 
andra behållaren, vilken sätts igång på samma sätt som den första. Efter sex 
månaders kompostering töms behållaren och komposten kan läggas ut t ex i 
trädgårdslandet.      
 
Exempel på hemmabyggd kompost: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
 

Anmäl latrinkompostering till Miljö- och hälsoskyddskontoret 

För att du ska få ta hand om ditt eget latrinavfall måste du anmäla detta till miljö- 
och hälsoskyddskontoret. Anmälan ska göras minst en månad innan anläggningen 
ska tas i bruk. Handläggningen debiteras enligt taxa. Anmälningsblankett bifogas 
detta infobrev men kan även hämtas på kommunens hemsida www.sigtuna.se , se 
under blanketter. 
 
Latrinkomposten ska uppfylla följande grundkrav:  

- Komposten ska bestå av två behållare alternativt vara tvådelad för växelvis 
användning.  

- Kompostering/lagring av latrinet ska ske minst sex månader innan det kan 
användas för odling pga. smittrisk. 



- Behållarna bör vara tillräckligt stora för att rymma minst sex månaders 
latrinproduktion.  

- Komposten ska placeras så att den inte står nära någon vattentäkt och så 
att närboende grannar ej störs.  

- Komposten skall vara utformas så att regn och smältvatten inte kan rinna 
in eller att läckage uppstår. 

- Sidor, lock samt botten skall vara täta samtidigt som luftning måste ske för 
att nedbrytning av slammet skall fungera. 

 
Det är viktigt att kompostering av latrinet sker på sådant sätt att olägenhet för 
omgivningen ej uppstår. Spridning av det färdigkomposterade latrinet skall ske på 
odlingar inom fastigheten och i anslutning till växtsäsongen. 
 

Förslag på behållare och metoder 

HEMMABYGGD KOMPOSTBEHÅLLARE 

Om man ska bygga sin egen kompost, ska man redovisa hur den ser ut för miljö- 
och hälsoskyddskontoret i samband med anmälan.  
 
FÄRDIGKÖPTA KOMPOSTBEHÅLLARE 

Det finns färdiga kompostbehållare för latrinkompostering att köpa. 
Konsumentverket har en marknadsöversikt ”Kompostbehållare” från mars 2004. 
Den går att ladda ner från Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, 
eller beställa på tel 08-429 05 00. I skriften finns också kompostråd. 
 
TORRTOALETT 

Det finns flera olika varianter på torrtoaletter. En del spolas också med vatten för 
att lättare kunna transportera avfallet till en separat behållare. Det finns också 
toaletter som separerar urin. 
 
Torrtoaletter- biologiska toaletter kräver mer tillsyn och skötsel än en ”vanlig” 
toalett.  
 
MULTRUM 

Är en stor behållare placerad under toalettutrymmet för samkompostering av latrin 
och hushållsavfall. 
 
Vilka multrum som finns på marknaden och återförsäljare finns uppgifter om i 
Konsumentverkets marknadsöversikt ”Torrtoaletter” från maj 2002. Den går att 
ladda ner från Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, eller 
beställa på tel 08-429 05 00. 
 
HYBRIDTOALETTER 

I toaletten spolas avfallet bort med vatten. Spolningen gör att behållaren inte 
behöver placeras rakt under toalettstolen. 
 
Vilka hybridtoaletter som finns på marknaden och återförsäljare finns uppgifter 
om i Konsumentverkets marknadsöversikt ”Torrtoaletter” från maj 2002. Den går 
att ladda ner från Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, eller 
beställa på tel 08-429 05 00. 
 
 



MULLTOALETTER 

Mulltoaletter har en mindre behållare i anslutning till toalettstolen och kräver 
vanligtvis el-anslutning och placering i uppvärmt utrymme. 
 
Vilka mulltoaletter som finns på marknaden och återförsäljare finns uppgifter om 
i Konsumentverkets marknadsöversikt ”Torrtoaletter” från maj 2002. Den går att 
ladda ner från Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, eller 
beställa på tel 08-429 05 00. 
 
TORRTOALETTER FÖR LATRINKOMPOSTERING – URINSEPARERANDE 

Toaletterna kallas också förtorkningstoaletter. Urinen avskiljs och avfallet torkar 
ut. 
 
Vilka förtorkningstoaletter som finns på marknaden och återförsäljare finns 
uppgifter om i Konsumentverkets marknadsöversikt ”Torrtoaletter” från maj 
2002. Den går att ladda ner från Konsumentverkets hemsida, 
www.konsumentverket.se, eller beställa på tel 08-429 05 00. 
 
TORRTOALETTER FÖR LATRINKOMPOSTERING – EJ URINSEPARERANDE 

Dessa toaletter är väldigt enkla och ofta den billigaste lösningen om man 
komposterar sitt latrin. 
 
Vilka toaletter för latrinkompostering som finns på marknaden och återförsäljare 
finns uppgifter om i Konsumentverkets marknadsöversikt ”Torrtoaletter” från maj 
2002. Den går att ladda ner från Konsumentverkets hemsida, 
www.konsumentverket.se, eller beställa på tel 08-429 05 00. 
 
PAKETERINGSTOALETTEN 

I toaletten finns en plastfolie som försluts efter varje användning av toaletten. Det 
är viktigt att man väljer komposterbar plast när man väljer denna toalett. (Den 
finns också med vanlig plast). Plastpåsarna komposteras sedan i en latrinkompost 
enligt ovan. 
 
Vilka paketeringstoaletter som finns på marknaden och återförsäljare finns 
uppgifter om i Konsumentverkets marknadsöversikt ”Torrtoaletter” från maj 
2002. Den går att ladda ner från Konsumentverkets hemsida, 
www.konsumentverket.se, eller beställa på tel 08-429 05 00. 
 
FRYSTOALETT 

Toaletten är en torrtoalett, men avfallet fryses ner i toaletten. När kärlet ska 
tömmas tinas avfallet och hanteras genom latrinkompostering enligt ovan. 
 
Vilka frystoaletter som finns på marknaden och återförsäljare finns uppgifter om i 
Konsumentverkets marknadsöversikt ”Torrtoaletter” från maj 2002. Den går att 
ladda ner från Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, eller 
beställa på tel 08-429 05 00. 
 
Du kan också få mer tips om olika toalettlösningar på Kompostcenters hemsida, 
www.kompostcenter.se.  
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