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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Funderar du på att sätta in en torrtoalett
och själv ta hand om latrinen?
I stället för vattentoalett kan du välja en torr lösning. En kretsloppsanpassad
torrtoalett är miljövänligare och ofta billigare än en enskild avloppsanläggning
med ansluten vattentoalett. Idag finns det många olika typer av torrtoaletter på
marknaden, exempelvis torrtoalett med urinseparering, multrum, mulltoalett,
förbränningstoalett m.m. För att få sätta in en torrtoalett behöver du lämna in
en anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett till miljö- och
stadsbyggnadsnämnden.
Toalettavfall och latrin är ett hushållsavfall och omfattas av miljöbalkens
bestämmelser om hushållsavfall. Enligt miljöbalken och de lokala
renhållningsföreskrifterna så får latrin komposteras på fastigheten efter
medgivande från miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Vill du inte själv ta hand
om latrinen på fastigheten kan du kontakta Hässleholm Miljö AB för att
upprätta ett abonnemang för hämtning av latrin.
Torrtoalett

Det finns många olika lösningar och fabrikat av torrtoaletter. Innan man
installerar en torrtoalett ska miljö- och stadsbyggnadsnämnden ge sitt
medgivande till installationen. Om man väljer att installera en torrtoalett med
urinseparering ska det finnas möjlighet att lagra urinen i minst 6 månader
innan man sedan använder den som gödningsmedel i sin trädgård. Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte är lämpligt att urinen från en
anläggning med urinseparering leds till en stenkista på grund av risk för
förorening av grundvattnet. För att undvika mycket av lukten som kan uppstå
vid en torrtoalett kan separering av urin från fekalier hjälpa till.
Eget omhändertagande av latrin

Genom att kompostera latrinen får man en billig och näringsrik mull till
trädgården.
Att kompostera är inte alls svårt men det krävs intresse, tid och kunskap av
fastighetsägaren. För att fastighetsägaren ska få tillåtelse att själv omhänderta
latrinen krävs det enligt kommunens renhållningsföreskrifter att vissa
förutsättningar uppfylls.
•
•
•
•
•
•

latrinkomposten ska ha tät botten, regntätt lock och vara skadedjurssäker
vid behov ska två behållare finnas och användas växelvis
komposteringen ska ske under minst 24 månader efter avslutad påfyllning
separerad urin ska lagras i minst 6 månader före spridning
spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november
spridning får inte ske i närheten av vattentäkt
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Kompostbehållare

Kompostbehållaren ska vara så utformad eller placerad att regn- och
smältvatten inte kommer in i behållaren eller att läckage uppstår. Särskilt
viktigt är att botten är tät och utförd av tåligt material. Kompostbehållaren ska
även vara ventilerad. Ventilationen ska vara försedd med insektsnät så att
flugor, fåglar, möss eller råttor inte kan ta sig in i komposten. Komposten kan
man bygga själv eller köpa färdigtillverkad.
Att tänka på och ta reda på

Vilken typ av torrtoalett vill du ha? Har du möjlighet och är du intresserad av
att själv ta hand om urin och latrin? Valet bör då kanske inriktas på en modern
kretsloppsanpassad anläggning. Var ska den placeras? Ditt val beror mycket på
hur omgivningen ser ut.
Ta reda på:
• om toaletten har en tillräcklig kapacitet
• avstånd från grannarnas och din egen vattentäkt till komposten
• hur långt det är till grannarnas bostadshus, kan de störas av lukten?
• avståndet till ytvatten (bäck, sjö, dike)
• vilka funktionstester som finns för det fabrikat du är intresserad av
• vart du leder bad-, disk- och tvättvatten? Behöver du bygga en ny
avloppsanläggning för detta vatten för att klara lagkraven? I sådana fall
krävs det även en anmälan till miljönämnden för detta.
• har du möjlighet att själv behandla latrinen på ett bra sätt på
fastigheten eller behöver du upprätta ett abonnemang hos Hässleholm
Miljö AB?
• hur stor tomten är
Ritning och situationsplan

De olika anläggningskomponenternas placering ska redovisas på bilagor som
du skickar med anmälan.
Avgift

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt taxa som fastställts av
kommunfullmäktige:
•
•

Anmälan om annan toalett än vattentoalett utan egen kompostering,
926 kr
Anmälan inklusive egen kompostering av avfallet, 1 852 kr

För mer information kontakta:
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Tel 0451-26 83 31, miljonamnden@hassleholm.se
Läs mer: www.hassleholm.se
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