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Latrinhantering

KOMMUNER I SAMVERKAN

MARIESTAD

GULLSPÅNG

Lagar och regler
Sedan 2005 är det förbjudet att deponera
organiskt avfall, så som latrin. Vissa
kommuner har slutat helt med att hämta latrin.
Vår tolkning av lagen är att så länge det finns
behov, måste kommunen organisera hämtning
och behandling. Abonnenten kommer däremot
behöva betala den verkliga kostnaden för
hanteringen.
I Mariestads och Gullspångs kommun hanteras latrinen idag genom att
alla kärl samlas på samma plats och sedan öppnas varje kärl och töms
med hjälp av en slamsugningsbil. Sedan transporteras latrinet till ett
reningsverk där det processas och renas på samma vis som annat
avloppsslam. Att hantera latrin på det här viset är dåligt både ur miljöoch arbetsmiljösynpunkt med avseende på transporter och på
exponering av personalen för smittförande ämnen.

Arbetsmiljö
Att hämta latrintunnor är ett tungt jobb, dessutom utsätts de som hämtar
och tar hand om tunnorna för stor smittorisk. Tänk på att inte fylla
tunnorna mer än den maximala vikten på 15 kg.

Abonnemang
För att få ett mer flexibelt system som passar även de som inte använder
sina utedass så mycket finnas flera abonnemang att välja mellan. Vi
skickar med en beställningsblankett där ni får meddela oss hur många kärl
ni behöver.
I Gullspångs kommun har latrinet tidigare hämtas i pappkartonger, detta
ändras nu till 20 liters plastkärl vilket innebär att pappkartongerna inte kan
användas.

Alternativ till latrin
Du som fastighetsägare har ett stort ansvar i att undersöka möjligheten till
en annan toalettlösning eller att själv behandla latrinet på din fastighet. På
sikt kommer den nuvarande latrinhämtningen att kosta betydligt mycket
mer och troligtvis upphöra helt.
Exempel på alternativ hantering:






Torrdass med latrinkompost
Urinseparerande torrdass med latrinkompost
Mulltoa
Paketeringstoalett
WC med egen reningsanläggning

Latrinkompostering
Om du vill och har kunskap kan du kompostera ditt latrin och använda det
som jordförbättningsmedel på din egen fastighet. Du måste ansöka om
tillstånd hos kommunens miljö- och byggnadsförvaltning för att få
kompostera latrinet.
Latrinkompostering är ett kretsloppanpassad alternativ till kommunal
latrinhämtning. Det finns färdiga kompostbehållare att köpa men den
händige kan göra en själv.
Komposten bör ha minst två fack som används växelvis. Den ska vara
utförd av vattenbeständigt material, vara ventilerat och ha regntätt lock.
Det är även viktigt att behållaren är så tät att fåglar, råttor och flugor inte
kan ta sig till in eller läckage kan uppstå.
Varje kompostbehållare ska ha en storlek på 500-1000 l beroende på hur
mycket fastigheten nyttjas. Innan man fyller latrinet ska ett lager på minst
2 dm torvmull eller motsvarande läggas i botten på behållaren, varefter
latrinet varvas med torvmull eller trädgårdsavfall.
Komposten ska lagras minst 6 månader innan den får användas.
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