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Latrinkompost  
Information till dig med kolonistuga inom 

Solna stad 
 
I en latrinkompost komposteras toalettavfallet från torrtoaletten eller 
utedasset. Det förmultnade avfallet används med fördel som 
jordförbättringsmedel i trädgården.  
 
Kompostera rätt för säker hantering 

Komposten får inte fyllas till mer än 2/3 innan tillförsel av nytt material avbryts. 
För att hindra smittspridning rekommenderas att latrin ska komposteras minst två 
år från sista påfyllningstillfället till första latrinkompostgödslingen, om det ska 
spridas på grönsaker som konsumeras råa och har varit i kontakt med jorden, 
exempelvis morötter. Vid spridning på andra typer av växter, som bärbuskar och 
grönsaker, rekommenderas minst ett års lagring. Vid gödsling av blomsterodling 
eller liknande växter som inte ska konsumeras kan lagringstiden vara kortare.  
 
Kompostens konstruktion  

o Komposten ska vara utförd i tåligt material. Undvik impregnerat virke då 
det kan påverka komposteringsprocessen.  

o Komposten ska vara tät så att skadedjur inte kan ta sig in eller att läckage 
uppstår. Det är viktigt att botten är hållbar och helt tät. Vätska får inte läcka 
ut ur komposten.  

o Komposten ska ha tättslutande lock av plast, plåt, tjärpapp eller annat tätt 
material. Locket ska vara lite större än själva komposten för att regnvatten 
och smältvatten inte ska rinna in i komposten. 

o Komposten ska vara ventilerad. Ventilationen ska förses med insektsnät 
och vara placerad så att inte regnvatten eller smältvatten kommer in i 
komposten.  

o Komposten ska bestå av två behållare eller vara en tvådelad behållare. Är 
den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.  

Kompostering - hantering/ansvar 

o Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost. 
o Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark. 
o Komposten ska placeras ovan mark inom den egna kolonilotten.  
o Placering ska väljas med hänsyn till närliggande kolonilotter så att grannar 

inte störs av t.ex. lukt. Om möjligt rekommenderas ett avstånd på minst 4,5 
m till gränsen.  
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o Avståndet till vattentäkter bör vara minst 20 meter.  
o Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till 
sig skadedjur eller luktar illa).  

Kompostens volym  
Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en 
tillfredsställande kompostering. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i 
befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig 
kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer. 

Rekommenderad minsta volym är 2 x 350 L. Om du kommer blanda med 
trädgårdsavfall kan en större kompost behövas.  
 
Tänk på 
Det är endast tillåtet med torra toaletter inom koloniområdena i Solna stad, 
vattentoalett är förbjudet. De flesta typerna av torrtoalett kräver att man även har 
en latrinkompost eller att latrinen transporteras till godkänd anläggning. Solna stad 
erbjuder inte hämtning av latrin utan hänvisar till privata aktörer. 

BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) får inte ledas till stenkista eller 
motsvarande, utan ska samlas upp och spridas på den egna kolonilotten. 
 
Tillstånd 
Innan du skaffar en latrinkompost behöver du ansöka om tillstånd. Tillstånd söks 
hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Blankett för ansökan finns på Solna stads 
hemsida, www.solna.se. Klicka på ”Boende & Miljö”, och sedan vidare på ”Vatten 
och avlopp” följt av ”Enskilt vatten och avlopp”. Blanketten finns då att ladda ner i 
kolumnen till höger.  

Om du vill ha hjälp med att få blanketten skickad till dig kan du ringa till Solna 
stads kontaktcenter på 08-746 10 00.  
 
Läs mer  
Mer information om utformning av latrinkomposter finns på 
www.avloppsguiden.se. Klicka på ”Ditt avlopp” och sedan på ”Ta hand om 
avfallet”. 

På avloppsguiden finns även information om olika typer av torrtoaletter. Klicka på 
”Nytt avlopp”, och sedan på ”Toaletter” under rubriken ”Avloppsteknik”. Klicka 
sedan på ”Torrtoaletter” i kolumnen till höger. 
 
Kontakt 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Solna stads kontaktcenter: 
08-746 10 00.  

 


