Enskild avloppsanläggning med vattentoalett
Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med t ex infiltration eller markbädd. Det finns även ett
antal tillverkare av minireningsverk på marknaden. Ett annat alternativ är en sluten tank för
WC-avlopp. Det alternativet kräver dock att övrigt avloppsvatten behandlas. Vilka typer av
anläggningar du kan välja mellan beror på lokala förhållanden.

Nu förändrar vi
latrinhämtningen

Se www.avloppsguiden.se för mer information, eller kontakta Bergslagens Miljö- och byggförvaltning, 0581-810 00.
Gemensamt för lösningar med enskilt avlopp är att du beställer tömning av slam från Bergslagens Kommunalteknik, 0587-55 00 40.

Anslutning till kommunalt VA-nät
I vissa fall kan det vara möjligt att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp. Kontakta Bergslagens Kommunalteknik via kundtjänst tfn 0587-55 00 40 för mer information.

Mer information
Du kan kontakta Bergslagens Kommunaltekniks kundtjänst på tfn 0587-55 00 40 för mer
information om latrinhämtning.
Konsumentverket har en marknadsöversikt över torrtoaletter och leverantörer. Du hittar den
på www.konsumentverket.se
På www.avloppsguiden.se finns ytterligare information om avloppsteknik.

Telefon: 0587-55 00 00
www.bergslagens-kt.se

I den här broschyren får du information om hur du
kan ta hand om ditt latrin efter 1 januari 2009

Idag hämtar Bergslagens Kommunalteknik latrin från din fastighet i kärl som
sedan deponeras (läggs på soptipp). Den
formen av hämtning av latrin upphör
från och med den 1 januari 2009.
   I den här broschyren får du information om hur du på olika sätt kan ta hand
om ditt latrin.

Bakgrund
Sedan 2005 är det förbjudet att lägga latrin
på deponi (soptipp). Bergslagens Kommunalteknik har hittills fått dispens av Länsstyrelsen att fortsätta deponera latrin. Från och
med 1 januari 2009 upphör vår dispens och
därmed också nuvarande form av latrinhämtning.

Torrtoalett – ta hand
om latrinen själv
Här beskriver vi några av de alternativ som
finns för att själv ta hand om latrin på den
egna fastigheten.

Utedass
– ej urinseparerande
Den enklaste modellen av torrtoalett är det
klassiska utedasset där fekalier (avföring) och
urin samlas i en och samma behållare. För att
motverka dålig lukt och flugor kan latrinen
varvas med strö, sågspån, torv eller liknande
som suger upp vätska. Innehållet ska sedan
komposteras.

Torrtoalett
med urinseparering
En urinseparerande toalett skiljer på urin
och fekalier i toalettstolen. Urinen leds ut till
en tank och fekalierna samlas i en säck eller
behållare. Separeringen minskar risk för lukt
och de torra fekalierna blir lättare att hantera. Urinen kan användas som gödningsmedel.
Fekalierna komposteras och kan användas
som jordförbättringsmedel.

Mulltoalett

Multrum

Mulltoaletten har en liten behållare i anslutning till toalettstolen där urin och avföring
blandas. I behållaren rörs avfallet om, antingen manuellt eller mekaniskt, för att påskynda den biologiska nedbrytningen. Tillsats av
strömedel, omsorgsfull skötsel och regelbunden tömning krävs för en god funktion.
   Ska mulltoaletten användas året om bör
den vara elansluten och placeras i ett uppvärmt utrymme. Med hjälp av ett värmeelement och en fläkt kan vätskan avdunsta och
fuktigheten kontrolleras.

Ett multrum består av en stor behållare under toaletten där både urin och fekalier behandlas. Behållaren är utrymmeskrävande
och placeras i källaren eller husgrunden.
Utrymmet/behållaren ska vara uppvärmt
eller isolerat så att förmultningsprocessen
fungerar året runt. För att den biologiska
nedbrytningen inte ska avstanna krävs en viss
fuktighet och lufttillförsel och ibland även
strömaterial.

Hybridtoalett
I en hybridtoalett spolas avfallet bort med
lite vatten. Eftersom avfallet spolas behöver
inte uppsamlingen/behandlingen vara rakt
under toalettstolen. Det vanligaste är att toalettavfallet komposteras medan vätskan lagras, avdunstas eller infiltreras i marken.

Anmälan/ansökan om
tillstånd för torrtoalett
Ansök hos Bergslagens Miljö- och byggnämnd om tillstånd för kompostering av
latrin och slam. Kompostering måste ske i
en tät behållare. Har du mulltoalett, multrum eller hybridtoalett anmäler du det till
Bergslagens Miljö- och byggnämnd. Ring
0581-810 00 för blanketter.

