Latrin

Hämtning av latrin är ett kommunalt ansvar
Latrin från enklare toaletter och utedass är i lagens mening
ett hushållsavfall. Detta betyder att det är kommunens
ansvar att hämta och behandla. Du som fastighetsägare får
inte anlita någon annan än kommunens entreprenör eller
insamlingssystem för transport och omhändertagande, utan
särskilt tillstånd/dispens.
Om du själv vill använda latrinkompost eller urin på din
fastighet behöver du söka tillstånd alternativt göra en
anmälan. Kontakta tillsynsmyndigheten för att få veta vad
som gäller i din kommun!
Latrin i kretslopp
Latrin från Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun ingår i
ett kretslopp för jordbruket där växtnäringen återförs till
åkermark. Latrin hygieniseras och återvinns genom en
metod som kallas våtkompostering på Sörby Gård utanför
Kvicksund.
Vilka krav ställs?
För att få en ren produkt som ska kunna spridas på
åkermarken får kärlet bara innehålla latrin dvs. avföring och
urin, samt toalettpapper.
Plastsäckar i latrinkärlet får inte användas. Om plast, sopor
och andra främmande föremål läggs i latrinkärlet fungerar
inte den biologiska behandlingen. Tänk även på att blöjor
innehåller plast - paketera dem väl och lägg i soppåsen
istället.

När och var hämtas latinet?
Latrinbehållarna placeras synligt vid tomtgräns intill för
lastbil farbar väg. Senast kl. 06.00 måndag aktuell
hämtningsdag ska kärlet vara utställt. Specifik information
om just era hämtningsdagar och veckor skickas ut i början
av året i samband med utskick av hämtningsetiketter.
Ändring av abonnemang
Du är välkommen att kontakta kundservice på telefon
0150-800 100 vid korrigering av antal behållare eller vid
förändring av kund- eller fastighetsuppgifter.
Finns det alternativ till latrinhämtning?
Idag finns det flera godkända och miljöriktiga alternativ för
dig att välja på. Vilken typ av anläggning och hantering som
passar just dig bäst, beror på lokala förhållanden och kräver
tillstånd från eller anmälan till tillsynsmyndigheten i
kommunen. För mer information kontakta
tillsynsmyndigheten i din kommun eller sök på
www.avloppsguiden.se.
Storlek på latrinkärlet
Vi tillhandahåller engångskärl av återvunnen
polypropen/polyeten för insamling av latrin. Kärlet är
stabilt, staplingsbart, har tättslutande lock och rymmer 23 l.
Diametern är 39 cm och höjden 32 cm. För att uppnå en
totalhöjd på 43 cm placeras kärlet på en förhöjningssockel
(passbit).

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Etikettmärkning
Alla latrinbehållare ska kunna spåras via en id-etikett. Vid
utställning av kärlet fylls etiketten i och fästs på
latrinbehållaren, dock inte på locket. Behållare utan etikett
eller utan ifylld etikett kommer att lämnas kvar.
Latrinhämtningsperiod
Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till
september. Ni bestämmer själva till vilket av
hämtningstillfällena ni ställer ut kärlen, ett i taget eller flera
per hämtningstillfälle. Extra hämtning annan tid under året
kan mot avgift beställas via kundservice.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Flens kommun,
642 81 Flen. Tel nr 0157-43 00 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholms kommun,
641 80 Katrineholm. Tel nr 0150-577 00
Samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun,
643 80 Vingåker. Tel nr 0151-191 00
Sörmland Vatten och Avfall AB:
Kundservice tel. nr 0150-800 100

