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Ansökan om tillstånd för installation av torrtoalett 
enligt 3 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 

OBS! Innan du fyller i ansökan, läs tillhörande information (på baksidan). 
Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsägare, namn 
 

Namn 
 

Fastighetsägare, adress 

Adress 

 
Fastighetsägare, postadress 
 

Postadress 

 
E-post 
 

Personnummer 

 
Antal personer i hushållet 

 
Telefonnr. bostad 

 
Telefonnr. mobil 

  
Telefonnr. arbete 

 
Typ av fastighet: 
 

 Helårsbostad     Fritidsbostad, som används                   dagar/år  

Uppgifter om toaletten 

 Urinseparering  Ej Urinseparering 

Toalettens märke och typ 

 
Toaletten ska installeras i 
 

Urinhantering 
Antal tankar för urin Volym per tank, m3 Tankarnas placering 

 i mark  i kryputrymme   Annat                            
Tomtens storlek, m2 Urin kan spridas, m2 Varav på annans mark efter överenskommelse med markägaren, m2 

Annan urinhantering 
 
 

Latrinhantering 
Latrinet ska efterkomposteras i  
 Behållare tillhandahållen av tillverkaren  Annan (beskriv) 
Antal behållare ________                                      Volym per behållare __________ liter 

Förbränningstoalett 
Toalettens märke och typ 

 
Toaletten ska installeras i 
 

Hantering av askan 
 
 

 

Övrigt 
Övriga upplysningar 
 

 
 
Registrering av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i 
Hälsoskyddsenhetens datoriserade ärende- och tillsynsregister.  

Avgift 
En avgift tas ut i samband med ansökan om tillstånd för installation av torrtoalett. Avgiften tas ut med 
stöd av 3 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
och kommunfullmäktiges beslut om taxa för miljöbalken. Avgiften faktureras när ansökan behandlats. 
 
 

   
Underskrift    Ort och datum 

Ifylld blankett skickas till:   Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS 
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Information 
Fekaliehantering/Latrinhantering 

Arealbehovet för spridning av färdigkomposterade fekalier är minst 10 m2 per person och år. 
Arealbehovet för spridning av färdigkomposterad latrin (fekalier och latrin blandat) behövs 
minst 10 m2 per person och år.  
Om du använder behandlade fekalier för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden 
och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst en månad mellan spridning 
och skörd. 
Vid spridning är det bra att mylla ned de behandlade fekalierna så att näringen kommer 
växterna till godo och inte riskerar att rinna av mot vattendrag eller att kvävet förloras i 
gasform. 
 
Latrinet/fekalierna ska efterkomposteras i två eller flera behållare för växelvis drift. Varje 
behållare ska rymma minst två års lagring av latrin inklusive eventuellt blandningsmaterial. 
Behållaren ska vara luftad och ha tät botten och täta sidor, så att inte lakvatten kan rinna ut. 
Komposten eller behållarna för långtidslagring ska vara skadedjurssäker. Det är viktigt att den 
har luftningshål så att syre kan komma in. Fylld behållare ska lagras minst två år utan att nytt 
material fylls på under de två åren. De täta behållarna ska placeras minst 20 m från 
dricksvattenbrunn. 

 

Urinhantering 

Ska du sprida urin behöver du räkna med att du minst behöver 10 m² per person och år. Urin 
som ska spridas ska vara ren och källsorterad, utan övriga substanser så som t.ex. 
toalettpapper och avföring.  
Om du uringödslar grönsaker som är i kontakt med jorden och som äts råa, till exempel 
morötter, är rådet att det går minst en månad mellan spridning och skörd, som en extra 
försiktighetsåtgärd. 
Det blir mindre lukt om du inte späder ut urinen, och dessutom får du en mindre volym att 
hantera. Men tänk på att grödan behöver rikligt med vatten för att kunna ta upp näringen, 
sannolikt mer än 10 gånger så stor mängd vatten som mängden urin. Om du gödslar med 
outspädd urin behöver du alltså vattna rejält i samband med spridningen. 
Gödsling med urin ska ske under växtsäsongen, det vill säga april till oktober. Det bästa är att 
sprida urinen så nära markytan som möjligt och sedan mylla eller vattna ned den. Spridning av 
urin med vattenspridare är inte att rekommendera, eftersom det kan lukta mer och man 
riskerar att mycket av kvävet dunstar. 
 
Merparten av näringsämnena kväve och fosfor finns i urinen. När kväve och fosfor hamnar i 
grundvatten och vattendrag blir de föroreningar. Man vinner därför mycket på att ta om hand 
om urinen på ett bra sätt. När det inte är läge att gödsla behöver du lagra urinen. För att 
behålla näringen, kvävet, och för att minimera risken för dålig lukt behöver kärlen vara täta och 
inte riskera att ta skada av frost. 
Försök att anpassa val av grödor och din hantering av sorterad urin så att du kan gödsla då 
växterna behöver gödning. Vattna efter växternas behov av vatten. Ett tips är att passa på att 
uringödsla om du vet att det väntas bli regn. Då får du hjälp av regnet med bevattning och 
minskar risken att sprida dålig lukt.  


