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Latrinkompostering 

I latrinkomposten komposterar 
du toalettavfall från utedasset 
eller mulltoan. Många gånger kan 
man utrusta sin torrtoalett med 
urinsortering. Fördelen med att 
separera urinen är att 
toalettavfallet blir torrare och 
luktar mindre. Man kan också 
samkompostera toalettavfall med 
matavfall och trädgårdsavfall.  
 

Kompostering är inte svårt, dock 
krävs att man är intresserad. För 
att man ska nå ett lyckat resultat 
krävs också att man har vissa 
baskunskaper, vilket denna 
informationsskrift ska försöka 
hjälpa till med. Slutprodukten när 
du komposterar är en näringsrik 
kompostmull som du kan 
använda i dina trädgårdsodlingar. 
 
Anmälan krävs! 
För att få kompostera latrin på 
den egna fastigheten ska du 
anmäla detta till miljöenheten. 
Kontakta oss för mer information. 
 
Krav på komposten 
Färdiga latrinkomposter finns att 
köpa i handeln ex på vitvaruhus, 
byggmarknader och VVS butiker 
men sök även på internet, 
anläggningen är inte mer 
avancerad än att den händige kan 
tillverka sin egen kompost. 
 
Latrinkomposten ska vara utförd 
i tåligt material och ha regntätt 
lock. Genom öppningar i tak och 
väggar ska innehållet ventileras 
så att det kan syresättas. 
Komposten ska vara tät så att 
varken fåglar, råttor eller flugor 

kan ta sig in. Det är också viktigt 
att innehållet inte kan läcka ut. 
Botten måste därför vara tät och 
tätningen ska fortsätta minst 20 
cm upp på sidoväggarna. 
Kompostbehållaren för fritidshus 
ska ha en viss volym, vanligen 
500 liter vid fritidshusboende och 
1000liter vid permanent boende. 
 

 
 
Tips vid latrinkompostering! 
Toalettavfallet måste varvas med 
material som suger upp vätska, 
till exempel sågspån, hackad 
halm eller hö, torv som är 
okalkad eller ogödslad, 
trädgårdsavfall, barkmull eller 
annat trädgårdsavfall. Strömedlet 
ska vara torrt, aldrig färskt, 
finfördelat samt ha en täckeffekt 
mot flugor och lukt. 
 
Två behållare kvävs för 
komposteringen, när en behållare 
är fylld till två tredjedelar ska den 
ställas undan. Komposten ska 
sedan lagras i minst 6 månader, 
räknat från sista påfyllningen, 
innan mullen kan användas. 
Under tiden fylls den andra 
behållaren. Genom 
komposteringen förstörs de 
sjukdomsalstrande bakterier och 
virus som kan finnas i latrinen. 
 
OBS! Man bör inte blanda ner 
kalk i komposten eftersom det 
hämmar processen. 
 
 

http://www.canstockphoto.se/tr%C3%A4dg%C3%A5rd-st%C3%B6vel-verktyg-vattning-kan-1628056.html
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Eventuella problem  
Dålig lukt: Beror oftast på att 
innehållet är för kompakt eller 
fuktigt vilket förhindrar 
syretillförsel. Tillsätt täckmaterial 
och rör om. 
Mycket vätska: Tillsätt torrt 
material ex torvströ, löv, el spån 
som suger upp. 
Flugor: Blanda komposten och 
täck ordentligt med täckmaterial. 
Sätt på ett flugnät om problemen 
kvarstår. 
Myror: Komposten är för torr. 
Vattna försiktigt, använd 
vattenkanna med stril. Täta 
eventuellt behållaren. 
Långsam förmultning: Beror ofta 
på att det är för torrt. Vattna och 
täta eventuellt behållaren. Om 
komposten innehåller för litet 
näring kan förmultningen också 
stanna av. Blanda i exempelvis 
hushållsavfall. 
Mögel: Mögel är svampar som 
hjälper till med nedbrytningen. 
Det är inget problem utan en del i 
komposteringen. 
 
Kompostmullen 
Den färdiga produkten är en 
näringsrik mull som fungerar 
utmärkt som 
jordförbättringsmedel och som 
gödningsmedel. Mullen kan med 
fördel användas runt träd, buskar 
och plantor. Eftersom mullen är 
extremt näringsrik måste den 
blandas med vanlig jord. Om man 
ska använda mullen för 

plantering i blomkrukor bör den 
blandas med minst två delar 
vanlig jord. Spridning skall ske på 
vår och sommar då växterna har 
störst  behov av extra näring. 
Spridning ska ej ske i direkt 
närhet till vattentäkter.  
 

  

 

 

              

Exempel i trä 
Botten kläs med tätt och tåligt material, 
exempelvis armerad plast eller tjock gummiduk, 
så att två kar bildas som är ca 20 cm djupa. 
 
 
 
 


