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Eget omhändertagande av latrin
Kommunens föreskrifter om avfallshantering ger, under vissa 
omständigheter, möjlighet till eget omhändertagande av bland annat 
latrin. 

Anmälan om eget omhändertagande görs hos miljö- och 
byggnämnden. Blankett finns att hämta på kommunens hemsida  
www.stromsund.se under fliken Renhållning eller Miljö och bygg. 

Vill ni få blankett skickad är ni välkommen att kontakta kundtjänst.

För ytterligare information kontakta 
Kundtjänst 0670-164 17

kundtjanst@stromsund.se

Teknik- och serviceförvaltningen
Renhållningen • Box 500 • 833 24 Strömsund

0670-161 00 (vx) • Fax: 0670-161 05 • www.stromsund.se 
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Hantering av latrin

Latrin från kommunens hushåll lämnas på återvinningscentralerna 
(ÅVC) i godkända latrintunnor. Därefter skickas tunnorna till Bergs 
kommun för omhändertagande genom kompostering.

Var kan jag köpa latrintunnor?
Latrintunnor finns till försäljning vid kommunens  
återvinningscentraler för 296 kronor per styck*.  
De finns i två storlekar: 40 x 32 cm och 40 x 44 cm.

Vad ska läggas i tunnan?
Latrintunnan får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i 
toaletten (urin, avföring och toalettpapper). 

Det är viktigt att latrinbehållaren inte innehåller plastpåsar eller 
annat avfall som medför problem vid eller omöjliggör tömningen och 
behandlingen av latrinet.

Tänk på att tunnan ska förslutas och rengöras på utsidan innan ni 
lämnar den till återvinningscentralen.

Vad ska inte läggas i tunnan?
Dambindor, blöjor eller liknande får inte läggas i behållaren. 

Det är avfall som medför problem eller omöjliggör tömningen och 
behandlingen av latrinet. Latrinkärl som innehåller otillåtet material 
kommer att öka kostnaderna för hanteringen, vilket i slutändan leder 
till högre taxor.

Nytt hanteringssätt – bra för miljön!
Efter insamlandet kommer kärlen att tömmas maskinellt. Det är bra för 
renhållningspersonalens arbetsmiljö, eftersom ingen längre behöver 
utsättas för den smittrisk det innebär att hantera tunnorna för hand.

Innehållet (latrinet) kommer att gå till reningsverk eller slambehandling 
och behållaren till förbränning. 

* Pris är inkl moms.

Godkänd 
latrintunna

Efter insamlandet töms kärlen maskinellt. Här lastas de i latrinmaskinen. 

Svårhanterad rest som måste eftersorteras manuellt för att få bort plasten. Därför är det viktigt att  
latrinkärlen inte innehåller otillåtet material efters om det i slutändan kommer att innebära högre  
kostnader.
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