Allmänna råd om eget omhändertagande av
fekalier och urin.
Latrin, fekalier, urin och slam från enskilt avlopp är hushållsavfall som omfattas av den
kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken. För eget omhändertagande av
sådant avfall krävs ansökan om undantag från § 33 Föreskrifter om avfallshantering för
Ronneby kommun. Det krävs också en anmälan om eget omhändertagande av avfall enligt §
45 i avfallsförordningen. Ansökan om undantag från kommunal hämtning och anmälan om
eget omhändertagande görs i samma blankett, som lämnas till Miljö- och
byggnadsförvaltningen. För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt aktuell
taxa.

Fekalier/Latrin
Fekalier och latrin innehåller smittämnen. Därför bör detta material inte hanteras hur som
helst och inte heller användas i odling innan behandling.
Förutsättningar





Spridningsarealen (=bevuxen mark) bör vara minst 10 m2 per person för fekalier och 4050 m2 per person för latrin.
Spridning får inte medföra risk för olägenhet för människor.
Spridning får inte medföra risk för påverkan på känslig recipient.

Hygienisering







För eget omhändertagande av latrin/fekalier krävs en särskild kompostanläggning.
Kompostanläggningen ska bestå av två behållare, vardera med volym minst 700 liter för
permanentboende eller minst 350 liter för fritidsboende.
Kompostbehållarna ska vara placerade ovan mark, ha tät botten, regntätt lock och god
luftning. De ska också vara skadedjurssäkra.
Kompostanläggningen ska placeras så att störning för närboende undviks.
Kompostering ska ske i sex månader efter avslutad påfyllning. Därefter bör ytterligare
sex månaders efterkompostering ske före spridning.

Spridning



Spridning får inte ske i direkt närhet av vattentäkt eller ytvatten.
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Efter spridning ska kompostmaterialet myllas ned för att undvika att människor eller
djur kommer i kontakt med det.
Vid spridning på jord där man avser att odla grönsaker som är i kontakt med jorden och
konsumeras råa bör det gå två växtsäsonger mellan spridning och skörd.
Vid spridning på odlingar av andra växter t.ex. bärbuskar, majs eller potatis, bör det gå
minst en växtsäsong mellan spridning och skörd.
För blommor och annat som inte ska ätas kan tiden mellan spridning och skörd vara
kortare.

Urin
Förutsättningar

 Spridningsarealen (bevuxen mark) bör minst vara 40-50 m2/person.
 Spridning får inte medföra risk för olägenhet för människor.
 Spridning får inte medföra risk för påverkan på känslig recipient.
Lagring och hygienisering






Urin från den egna fastigheten kräver inte hygienisering före spridning.
Urin från flera hushåll som lagras på samma ställe ska före spridning hygieniseras genom
lagring i sex månader utan tillförsel av färsk urin.
Behållare för uppsamling av urin ska vara lufttät, tillverkad av åldersbeständigt och
vattentätt material och tåla högt pH.
Behållaren ska kunna lagra urin under ca 8 månader, så att spridning kan ske under
växtsäsongen. Beräkna 1-1,5 liter urin per person och dygn.

Spridning






Spridning får endast ske under växtsäsongen, april till oktober.
Vid spridning av urin på grönsaker eller annat som ska förtäras bör det gå minst en
månad mellan spridning och skörd.
Det blir mindre lukt om man inte späder ut urin.
Urin ska spridas nära markytan och därefter myllas eller vattnas ned.

