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INFORMATION FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöförvaltningen informerar om reglerna för
toalett och latrin(toalettavfall) på kolonier i
Landskrona
Latrinhantering-det finns dessa alternativ
Hämtning från LSR

Eget omhändertagande

Påbörjas automatiskt
vid nytt arrendeavtal

Kompostering

Pågår maj-september

Kompostering i behållare för latrinkompostering
Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen
Förbränningstoalett
Askan från förbränningstoalett kan spridas under
växtsäsong. Du måste ha tillstånd från
miljöförvaltningen för att installera toaletten

Endast torrtoaletter är tillåtna inom koloniområdena
Finns det inte en godkänd torrtoalett på din kolonilott måste du som
arrendator installera en sådan. För inrättande av en torrtoalett måste du lämna
in en ansökan om tillstånd. Följande torrtoaletter är godkända på kolonierna;
•
•
•

Mulltoalett
Urinseparerande torrtoalett
Förbränningstoalett

Finns redan en godkänd torrtoalett behöver du inte komma in med någon ny
ansökan. För handläggning av en sådan ansökan måste du betala en avgift till
miljöförvaltningen. Den är i år, 2022, 3 327 kr.

Eget omhändertagande, kompostering, av latrin
Om du inte vill att LSR (Landskrona Svalövs Renhållnings AB) ska komma och
hämta ditt latrinavfall måste du själv ta hand om det på din kolonilott. Från
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alla toaletter förutom förbränningstoaletter sker detta genom kompostering.
För att få göra det måste du skicka in en anmälan om eget omhändertagande
av latrin till oss på miljöförvaltningen och få den godkänd. Observera att
komposteringen i varmkompost inte är tillåtet risken för lukt.

Eget omhändertagande (kompostering) av latrin
En latrinkompost ska ha tät botten och lock. Den ska vara ventilerad och det
ska sitta nät vid ventilationen.
Latrinen ska lagras minst 2 år innan den sprids. Du behöver därför 2 behållare
för latrinkompostering eller en kompost med 2 fack. För att rymma latrinen
behöver en koloni vanligtvis 200 l kompostvolym om du har en
urinseparerande torrtoalett, t.ex 2 komposter på 100 liter eller 4 komposter på
50 liter.
Har du en mulltoalett behöver en koloni vanligtvis 100 l kompostvolym, tex 2
komposter på 50 liter eller 4 komposter på 25 l.
Ombyggd plasttunna

Nät

Tunna med borrade hål som täcks med nät

Latrinkompost, färdigköpt med nät och ventil
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Hemmabygge med två fack

Botten kläs med tätt och tåligt material, exempelvis armerad plast eller tjock
gummiduk. Det täta materialet ska gå upp ca 20 cm på de två fackens fyra
väggar. På detta sätt bildas två täta kar i botten på varje fack.

Avgift för Miljöförvaltningens handläggning
Miljöförvaltningen tar ut en handläggningsavgift på 3 327 kr(2022) för
anmälan om eget omhändertagande, inrättande av annan typ av toalett än
vattentoalett och för ansökan om dispens från latrinhämtning av annan orsak.
E-tjänst och blankett för ansökan och anmälan hittar du här
https://eservice.landskrona.se/MenuGroup2.aspx?groupId=8

Om du inte anmäler eget omhändertagande så hämtar LSR
automatiskt din latrin
LSR (Landskrona Svalövs Renhållnings AB) kommer att få information om att
kolonin har en ny arrendator. Om du inte får tillstånd att kompostera latrin
eller sprida aska från miljöförvaltningen kommer LSR automatiskt att påbörja
hämtning hos er. Detta gör LSR under kolonisäsongen från maj till september
varje år.

Avgift för att LSR hämtar latrin
LSR tar ut en avgift för att de kommer att hämta ditt latrinavfall under
perioden maj-september.
Avgiften för latrinhämtning 2022, avgiften ändras varje år:
Hämtning var 14:e dag: 5 200 kr
Hämtning 1 gång per vecka: 9 500 kr
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Mer information
Kontakta Miljöförvaltningen: tel. 0418-47 06 00 eller miljo@landskrona.se
Frågor om latrinhämtning: Kontakta LSR på tel. 0418-45 01 00 eller
kundtjanst@lsr.nu
Mer information om hantering och regler kring avlopp finns hos
avlopsguiden.se
https://avloppsguiden.se/informationssidor/ta-hand-om-avfallet/

