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Latrinkompost – Goda Råd om 
behållare och skötsel 
 

 
Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En 
bra fungerande kompost sluter kretsloppen och ger ett 
näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas 
transporterna. Men kompostering måste ske så att hygieniska 
risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida 
smitta, och därför måste hanteringen ske på ett 
tillfredsställande sätt. Skriftlig anmälan ska göras till 
verksamhet Bygg Miljö för att få kompostera latrin. 
 
Bra att veta om behållare 
Det är, på grund av smittorisken, mycket viktigt att latrinet 
efterkomposteras i minst sex månader innan behållaren töms.  
Latrinkompostering bör därför ske i två behållare med två 
fack. De bör vardera vara så stora att de rymmer sex månaders 
latrinproduktion samt tillräckligt med strömedel, och dessutom 
gärna trädgårdsavfall. Varje behållare bör därför ha en volym 
om 500 l. 
 
För att inte förorena grundvattnet måste behållarna ha tät 
botten. De ska också ha lock som skydd mot regn och snö. 
Behållarna ska vara konstruerade så att de utestänger 
skadedjur, samtidigt som tillräckligt med luft kan komma in.  
Det finns många färdiga trä- eller plastbehållare för 
latrinkompostering att köpa. Man kan också använda 
cementringar med gjuten botten eller själv bygga trälådor med 
plastbotten.  
 
Så sköter du bäst din latrinkompost 
Toalettavfallet måste varvas med material som suger upp vätska, tex. löv eller torvströ. Lägg ett 
minst 1 dm tjock lager i botten på komposten.  
För att få en lagom blandning är det en fördel att inte tillföra för mycket latrin i taget. Blanda 
gärna med trädgårdsavfall. Det ger mer luft i komposten. För att få mer gynnsamma betingelser 
för förmultningsprocessen kan även lite jord tillföras.  
Kompost- och lövmask brukar trivas i latrinkomposter. Under tiden den ena behållaren eller 
facket fylls, får innehållet i den andra stå och "mogna" i minst ett halvår. 
 
Näringsrik slutprodukt 
När komposteringen fungerar tillfredsställande är slutprodukten jordliknande och utan 
obehaglig lukt. Tänk på att den är ett näringsrikt jordförbättringsmedel som bör blandas upp 
med annat material vid nyplantering. 
 
 
Mer information lämnas av verksamhet Bygg Miljö, 0303-
730000 eller miljo@stenungsund.se 

 
Trälådor med plastbotten 

Cementringar med gjuten botten 


