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Toalettlösningar 
För fritidsboenden 

 
 
TORRTOALETT  

 
Det finns flera olika konstruktioner och storlekar på torrtoaletter, men generellt 
så kräver torrtoaletter- biologiska toaletter mer tillsyn och skötsel än en 
”vanlig” vattentoalett. 
 
Nedan får du en kort inblick i de olika alternativ som finns, även 

www.avloppsguiden.se  har information om olika lösningar 

 
Utedass 
Den vanligaste lösningen på toalettfrågan är fortfarande det gamla hederliga utedasset. Ett 
utedass kan mycket väl anordnas inomhus med god ventilation, möjlighet till handtvätt samt 
toalettstol i plast eller porslin. Något som är viktigt att tänka på är att latrinet i utedasset måste 
tas om hand, så en grop i marken är inte acceptabel.  

De alternativ som finns är främst en latrinkompost på den egna fastigheten (se separat 
faktablad om latrinkompostering) eller att man har en latrintunna.  

Latrintunnor går att köpa på Ånyo (Stationsgatan 31 A) och kostar 200kr. När tunnan är full så 
kan man antingen åka till ÅVC i Arvidsjaur eller så ställer man ut den vid sin gröna soptunnan så 
tar sophämtningen reda på tunnan.  

Multrum  
Är en stor behållare placerad under toalettutrymmet för samkompostering av latrin och 
hushållsavfall. Toaletten rekommenderas till fritidsboende med mer än fyra 
hushållsmedlemmar, då den är mindre känslig för överbelastning. Toaletten finns även med 
urinseparering/uppsamling av kompostvätska. För hantering av urin från toaletten gäller samma 
regler som för en urinseparerande toalett 
 

Mulltoaletter  
Mulltoaletter har en mindre behållare i anslutning till toalettstolen och kräver vanligtvis el-
anslutning och placering i uppvärmt utrymme. Avfallet komposteras till mull i toaletten och det 
förmultnade avfallet används främst som jordförbättringsmedel i trädgården. 
 

Förbränningstoalett 
I toaletten förbränns toalettavfallet vid hög temperatur och askan kan spridas i trädgården. 
Ingen kompostering av avfallet krävs. 

http://www.avloppsguiden.se/
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Förtorkningstoalett 
Toaletten är i princip utseendemässigt en modernare variant av ett utedass. Avfallet 
komposteras inte till mull i toaletten och måste därför kompletteras med en latrinkompost för 
kompostering av avfallet. 

Frystoalett 
Toaletten fungerar i princip som en frysbox, det vill säga, avfallet fryses ner i en behållare i 
toaletten. Avfallet komposteras inte till mull i toaletten och måste därför kompletteras med en 
latrinkompost för kompostering av avfallet. 

Paketeringstoalett 
Toaletten paketerar automatiskt avfallet i påsar i toaletten. Avfallet komposteras inte till mull i 
toaletten och måste därför kompletteras med en latrinkompost för kompostering av avfallet. 
Avfallspåsarna till toaletten ska vara av biologiskt nedbrytbart material. 

Urinseparerande förtorkningstoalett 
Denna toalett är utformad så att urinen och fekalierna separeras i toaletten. Urinen avleds till 
separat behållare och det fasta avfallet samlas upp i toalettens behållare. Avfallet komposteras 
inte till mull i toaletten och måste därför kompletteras med en latrinkompost för kompostering 
av avfallet. 

 


