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Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din 
latrinhantering

Marika Palmér Rivera

WRS Uppsala AB

marika@wrs.se

• Motverka övergödning och 
dess effekter

• Åtgärder på land och i 
vattnet

• God ekologisk status (EUs
vattendirektiv)

• Följa upp och utvärdera

Levande kust (2011-2017)

Foto: S. Qvarfordt
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Hjälp din vik – förbättra ditt avlopp

• Minska utsläpp från 
enskilda avlopp till 
Björnöfjärden

• VA-rådgivning

• Subvention av lösningar

• Samarbete med Värmdö 
kommun

Fosfathalter i vattendragen (kg/månad, 2012)
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Enskilda avlopp har stor betydelse!

enskilda avlopp
41%

åkermark
19%

skog
23%

övrigt
17%
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Skydda 
dricksvattnet!
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Nästan all näring finns i toalettavfallet!
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Latrin och urin 
måste bort från 
området!

Latrin och urin 
måste bort från 
området!
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Eget omhändertagande = Ökade utsläpp

Projektet ger dig möjligheter:

• Uppgradera till året-runt-standard

• Förenkla hanteringen av urin och latrin 
på din tomt

• Känn dig säker på att du inte förorenar 
vattentäkter eller Björnöfjärden

• Fixa ditt avlopp så att det håller tills 
kommunalt VA kommer
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Lösningar vi subventionerar

• Torr toalett med urinavlastning och 
latrinhämtning

• Förbränningstoalett

• Vakuumtoalett till sluten tank

Torr toalett med urinavlastning
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Torr toalett med urinavlastning 

Torr toalett med urinavlastning -
kostnader
Egen entreprenad Med projektstöd Årlig drift

Material urintank, 1 m3 (ej 
toalett) 

6 200 - 12 400 kr 4 600 - 9 200 kr

Övrigt material 7 800 kr 4 600 kr

Arbete 13 800 kr 6900 kr

Etablering 5 000 kr -

Rådgivning 2 000 kr -

Tillståndsavgift 1 700 kr 850 kr

Ekonomisk subvention - - 5 000 kr

Totalt (kr) 36 500 - 42 700 kr 11 950 - 16 550 kr

Årlig driftskostnad , fritidshus 3 200 kr

Årlig driftskostnad, permanent 7 900 kr
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Kostnad för hämtning

• Tömning av urintank (1 m3): 527 kr/år

• Hämtning av latrintunna:  865 kr/gång

Med urinsortering blir det endast ca 2-3 tunnor 
per säsong i fritidshus

Förbränningstoalett
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Vad innebär förbränningstoalett?

• Ny toalett

• Ingen latrinhantering – endast aska

• Elförbrukning ökar

Förbränningstoaletter
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Förbränningstoalett - kostnader
Egen 
entreprenad

Med 
projektstöd

Årlig drift

Material (toalett) 34 000 kr 30 000 kr

Övrigt material 3 500 kr 2 300 kr

Arbete (el, VVS) 11 500kr 9 000 kr

Rådgivning 2 000 kr -

Tillståndsavgift 1 700 kr 850 kr

Ekonomisk subvention - - 5 000 kr

Totalt (kr) 52 700 kr 37 150 kr

Årlig driftskostnad , fritidshus 4 000 kr

Årlig driftskostnad, permanent 14 000 kr

Vakuumtoalett till sluten tank
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Vad innebär vakuumtoalett?

• Ny toalett och sluten tank

• Året runt-standard

• Som en vattentoalett men med låg 
vattenförbrukning

• Går att behålla vid kommunalt VA

Vanlig toalett 6 l/spolning 9 m3/person,år

Snålspolande toalett 3 l/spolning 4,5 m3/person,år

Vakuumtoalett 0,7 l/spolning 1 m3/person,år

Räknat med en hemmavarofaktor på 0,7

Jets

Fann

Vakuumtoaletter
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Vakuum - kostnader
Egen 
entreprenad

Med 
projektstöd

Årlig drift

Material (1 WC, vakuumenhet, 
sluten tank 3 m3)

50 000 kr 40 000 kr

Övrigt material 10 500 kr 8 500 kr

Arbete (el, VVS, markarbete) 32 000 kr 22 000 kr

Etablering 5 000 kr -

Konsultutredning 5 000 kr -

Tillståndsavgift 3 500 kr Ca 1800 kr

Ekonomisk subvention - - 20 000 kr

Totalt (kr) 106 000 kr 52 300 kr

Årlig driftskostnad , fritidshus <1000 kr

Årlig driftskostnad, permanent 2000 kr

Ni får hjälp:

• Professionellt projektstöd genom hela processen

• VA-rådgivning 

• Hjälp med tillståndsansökan 

• Upphandlad entreprenör och utrustning

• Möjlighet till samordningsvinster under entreprenaden

• Kvalitetssäkring

• Ekonomisk subvention beroende på tekniklösning
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Mer på avloppslördagen

• Fika!

• Ställ frågor till VA-rådgivare, kommunen och 

BalticSea2020

• Boka tid för VA-rådgivning!

• Lämna in kontaktlappar

• Prata med leverantörer och entreprenören, 

titta på teknik

• Lyssna på föredrag

Fler föredrag
Utsläpp från vattentoalett – vad är problemet och hur får du 
en bra anläggning? Information om teknik och om hur vi 
hjälper dig att förbättra ditt avlopp. Lokal: Fågelsången

kl. 10

kl.13

Torrtoalett ger också utsläpp – så förbättrar du din 
latrinhantering. Information om hur vi hjälper dig. Lokal: 
Magasinet

kl. 10

kl.13

Enskilt avlopp och kommunal VA-utbyggnad – vad är det 
som gäller? Information från Värmdö kommun. Lokal: 
Magasinet

kl. 11

kl. 14

Hur mår Björnöfjärden och hur kan vattnet bli bättre? 
Information om BalticSea2020s projekt Levande kust: 
undersökningar och åtgärder för Björnöfjärden. Lokal: 
Magasinet

kl. 11.30

kl. 14.30

Hur skriver du din ansökan om nytt avlopp? Få personlig 
hjälp från våra experter. Lokal: Fågelsången

Drop-in: kl.12-13

kl.14-15
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Nu hjälper vi dig – ta chansen!

e-post: avlopp@balticsea2020.org

Telefon: 076-934 23 05

Ditt avlopp spelar stor roll!

• Andra åtgärder blir inte förgäves!

• Dricksvattnet och badvattnet skyddas!

• Vatten och avlopp ska fungera till dess 
att kommunalt VA kommer (ca 15 år +)
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Ta chansen!

• Nu får du unik hjälp och stöd

• Du får ekonomisk subvention 

Gäller året ut!

Boka VA-rådgivning nu!


