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URINSORTERING 
 
Urinsortering är ett sätt att omhänderta näringsämnen från toalettavloppet genom att skilja på 
urin och fekalier redan i toalettstolen. Denna typ av avloppslösning är mest lämpad för lokalt 
omhändertagande av restprodukterna. 
 
Omhändertagande, respektive rening krävs för de olika delarna av avloppsvattnet; urin, 
fekalier och bad-, disk- och tvättvatten (BDT). 
 
Förvaring 
Urinen ska vid separeringen ledas ned i en nedgrävd tank på minst 3 m3 , för förvaring om 
inte samhällsbyggnadsnämndens beslut säger annat. Lagringskapaciteten måste räcka under 
icke-växtsäsong. detta gäller om kontrakt finns med lantbrukare för hämtning av urinen. Om 
spridning skall ske på den egna bostadsfastigheten skall 2 tankar, på vardera minst 1,5 m3 , 
grävas ner för att möjliggöra 6 månaders lagringstid. 
Fritidshus med begränsad användning kan medges mindre tankvolym. Anmälan om kontrakt 
med lantbrukare skall ske till samhällsbyggnadsnämnden innan överlåtelse får ske. 
 
Egen spridning 
Egen spridning av urin får endast ske på den egna tomten och på kvällen. Spridning av urin 
skall ske under växtsäsong (mars-november) och får inte ske med sprinklers. Urinen ska 
spädas minst 1:3 för att motverka lukt. 
- spridning får inte ske närmare än 10 meter från dricksvattenbrunn. 
- vid spridning på våren över öppet trädgårdsland kan givan vara upp till 0,5 liter urin/m2 .     
  Därefter ska nedkrattning ske. 
- spridning får inte ske på bladgrönsaker, bär och annat som äts i rått tillstånd på grund av  
  smittskyddsskäl. 
 
Vid sanitära problem kan tillståndet för egen spridning komma att dras in och att 
fastighetsägaren då är tvungen att lämna urinen till lantbrukare istället. 
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URINTANKENS UTFORMNING 
 
Urinen ska samlas upp i en tät tank med bottenpåfyllning. Inkommande ledning skall vara vid 
manluckan. Urintanken skall ej ventileras, enbart tryckutjämnas. Ledningarna mellan toalett 
och tank skall vara helt täta och lätta att rensa eftersom det är lätt att få saltavlagringar och 
inläckage av ovidkommande vatten. 
 
Tanken ska läggas ner på frostfritt djup med friktionsmaterial (kornstorlek 2-16 mm) om 
minst 10 cm runt om tanken. Tanken skall förankras med hjälp av tankremmar i fast berg 
eller i gjuten betongplatta som har en massa som motsvarar den tomma tankens lyftkraft i 
vatten. 
 
Tanken ska utrustas med nivålarm med automatiskt ljus- eller ljudsignal, som är inställd så att 
det larmar vid 90% fyllnad före det tanken beräknas vara fylld. 
 
Tanken skall vara åtkomlig för kontroll vid manluckan. Tanklock skall ha barnsäker 
utformning. 
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