
 

 

 

 

 
 

Anmälan om spridande av källsorterad urin enligt 28 § renhållningsordning 
 

Sökanden 
Namn 

 
Adress 

 
Postnr och ort 

 
Tel. bostad Tel. arbete 

 
Mobiltel 

Personnr/organisationsnr 

 
E-post Fax nr 

Personuppgifter som behövs för att kunna hantera din ansökan behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsut-
övning. Mer information om hur Tierps kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på www.tierp.se/GDPR, eller via 
Medborgarservice 0293-21 80 88. 

 
Fastigheten 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsägare (om annan än sökande) 

 Årsbostad  Fritidsbostad  Annat: 
Anläggningen avses betjäna 

…………… personer 

 
 

 Eget omhändertagande av urin 

 Spridning på egen fastighet 

 Spridning på annan fastighet:……………………………. 

 

 ev. bilagor, karta 

 

 

Urintankens volym:………………………………………………… 

 

Tillgänglig areal:………………………………………………….m² 

 

Markanvändning:……………………………………………………… 

 

 

 Övriga uppgifter, t ex beskrivning av tillvägagångsättet:                                                                                                                       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Information om avgift 
Handläggningsavgift av anmälan tas ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa. 
 

 

 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta: 
Namnteckning 

 
Ort 

 
Datum 

 
 
 

Blanketten skickas/lämnas till nedanstående adress 
 

 

Postadress Besöksadress Kontaktuppgifter Organisationsnummer Internet 

Medborgarservice Kommunhuset Direkt 0293-21 80 88 212000-0266 www.tierp.se 
Tierps kommun Centralgatan 7 Fax 0293-129 69 
815 80 Tierp  E-post:  medborgarservice@tierp.se 
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Information 
 

Eget omhändertagande av urin 

För lagring vid fastigheten ska urinbehållaren vara tät och utförd av åldersbeständigt material som tål 

högt pH. För att räkna ut hur stor lagringskapacitet som behövs, bör man utgå från att det blir 1-1,5 liter 

urin per person och dygn. En lämplig spridningsyta med tillräcklig växtlighet ska finnas på fastigheten. 

Arealbehovet för spridning av urin är cirka 40-50 m²/person och år.  

För att minimera olägenhet för människors hälsa eller miljön ska urin inte spridas i direkt närhet till vat-

tentäkt eller närmare sjöar och vattendrag än 25 m. Urinen/blandningen ska fördelas så nära markytan 

som möjligt för att sedan myllas eller vattnas ned i marken. Dessutom ska spridning ske under växtsä-

songen, d.v.s. april - september, vid lämpliga väderförhållanden. 

Koncentrerad urin kan komposteras tillsammans med fast avfall i en latrinkompost eller spädas cirka 8 

gånger med vatten innan spridning för att inte riskera att bränna växtligheten.  

Urin från friska människor innehåller låga halter av mikroorganismer. Därför behövs inte någon behand-

ling av källsorterad, ren urin. För säkerhets skull bör man ändå inte använda urin till gödning av sådant 

som ska förtäras rått (t.ex. sallad, bär och frukt) alternativt ska man avvakta minst en månad mellan 

spridning och skörd. 

För rengöring av toaletten bör endast miljöanpassade rengöringsmedel användas. 

Avgift för handläggning 

För ansökan om undantag från renhållningsordningen tas en avgift ut, som beslutas av kommun-

fullmäktige. Aktuellt belopp finns på kommunens hemsida www.tierp.se . 
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