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Information om LATRIN – hämtning och omhändertagande
Avgifter enligt avfallstaxa för Region Gotland. Priser inklusive moms.

Tömning av toalettank/toalettvagn (WANTO) sker som slamtömning. Se
information om SLAM – hämtning och omhändertagande.
3.1 Abonnemangsavgift

Abonnemangstyp:
Helårsabonnemang
Sommarabonnemang

260 kr per hushåll och år
166 kr per hushåll och år

Helårsabonnemang

Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur en gång varannan vecka under
perioden vecka 20 till vecka 37 (9 gånger). Under övrig tid vecka 38 till vecka 19, sker
hämtning efter beställning på ordinarie tur en gång per månad (normalt 8 gånger).
Sommarabonnemang

Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur en gång varannan vecka under
sommarperioden vecka 20 till vecka 37 (9 gånger).
3.2 Hämtnings- och behandlingsavgift

Vecka 20-37
Vecka 38-19

313 kr per kärl och hämtning
350 kr per kärl och hämtning

Avgiften vecka 38 till vecka 19 är 350 kronor per kärl och hämtning för både
helårsabonnemang och sommarabonnemang.
3.3.1 Budningsavgift

Vid budning tillkommer 350 kronor per kärl utöver budningsavgift. Hämtning
utanför abonnemang efter beställning kan ske med följande alternativ.


Inom 14 dagar, beställning ska ha inkommit senast kl.16.00 beställningsdagen.
750 kr per hämtningstillfälle
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Inom 1 vecka, beställning ska ha inkommit senast kl.16.00 beställningsdagen.
1 500 kr per hämtningstillfälle



Inom 1 arbetsdag, beställning ska ha inkommit senast kl.16.00 beställningsdagen.
2 126 kr per hämtningstillfälle

3.3.2 Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett nytt kärl, ”tomkärl”, med lock vilket ingår i
avgiften. Vid hämtning lämnas motsvarade antal nya tomkärl. Beställning av annat
antal tomkärl kan vid behov ske genom kundtjänst Teknikförvaltningen.
Tillkommande kärl debiteras med 46 kronor styck.
3.3.3 Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen, efter beviljad ansökan, debiteras ingen
abonnemangsavgift.
Enligt avfallsföreskrifterna måste uppehåll vara minst tre månader vid
helårsabonnemang och hela sommarperioden vecka 20 till vecka 37 vid
sommarabonnemang.
3.3.4 Särskilda bestämmelser

Kärl ska vid hämtning vara utställt till anvisat hämtställe. Kund med abonnemang för
utställt kärl får varje år ett antal etiketter med sitt kundnummer/kod. Då kärlet ställs
ut för hämtning ska en sådan etikett fästas på locket för identifiering av vem kärlet
tillhör. Kärl utan etikett hämtas inte.
Tänk på att i latrinkärl får endast urin, avföring och toalettpapper finnas eftersom
latrin omhändertas på avloppsreningsverk. Latrin får inte innehålla sanitetsbindor,
tamponger, våtservetter, stomipåsar eller andra material som ska sorteras som
brännbart hushållsavfall.
Kärl ska vid hämtning vara förslutet med locket helt stängt och tillräcklig marginal till
överkant för att undvika läckage. Kärl får inte väga mer än 15 kilo.
5 Debitering av avgifter

Avgifter för latrinhämtning debiteras kvartalsvis. Sommarabonnemang debiteras efter
sommarperioden. Som betalningsansvarig mot Region Gotland är fastighetsägare.
Telefon kundtjänst Teknikförvaltningen: 0498-26 90 00 (knappval)
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/avfall
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