PM angående förbränningstoalett
Styrelsens rekommendationer
Förbränningstoalett
I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall vid hög temperatur och en liten
mängd aska återstår.
Vid ”spolning” (sker ej med vatten) faller toalettavfallet ned till förbränningskammaren
som ligger i själva toaletten. Sedan sker förbränning under ca 60-70 minuter.
Toaletten kan åter användas och ”spolas” under tiden. En ny påse används vid varje
besök.
Att tänka på
Eftersom lukt kan uppstå under förbränning är inte en förbränningstoalett en bra
lösning om man har närboende grannar!!
Installation
Att installera en förbränningstoalett är enkelt. Det som krävs och är viktigt är tilluft,
frånluft och el. Installera förbränningstoaletten i enlighet med installationsanvisningen
för den specifika toaletten. Att avvika från installationsanvisningen kan påverka
förbränningstoalettens funktion.
Det allra viktigaste vid installationen är att skorstenen installeras på rätt sätt. Annars
kan katalysatorn sätta igen, vilket ger problem med lukt.
1) Toaletten måste ha en friskluftsventiler (tilluft och frånluft). Bakom toaletten
100 mm i diameter. På annan plats 160 mm i diameter!!.
2) Ventilationsröret får vara max 5 m från 90-böjen vid väggutloppet.
3) Katalysatorn måste få service regelbundet. Dvs rengöras och att
elementslingan bytes. Kräver sevicetekniker (inhämtat riktpris i
Stockholmsområdet från en leverantör. Se separat avsnitt nedan). Kan säkert
variera och bli lägre om man går samman om service i området.
Intervallet framgår av respektive toaletts bruksanvisning men bör kanske vara
en gång per säsong för Aspvik.
Upplands Bro
En ny föreskrift om anmälningsplikt förväntas komma inom kort gällande
förbränningstoaletter .
Detta ger miljönämnden möjlighet att kontrollera bl a omhändertagandet av det
uppkomna avfallet.
Aspviks koloni
Eftersom klagomål har framförts om att det förekommer regelbundet illaluktande
odörer i närheten av förbränningstoaletter kan ny installation av många sådana i
framtiden vålla bekymmer i området.
Lukten från förbränningstoaletter är väl känd bland leverantörerna och det beror i
de flesta fall på brister i ventilation, felaktig installation av ventilationsröret och
bristande service så att katalysatorn ”slaggar” igen.
a) Innehavaren måste tillse att grannar ej störs av dålig lukt
b) Installationen skall ske med behörig installatör
c) Service av toaletten ska ske inför varje sommarsäsong

Exempel på återkommande service från en känd svensk leverantör
Vid en basservice ingår nedan och vårt rekommenderade pris för en bas-service är
2.895kr inkl. moms.
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Startavgift (625kr) I startavgiften ingår att toaletten öppnas och förbereds för service
och underhåll.
Basservice (2.270kr)
Byte av elementslinga (elementslinga ingår 1.795kr)
Rengöring/kontroll av termogivare
Rengöring/kontroll av katalysator
Rengöring/kontroll av fläkt
Rengöring av rökröret
Kontroll öppning av fallucka. Rengöring och justering vid behov
Rengöring av askpotta och kontroll av isoleringen i asklådan
Allmän genomgång av toaletten och kontroll av allt kablage
Rengöring av toaletten invändigt
Styrkortet uppdateras med senaste programvara
Nollställning av service i servicemenyn
Toaletten provkörs för att tillse att den uppnår bra förbränning

