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trädgårdsavfall i samma behållare
behöver den vara ännu större.

Kompostering av
hushållsavfall



Har du inte tidigare komposterat
ditt organiska avfall kan du här få
en hel del tips om hur du blir
självförsörjande på den jord och
näring som dina växter behöver.
Du gör samtidigt en miljöinsats!




Ungefär hälften av det man
slänger i den vanliga soppåsen
består av sådant som kan
komposteras. Principen för
kompostering är lika gammal som
livet på jorden. En lyckad
kompost förutsätter en lämplig
blandning, så att de arbetande
mikroorganismerna får det de
behöver av syre, kol, kväve och
vatten. God luftning, blandning
av kolrikt material som torra löv
och sågspån med kväverikt
matavfall i en lagom fuktig miljö
är viktigt för komposteringen.
Anmälan krävs!
För att få kompostera
hushållsavfall på den egna
fastigheten ska du anmäla detta
till miljöenheten. Kontakta oss för
mer information. Ska du endast
kompostera trädgårdsavfall krävs
ingen anmälan.

Täck nyslängt matavfall med
¼ strö: gräsklipp, sågspån,
sönderrivna äggkartonger,
hackad halm, torra löv, flis
etc.
Rör om minst en gång i
veckan.
Färdig kompost är mörk och
smulig – och den luktar jord!
Låt den då eftermogna
övertäckt i 2-3 månader.

Det här kan du lägga i
komposten:
Alla slags livsmedel, råa och tillagade
ex äggskal, skal från skaldjur,
krukväxter, kaffe- och tesump,
filterpåsar, äggkartonger och blött
hushållspapper, små mängder aska,
trädgårdsavfall, kutterspån från små
husdjur (tänk bara på att matavfall
inte får läggas i en kompost avsedd
för enbart trädgårdsavfall)

Det här ska du inte lägga i
komposten!
Fimpar, snus, innehållet i
dammsugarpåsar, blöjor, kalk,
grillkol, kattsand eller grova grenar .

Hur stor kompost behöver
jag?
En stor kompostbehållare är lättare
att hålla igång än en liten, det även
en mindre risk för frysning av den på
vintern. En isolerad kompost bör
rymma minst 50 liter per person, en
oisolerad ca 100 liter per person. Om
du vill kompostera

Var får jag tag på en kompost
och hus ska den se ut?
Färdiga komposter finns att köpa
i handeln ex på vitvaruhus,
byggmarknader men sök även på
internet, anläggningen är inte
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mer avancerad än att den händige
kan tillverka sin egen kompost.
Den ska vara utförd i tåligt
material och ha regntätt lock.
Genom öppningar i tak och
väggar ska innehållet ventileras
så att det kan syresättas.
Komposten ska vara tät så att
varken fåglar, råttor eller flugor
kan ta sig in. Det är också viktigt
att innehållet inte kan läcka ut.
Botten måste därför vara tät och
tätningen ska fortsätta minst 20
cm upp på sidoväggarna.
I en stillastående behållare rör
man om då och då för att
ventilationen (syretillförseln) ska
bli tillräcklig och komposteringen
jämn. Det finns också rörliga
behållare där innehållet luftas
genom att trumman roteras. En
kompostbehållare kan ha ett eller
flera fack. Fler fack underlättar då
man kan fylla upp ett fack i taget.

Ska du kompostera matavfall året
runt behöver du en isolerad
kompost en så kallad
varmkompost.








Placera komposten i skugga
eller halvskugga.
Börja med ett rejält lager
kvistar i botten för att få
syretillförsel underifrån.
Tillsätt gärna lite
kompostjord, stall- eller
hönsgödsel, det hjälper till att
sätta igång processen.
Lägg hellre på lite och ofta,
än mycket och sällan.
Finfördela köksavfallet innan
du slänger det i komposten.
Tillåt att maskar kommer in
och hjälper till med
nedbrytningen.

Tips!
 Börja gärna kompostera på våren eller

sommaren, då är det lättast att få en
väl fungerande kompostbehållare.
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