
KOMPOSTERING

Kompostering är naturens eget sätt att ta hand om avfall. När
du komposterar får du en näringsrik gödning och jordförbättrare

till din trädgård. För att komposten ska må bra måste den
skötas på rätt sätt. Felaktig skötsel leder till att komposten

protesterar genom dålig lukt och långsam nedbrytning.
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Vad behöver komposten?
Luft
Det är viktigt att syre kan tränga in i komposten.
Materialet komposteras fortare om du rör om i
komposten med jämna mellanrum. Finfördela
materialet i mindre delar innan du lägger det i
komposten. Varva gärna med luftigt grövre material
som små kvistar.

Vatten
Om komposten torkar avstannar förmultningen och för
mycket vatten leder till syrebrist och förruttnelse.
Vanligtvis behöver inte komposten vattnas eftersom
tillfört material innehåller vatten. En väl fungerande
kompost ska kännas som en urkramad tvättsvamp.

Strömaterial
Strömaterial suger åt sig vattnet som bildas i
komposten och förbättrar luftigheten. Ströet motverkar
även flugor och dålig lukt. En noggrann täckning är
särskilt viktig då man komposterar köksavfall.
Strömaterialet ska vara torrt, t.ex. sågspån, torv eller
torra löv. Riktlinje för ströanvändandet är en del strö till
tre delar avfall.

Värme
En fungerande kompost blir varm. I en vanlig trädgårdskompost eller oisolerad
kallkompost bli det sällan mer än ca 40°, i en isolerad varmkompost bli det över 60°
varmt. Om du vill kolla att komposteringen är ordentligt igång, kan du sticka in en käpp
mitt i komposten. Ta ut käppen efter några minuter. Känns det varm, är allt bra.

När är komposten färdig?
Komposten är färdig när den ser ut som jord, känns
som jord, luktar som jord och har samma temperatur
som omgivningen. Detta tar mellan 4 månader och 2 år
beroende på typ av behållare, kompostmaterial och hur
komposten sköts.



Hur ska kompostbehållaren placeras?
Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att
omgivningen inte störs av lukt eller skadedjur. En
öppen kompost avsedd för endast trädgårdsavfall ska
helst placeras i skuggan för att förhindra uttorkning.
En sluten kompostbehållare kan däremot placeras
soligt eller halvskuggigt.

Vilka regler gäller för kompostering?
Trädgårdsavfall får komposteras på den egna
fastigheten, under förutsättning att det inte skapar
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

För kompostering av köksavfall på den egna fastigheten krävs en anmälan till Bygg-
och miljökontoret i kommunen. Enligt den lokala renhållningsordningen för Alvesta
kommun ska köksavfall komposteras i skadedjurssäkra behållare. Behållaren ska vara
anpassad för åretruntbruk, vilket innebär att den är värmeisolerad alternativt tillräckligt
stor så att den klarar att nedbrytning avstannar under kallare perioder utan att bli full.

För all kompostering gäller att det enbart får ske under förutsättning att inga
olägenheter uppstår för omgivningen. Det kan vara en god idé att prata med grannarna
innan man sätter igång.

Bra att kompostera Olämpligt att kompostera
Sjuka grenar och växter
Ogräs som blommar eller har gått i frö
Blöjor
Dammsugarpåsar
Fimpar och tobaksaska
Kattsand

Gräsklipp
Löv
Kvistar och bark
Ogräs
Frukt och grönsaksrester
Mjöl, ris och pasta
Fisk och kött
Kaffe- och tesump
Hushållspapper och servetter
Ägg och äggskal
Små mängder aska
Övrigt finfördelat trädgårdsavfall och
matavfall



Felsökningsschema
Fel Orsak Åtgärd
Dålig lukt För blött/kompakt, för

lite syre (luktar då
ruttet) eller för mycket
kväve (luktar då
ammoniak).

Tillsätt strö och rör om ordentligt
några dagar i följd.

För mycket
lakvatten

För lite strömaterial. Tillsätt strö och blanda om.

Flugor/
fluglarver

Matrester på kanterna,
låg temperatur eller
dålig täckning.

Håll rent runt behållaren. Blanda
om materialet så att processen
blir effektivare. Täck ytan
ordentligt med strö.

Myror För torrt i komposten
och alltså dålig
process.

Vattna komposten eller lägg i
blötare matrester och rör om
ordentligt.

Inget händer i
behållaren.

För lite syre, kväve
eller för torrt.

Fyll på med matrester och ev.
strö mer regelbundet/ oftare och
blanda om till komposteringen
kommit igång igen. Kan även
lägga i halvkomposterat material
från annan kompost.

Litteraturtips
Allt om kompost
(Ingrid Olausson, 1994 eller 2003)

Jord och kompost
(Harald Kratschmer, 2000)

Att lyckas med komposten
(Karin Persson, 2001)

Har du har frågor om kompostering eller vill anmäla hemkompostering av
köksavfall, är du välkommer att kontakta oss.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET
Tfn. 0472-150 00
E-post: bygg.miljo@kommun.alvesta.se
Hemsida: www.alvesta.se


