Allt organiskt avfall kan komposteras dvs matavfall som kött-, fisk- och grönsaksrester,
kaffesump mm. Hushållspapper, både vått och torrt, blomjord och dylikt kan också sättas i
kompostbehållaren.
Tips för att lyckas!
• Finfördela bioavfallet så bryts det ner snabbare än stora bitar
• Komposten måste ha god syretillförsel och lagom fukthalt (50–60 %)
• Blanda matavfallet med struktur-/täckmaterial som jord, spån, torv etc.
• Temperatur i komposten bör vara 40–55 grader

Detta krävs av en godkänd kompost:
• Godkända fabrikstillverkade och värmeisolerade komposter (se exempel s.2)
• Egentillverkad värmeisolerad kompost (ritning och bild ska bifogas med ansökan)
• Behållaren ska vara isolerad med isoleringsmaterial eller luftspalt.
• Behållaren ska ha ett tätt lock.
• Botten ska vara tät så att inte skadedjur kan ta sig in i komposten.
• Vara skadedjurssäker.
• Placeras på den egna fastigheten, minst fem meter från tomtgräns 1
• Behållaren ska vara utformad så att flugor, fåglar eller gnagare inte kan komma åt
bioavfallet.
Kompostbehållaren ska helst stå vindskyddad på en skuggig plats så att komposten inte
riskerar att torka ut.
Det kan vara bra att ha två kompostbehållare eller eventuellt en med två fack då det tar ca sex
månader innan komposten har brutits ner. De kan då användas växelvis, så att den ena
komposten fylls medan den andra eftermognar.

Bokashi komposter kan användas som komplement men godkänns inte som en fullständig hantering
av bioavfall. Det krävs en isolerad utekompost.
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Och enligt kommunens byggnadsordning
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Biokub (325 l/ 420 l), märke SanSac Ab
Greenline Mully (360 l), märke Greenline
Greenline Master Plus (375 l), märke Greenline
Biolan Snabbkompostor 220eco (220 l), märke Biolan
Biolan Snabbkompostor 550 (550 l), märke Biolan
Biolan Miljökompostor Sten (450 l), märke Biolan
Kekkilä Tehokompostori (225 l), märke Kekkilä
Hemkompost Kekkilä (230 l), märke Kekkilä
Kompost Jita Multa-Max (300 l), märke Jita Oy
Kompost UKM GREENY (250 l), märke UKM
Varmkompost Aerobin (400 l), märke Aerobin
Varmkompost PikkuVihreä Johanna/ Gröna Johanna (300 l), märke PikkuVihreä
Varmkompost Separett (250 l), märke Separett
Kompost IKB900 (900 l), märke Prosperplast
Kompost IKB340 (340 l), märke Prosperplast
Kompostbehållare 400L, kompostbox för varm kompost utomhus året runt, Ekobat
Termo Ekobat kompostbehållaren är ekologiskt, ger dig snabbare kompostering,
maximal livslängd!
Kompostbehållare 820L, kompostbox för varm kompost utomhus åretrunt,
THERMOQUICK® EXPRESS 800 En tysktillverkad, kompakt kompostbehållare
med stor volym.
Mullbanken familjekompost (2 x200l), tillverkare Allti-trä Ab
Cipax (250 l), tillverkare Polimoon Cipax/Kompostcenter Ab
Kitchen (360 l), tillverkare Stiga/GGP Sweden Ab
Andra godkända modeller med samma funktion

