
 

 

 

 

 

 

Har du frågor om vad som gäller för 
komposten? 

 

 

 

Kontakta gärna oss på Samhällsbyggnad! 
 

Telefon växel: 0522-69 60 00 
E-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Besöksadress: 
Varvsvägen 1 
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Uddevalla kommun 
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Kompostering 
 

av hushållsavfall 



Vad kan komposteras? 
Allt matavfall kan komposteras, som rester från kött, fisk och grönsaker. 
Om komposten sköts rätt luktar det inte illa om den. Även mjukpapper 
som exempelvis kaffefilter, hushållspapper och liknande går bra att 
kompostera. Allt trädgårdsavfall är komposterbart, och som regel är det 
fördelaktigt att blanda trädgårds- och hushållsavfall. Tänk på att 
trädgårdsavfall ofta blir stora volymer, och det kan behövas en större 
behållare. 

 

Vad kan inte komposteras? 
Plast och metall bryts inte ner i komposten. Små mängder papper går 
bra, men papper bör återvinnas så långt som möjligt. Aska innehåller 
mycket kalk som riskerar att störa kompostens naturliga pH-värde. Sjuka 
växtdelar kan ibland smitta även efter kompostering. Dammsugarpåsar 
kan ha höga halter tungmetaller och är olämpligt i komposten liksom 
cigarettfimpar och snus som innehåller höga halter kadmium. Snus och 
fimpar ska kastas i soporna (grönt kärl för restavfall). Tänk på att aldrig 
kasta fimpar och snus i toaletten. Avloppsslammet ska kunna användas 
på våra åkrar och ska inte innehålla höga halter tungmetaller! 

 

Det finns komposterbara blöjor, men dessa måste blandas med annat 
komposterbart avfall för att brytas ner ordentligt. Dessvärre är blöjor från 
ett barn en alldeles för stor andel för en vanlig kompost. 

 

Krävs tillstånd för att kompostera? 
Det krävs en skriftlig anmälan till Samhällsbyggnad för att få 
börja kompostera. Glöm inte att skicka in anmälan eftersom det är ett 
brott mot miljöbalken att inte göra anmälan. 

 

Kraven på kompostbehållaren är att den ska vara tät mot skadedjur och 
tillräckligt stor. Det är lämpligt att komposten är isolerad på vintern. En 
höjning med 10 grader i komposten gör att nedbrytningen går dubbelt så 
fort. Ungefär 300 liter är tillräckligt för ett normalt hushåll, men det 
skadar inte att behållaren är större, eller att man har två behållare, så 
komposten hinner brytas ner ordentligt innan tömning. 

Vilken behållare är bäst? 
Behållaren ska vara anpassad efter era behov och förutsättningar. Titta 
gärna på flera behållare och prata med grannar och bekanta som 
komposterar. Välj inte en alltför liten behållare, då hinner inte materialet 
brytas ner. En behållare med två fack är praktiskt då blandas inte 
gammalt med nyare avfall. 
 

Hur komposterar man? 
Hushållsavfall är rikt på kväve, och behöver blandas med något kolrikt 
material. Dessutom är hushållsavfall ofta vått vilket kan leda till dålig 
lukt. Blanda i något strömaterial som torra löv, halm, kutterspån eller 
liknande. Ett grövre strömaterial ger bättre struktur åt komposten och 
underlättar luftningen. En bra tumregel är en del strö till tre delar 
matavfall. Man bör regelbundet blanda om i komposten, så att den luftas 
och blandas. I en maskkompost sköter maskarna omblandningen. Man 
kan använda en grep eller liknande för att blanda om ordentligt. 
 

Minskas sophämtning vid kompostering?  
Om man har fått ett godkännande för kompostering behöver man inte det 
bruna kärlet för matavfall och har därmed enbart tömning var fjärde vecka 
av grönt kärl (restavfall), det ger reduktion på taxan hos Uddevalla Energi. 
Man väljer om man vill ha ett grönt kärl (restavfall) med en volym på 140 
liter eller 190 liter. 
 

Problem med komposten 
Dålig lukt kan förekomma dels om komposten innehåller för mycket 
kväverikt material och dels om materialet blir för dåligt luftat. I båda 
fallen ska man tillsätta mer strömaterial och röra om ordentligt. 
 

Flugor vill gärna lägga ägg i det färska matavfallet. Detta förhindras lätt 
genom att täcka komposten med strö så flugorna inte kommer åt. Myror i 
komposten är ett tecken på att det är för torrt och då kan man vattna 
materialet försiktigt. 


