Regler för kompostering av matavfall
från hushåll och storkök.
I de fall köksavfall av typen kött och fiskrester ska
komposteras så ska följande villkor kunna uppfyllas.











Kompostering

Kompostbehållaren ska vara tät. Lock och sidor ska vara så pass
täta att möss och råttor ej kan komma åt komposten. Botten på
kompostbehållaren ska vara tät eller försedd med hål eller nät med
en håldiameter mindre än 8 mm.
Kompostbehållaren ska helst vara isolerad. I en oisolerad
kompostbehållare tar komposteringsprocessen betydligt längre tid
framför allt under den kalla årstiden. Då riskerar nedbrytningen att
helt stanna av.
Minsta volymen för en isolerad kompostbehållare ska vara 125 l.
Minsta volymen för en oisolerad kompostbehållare ska vara 300 l.
Kompostbehållarens placering skall väljas så att ej risk för sanitär
olägenhet uppstår.
Den tänkta platsen på aktuell fastighet ska redovisas på kartskiss.
Kompostbehållaren ska inte placeras närmre vattentäkter eller
vattendrag än 10 meter.
Eftersom varmkomposten måste eftermogna ska antingen två
behållare användas växelvis eller efterkomposteringen ske på
separat plats som skall vara inhägnad och övertäckt.

Ansökan om medgivande av undantag
från Maristads kommuns renhållningsordning för kompostering av matavfall
ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
OBS! Kompostering av enbart trädgårdsavfall och härmed jämförbart avfall är
generellt tillåtet.
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När du komposterar
 får du ett värdefullt jordförbättringsmedel
 skapar ett kretslopp
 halverar lätt din avfallsmängd och kan
byta ner dej i kärlstorlek och genom detta
minska dina avgifter för sophämtning

När du komposterar bidrar du till ett mer
miljöanpassat samhälle samtidigt som du
producerar eget jordförbättringsmedel.

Kompostering av matavfall

Vilken sorts kompost du behöver beror på
vad du tänkt kompostera.

I en isolerad kompost kan du lägga i allt organiskt köksavfall
(dvs rester från växt- och djurriket). Det gäller även fisk-,
fågel- och däggdjursben, liksom skal från nötter även om det
tar lång tid innan de bryts ner. Du kan även lägga i kaffefilter
och hushållspapper. Skär frukt och grönsaksrester i mindre
bitar, klipp ner växtdelar så går komposteringen snabbare.

Trädgårdskompost.
En trädgårdskompost kan vara allt från en komposthög i en
del av trädgården till en köpt behållare eller egenhändigt
tillverkad sådan.
I en trädgårdskompost kan du förutom avfall från
trädgården även lägga rester från frukt och grönsaker samt
kaffe- och tesump.





Sönderdela avfallet så går processen snabbare.
Grenar och ris kan man lägg i botten på komposten.
Resten måste finfördelas. Stora grenar lämnar man på
Bångahagen.
Får du för mycket färskt material, t ex gräs, försök
blanda med det gamla materialet i komposten eller
tillsätt torra löv.
Undvik att lägga i ogräs som gått i frö.

Vad du inte kan kompostera.
Själklart lägger man inte metall, plast , textil eller kemikalier
i komposten. Inte heller blöjor, dammsugar-påsar, sot,
träkol eller aska. Cigarettfimpar och snus tillför gift som vi
inte vill ha i komposten.

Det finns en mängd olika behållare på marknaden. Du kan
även här bygga din egen kompostbehållare. Komposten bör
vara isolerad. Regler för den finns på folderns baksida.

För en bra balans i komposten är det viktigt med strö. Utan
strö blir materialet lätt kompakt och inget syre kommer in och
komposten börjar lukta illa. Sågspån, kutterspån och torv
fungerar bra. 1/3 liter strö till 1 liter avfall kan vara lagom.
Kompostmassan skall kännas som en urkramad svamp. Det
är viktigt att syresätta komposten, rör om minst en gång i
veckan.

Problem som kan förekomma är






Dålig lukt och detta beror på att komposten är för blöt
eller kompakt. Tillsätt mer strö och rör om.
Flugor är svårt att helt undvika men får man större utbrott
av småflugor kan man täcka komposten med ett lager
blöta tidningar med jord eller strö ovanpå
Om processen inte kommer igång kan det bero på att
mikroorganismerna inte har rätt miljö. Ge komposten en
skjuts med en blandning av fyra delar färskt gräsklipp och
en del sågspån. Man kan också blanda i lite gödsel.
Komposten kanske är för torr. Känn efter och vattna om
det behövs.

