
Att tänka på vid kompostering 
Alla slags maträtter går att kompostera. Vid kompostering av animaliska rester (kött och fisk) 
är det särskilt viktigt att täcka med strömaterial för att ge nödvändigt tillskott av kol och för 
att hålla flugor borta. Tänk på att t.ex. äggskal och skal från 
citrusfrukter har lång nedbrytningstid och därför behöver 
finfördelas. Te- och kaffesump, hushållspapper och friskt 
trädgårdsavfall förutom allt matavfall går alldeles utmärkt att 
kompostera.  
 
Nedbrytningen av köksavfallet i din kompost sköts av 
svampar, bakterier, mängder av andra mikroorganismer och 
maskar. Nedbrytningen frigör näring som sedan kan tas upp av 
växter och på det sättet fortsätta i näringskedjan. 
 
Vissa saker varken kan eller skall komposteras, bl.a. sådant 
som är giftigt och skadligt t.ex. lösnings- och 
bekämpningsmedel. Det finns t ex inga blöjor som är 
biologiskt nedbrytbara, därför måste de även i fortsättningen slängas i sopbehållaren. Andra 
exempel på sådant som inte ska komposteras är dammsugarpåsar, cigarettfimpar, läder, 
konstfiber, kläder, plast, metall, gummi och papper som är färgat eller vaxat. Sjuka växtdelar 
är inte heller bra att lägga i komposten eftersom smittan kan finnas kvar i den slutliga 
kompostjorden. Dessutom ska tillsats av kalk eller aska absolut undvikas i komposten 
eftersom det får mikroorganismerna att vantrivas och för att det bildas illaluktande ammoniak.  
 

Elda aldrig avfall! 
En miljögodkänd panna betyder att man kan elda ved i den på ett miljöriktigt sätt, men man 
ska aldrig elda avfall i den. Skorstensröken från avfallsförbränning har ofrånkomlig negativ 
påverkan på miljön och hälsan vare sig pannan är miljögodkänd eller inte. Hushållsavfall kan 
innehålla tungmetaller som kadmium bl.a. i trycksvärta och färg som finns på tidningar och 
papper. En del av avfallet, t.ex. från vissa plaster, innehåller klor och bildar ämnen vid 
förbränning som kan ge korrosionsskador i pannan.  
 
För att få en bra förbränning av avfall krävs en jämn och hög temperatur, 
vilket en villapanna inte klarar. Riktigt byggda förbränningsanläggningar 
klarar dessa krav och har dessutom rening av rökgaserna.  
 
Det är förbjudet att elda hushållsavfall utomhus, förutom torrt 
trädgårdsavfall som inte utnyttjas för kompostering. Det torra 
trädgårdsavfallet får eldas under förutsättning att det sker utan olägenhet 
och inte i övrigt strider mot några förordningar eller eldningsförbud. 
Större mängder trädgårdsavfall körs till Östby miljöstation. 
 
 

Med vänliga hälsningar från Miljö och bygg, Säffle kommun 
 

PS. Renhållningsordningen och annan nyttig information kan du hitta på  
Säffle kommuns hemsida: www.saffle.se DS. 


