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Komposteringsråd 
 
 
Allt fler komposterar sitt trädgårds- 
och hushållsavfall. Av det vi kastar i 
kökssoporna går nästan hälften att 
kompostera. Det innebär att det kan bli 
näringsrik mull till krukväxter och 
rabatter i stället för att läggas på 
sopberget. 
Att kompostera är inte svårt, men det 
kräver kunskap och tålamod. Det är 
viktigt att man gör rätt, annars kan det 
bli problem med skadedjur och dålig 
lukt. 
 

Tillstånd ? 
Kommunerna beslutar om sophant-
ering. På de flesta håll är det lätt att få 
tillstånd för kompostering av hushålls-
avfall (grönsaksblast, fruktskal, fisk-
rens, kaffesump m.m.). Fråga miljö- 
och hälsoskyddskontoret vad som 
gäller. För trädgårdsavfall (löv, kvistar, 
gräs m.m.) krävs inget tillstånd och 
vanligtvis inte för vegetabiliskt 
köksavfall. 
 

Så fungerar det 
Kompostering innebär förmultning.  
Det är en naturlig process där svampar 
och bakterier, ibland med hjälp av 
maskar och småkryp, bryter ner 
organiskt avfall, alltså avfall från djur 
och växtriket. I en isolerad behållare 
blir det ofta för varmt för att maskar 
ska trivas. 
För att komposten  ska fungera krävs: 
 
• Näring 
Framför allt är balansen mellan kolrikt 
och kväverikt avfall viktig. Kol finns  
 

 
 
 
det mycket av i fjolårslöv, hackade 
kvistar, kutterspån och torra växtdelar.  
Kväverika material är färskt gräsklipp, 
färska växtdelar och hushållsavfall. 
Blir det för mycket kol avstannar 
processen, blir det för mycket kväve 
kan det bildas illaluktande ammoniak. 
 
• Syre 
Blir det för lite syre börjar avfallet 
ruttna istället för att förmultna och får 
därmed en dålig lukt. 
 
• Fukt 
I en alltför torr kompost avstannar 
processen. Är det för blött kan det 
uppstå problem med dålig lukt och 
lakvatten. I värsta fall kan massan 
börja jäsa. 
 
Slutresultatet av komposten ska bli ett 
grynigt, jämt, mörkbrunt material som 
luktar angenämt jordigt. Det fungerar 
utmärkt som jordförbättringsmedel. 
I en öppen kompost tar processen un-
gefär ett år. Det råder delade meningar 
om hur lång tid en varmkompost tar. 
Avgörande är behållarens utformning 
och isolering, klimatet, vad som läggs i 
komposten och hur den sköts. Under 
idealiska   förhållanden kan det ta någ-
ra månader, men materialet behöver 
då luftas i en särskild efterkompost. 
Undvik alltför små kompostbehållare, 
minst 200 liter brukar vara ett bra 
riktmärke om man inte har särskilda 
utrymmesproblem. Det är vanligtvis 
svårare att uppnå balans i en liten 
kompost än i en stor. 
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Att komma igång 
Komposteringen av hushållsavfall 
börjar i köket. Ställ en plasthink under 
diskbänken där det komposterbara av-
fallet kan läggas. Eller använd de 
färdiga kärl för sopsortering som finns. 
För att det verkligen ska bli en vana att 
tömma kärlet bör kompostbehållaren 
placeras inom bekvämt avstånd, 
kanske utanför köket eller intill den 
vanliga soptunnan. 
Det krävs mer plats än vad själva 
behållaren tar. Ett kärl för strömaterial 
är bra att ha till hands. När behållaren 
töms behövs svängrum. Efterkompost 
behöver ofta en egen behållare, som 
dock kan vara av öppen, enkel 
konstruktion. 
Många komposterar tillsammans med 
grannar eller vänner för att dela på 
skötsel och kostnader. Hur många och 
stora behållare som behövs beror på 
mängd och typ av avfall. Men ett rikt-
märke är att en 500 liter isolerad 
behållare bör klara avfall för upp till 10 
personer. En oisolerad  behållare av 
samma storlek är lämplig för upp till 5 
personer. 
 
Detta kan komposteras 
 (gäller varmkompost) 
• Skal från frukt och grönsaker 
• Bröd 
• Kaffe- och tesump 
• Fisk, kyckling och kött 

(ej större ben) 
• Äggskal (tar dock lång tid) 
• Trädgårdsavfall (grenar och kvistar 

flisas) 
• Vissna blommor och rester av 

omplantering av krukväxter 
• Hushållspapper i små mängder 

(förutsatt att det inte sugit upp 
skadliga ämnen) 

• Blöjor (plastfria) i små mängder 

 
Detta kan inte komposteras 
• Plast, glas och metall 
• Batterier, mediciner, målarfärg och 

annat miljöfarligt avfall 
• Papper som är överdraget med vax, 

plast etc 
• Fimpar och städ- och textildamm 
• Aska och kalk 
• Större benrester 
• Sjuka växtdelar 
 

Så sköts en kompost 
Rätt fuktighet och tillgång till syre är 
viktigt. Hushållsavfall måste varvas 
med strömaterial - flisade kvistar, 
kutterspån hackad halm eller torra löv. 
Sågspån kan också användas, men det 
lämpar sig bäst till roterande behållare. 
En del strö till tre delar avfall är en bra 
tumregel. 
Ventilera genom att röra om med en 
grep eller spade. Särskilt viktigt är det 
att ytskiktet (20-25 cm) får luft, 
eftersom där fordras mest syre. Pröva 
att komposten har rätt fuktighet 
genom att ta upp en näve massa. Den 
ska kännas som en urkramad svamp. 
Det är också viktigt att finfördela 
materialet någorlunda så att det inte 
börjar ruttna inifrån. 
 
• Luktar komposten illa är den 

oftast för blöt eller innehåller för 
lite kolrikt material. Tillsätt mer 
strömaterial och rör om. 

 
• För mycket lakvatten botas bäst 

med strö. Det är viktigt att lak-
vattnet kan dräneras bort. 

 
• Flugor i komposten blir du av med 

genom att täcka avfallet med strö, 
jord eller spån. Ett annat knep är att 
lägga en våt tidning över och 
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spruta på citronvatten. Häll inte 
kalk eller aska i komposten, då kan  

• hela processen slås ut. Mask-
komposter kan lätt få problem med 
småflugor eftersom flugor och 
maskar trivs vid samma temp-
eraturer. På vintern kan man ta död 
på flugor genom att ställa ut 
komposten en kort stund, men akta 
så att inte maskarna fryser också. I 
en kompost som inte är beroende 
av maskar kan man göra det 
obekvämt för flugor genom att 
försöka höja temperaturen i 
komposten. 

 
• Myror beror på att komposten är 

för torr. Vattna försiktigt! Använd 
en vattenkanna med stril. 

 
• Dålig fart på processen beror ofta 

på för mycket kolrikt avfall. Blanda 
med kväverikt material som färskt 
gräs och matavfall. Dålig nedbryt-
ning kan också bero på att 
komposten är för torr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tänk på att 
• blanda kolrikt och kväverikt 

material 
• alltid täcka hushållsavfall med 

sågspån, flis hackad halm eller 
liknande 

• se till att komposten får ordentligt 
med syre, gräv om och lufta vid 
behov (inte lika viktigt i maskkom-
posten, där hjälper maskarna till 
med luftningen) 

• komposten ska varken vara blöt 
eller torr, blanda i strö eller vattna 
försiktigt 

 

Svanenmärkning 
Tillverkare av isolerade kompost-
behållare kan ansöka om att få Svanen-
märka sin produkt. För att få Svanen-
märka krävs bland annat att behållar-
en funktionstestas och godkänns av ett 
laboratorium, samt att miljöskadligt 
material inte har använts vid till-
verkningen. 
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Tabellförklaringar 
Marknadsöversikten baserar sig på generalagentens uppgifter, insamlade under feb.-mars 2004. 

 
 
 
Pris: Priset inkluderar moms och har lämnats av generalagenten. Priserna i         

butikerna kan variera mycket. Om flera priser anges avser dessa olika 
storlekar. 

 
Volym:  Behållarens volym anges i liter. Om flera volymmått har angetts finns 

modellen i olika  storlekar. 
 
Yttermått: Normalt anges behållarens höjd, bredd och djup. Om flera siffror anges 

finns modellen i olika storlekar. För runda behållare anges normalt 
diametern. För konformade behållare anges normalt diametern på det 
smalaste och det tjockaste stället. 

 
Material: Materialet på behållarens utsida anges alltid först. 
 
Isolering: Här anges vilket isoleringsmaterial som används och dess tjocklek. 

Isolering som är innesluten skyddas från slitage och väta av ett hårdare 
material på in och utsidan. 

 
Konstruktion: Här anges hur behållaren är uppbyggd. Eventuell montering beskrivs 

mycket schematiskt. Helgjutna behållare kräver normalt ingen 
montering. Behållare som saknar botten eller har markkontakt genom 
bottenplattan har möjlighet att dra till sig maskar och mikroorganismer 
från marken. För locket anges om det har gångjärn och hur locket ställer 
sig när man öppnar det helt. "Locket stannar i upprätt läge" gäller både 
lock som står rakt upp och de som lutar något bakåt. 

 
Ventilation: Ventilationsluften måste nå hela innehållet i komposten. Eftersom alla 

komposter utvecklar värme stiger luften som kommer in. De flesta 
behållare är konstruerade så att luft tas in i den nedre delen och släpps 
ut i närheten av locket. Genom reglerbara ventiler i övre delen av 
behållaren kan man styra mängden luft som går genom 
kompostmassan. Om det finns mask i komposten sker viss ventilering 
naturligt. 

 
Tömning: Här anges vilka moment som krävs för att tömma innehållet. 
 
Övrigt: Här anges om behållaren är miljömärkt med Svanen (endast möjligt för 

varmkomposter) och vad som följer med vid köpet. Eftersom man 
nästan alltid får med kompostråd skrivs inte detta ut. Normalt finns fler 
extra tillbehör än de som anges i översikten. Hör med generalagenten 
för mer information. 

 
Generalagent: Här anges vilket företag som är generalagent för behållaren, 

telefonnummer och webbplats för ytterligare information. 
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  Varmkomposter 
(isolerade behållare) 

 
Varmkomposten kan användas både för trädgårds- och hushållsavfall. Processen i en varmkompost går 
snabbare än i trädgårdskomposten eftersom temperaturen blir högre, som mest 50-70 grader. 
Varmkomposten kräver mer skötsel än trädgårdskomposten och är också dyrare. Många tillverkare 
säljer speciella verktyg för omrörning. 
Behållaren måste vara isolerad för att fungera året om. En stor behållare har mindre behov av isolering 
än en liten. I en del behållare avstannar komposteringsprocessen på vintern trots att de är isolerade. Då 
är isoleringen för tunn eller materialpåfyllningen för liten. På vintern är det bättre att lägga i ofta och lite 
än mycket och sällan. Behållaren ska vara ventilerad så att allt kompostmaterial luftas. Fyllning och 
tömning ska gå smidigt. Den måste vara säker för råttor och små gnagare - det får inte finnas några stora 
springor. Enligt kriterierna för miljömärkning med Svanen får springorna inte vara större än 7 mm. Det 
bör också finnas något system att ta hand om eventuellt lakvatten om behållaren står på tätt underlag. 
I en roterande behållare syresätts och blandas materialet effektivt. Processen går därigenom snabbare. 
Enligt vissa bedömare tenderar komposten att bli mer våt i roterande behållare, extra vaksamhet kan 
därför behövas när det gäller strötillsats.
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

AL-KO Hot Pot 1050 Extra ring (130 l) 
finns som tillbehör, 
pris 435:-

Ginge Svenska 
AB
031-57 35 80
Danmark
www.ginge.com

2Polyeten260 Höjd:
85
Diam:
75

Isolerad med 
innesluten 
luft, 
avståndet 
mellan 
väggarna är 
45 mm

Locket lyfts av och 
används tillsammans 
med den översta 
ringen som botten 
för den nya 
komposten. Fler 
ringar flyttas över 
allteftersom den 
gamla behållaren 
töms

Luften går in genom 
springor mellan 
sidorna och 
bottenplattan och ut 
genom sidorna och 
locket

Behållaren består av 
sex sidodelar som 
fästs ihop till ringar 
med klämmor och 
ställs ovanpå 
varandra. Lock och 
bottenplattan är 
identiska. Lakvatten 
rinner ner i marken 
via kanaler i 
bottenplattan. Locket 
är dubbelt med 
gångjärn på mitten. 
Lockhalvorna fälls 
bakåt vid på fyllning

Biobox 140/330 790/1390 Plastsystem AB
0371-52 32 40
Sverige
-

3Polyetenplast140/ 
330

Höjd:
71/71
Bredd:
54/105
Djup:
54/54

Isolerad med 
20 mm EPS, 
ett 50 mm 
tjockt 
"flytande" 
innerlock 
används vid 
kallt väder

Ett hörnrör lyfts upp. 
Beroende på hur 
högt man lyfter röret 
kan hela eller delar 
av röret öppnas och 
grävas ur. Hörnröret 
i den andra änden av 
sidan fungerar som 
ett gångjärn

Luft går in underifrån 
genom den 
upphöjda 
bottenplattan samt 
genom horisontella 
och vertikala 
springor mellan 
elementen. 
Luftutsläpp sker 
genom springor 
mellan väggarna och 
locket

Behållaren är 
uppbyggd av 
plastelement som 
sammanfogas i 
hörnen genom att ett 
plaströr sticks ner 
genom öglor på 
sidans kanter. Den 
större modellen har 
två fack för växelvis 
användning. 
Bottenplattan är av 
plast och har hål för 
lakvatten. Den är 
upphöjd för ökad 
ventilation. Locket 
har gångjärn och 
fälls bakåt vid 
påfyllning

www.konsumentverket.se 7



Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Biokub 1450/1600 San Sac AB
013-13 04 20
Sverige
www.sansac.se

4Polyeten325/
420

Höjd:
75/90
Bredd:
90/90
Djup:
90/90

Isolerad med 
40 mm 
polystyren

Bräderna som utgör 
locket lyfts av 
tillsammans med ett 
eller flera brädvarv 
på sidorna. 
Innehållet grävs ur 
ovanifrån

Ventilering sker via 
springor mellan 
brädorna i 
sidoväggarna och i 
locket

Behållaren är 
uppbyggd av 
isolerade plastbrädor 
som fogas samman 
enligt 
timmerhusprincipen. 
Inga verktyg behövs. 
Behållaren har 
markkontakt genom 
ett plastgaller. 
Gallret består av nio 
delar som fästs ihop 
med klämmor. 
Locket består av 
lösa plastbräder och 
en tvärgående 
låsbräda

Biokub Termo 1250/1400 San Sac AB
013-13 04 20
Sverige
www.sansac.se

5Polyeten325/
420

Höjd:
75/90
Bredd:
90/90
Djup:
90/90

Isolerad med 
innesluten 
luft i 40 mm 
tjocka 
plastbrädor

Bräderna som utgör 
locket lyfts av 
tillsammans med ett 
eller flera brädvarv 
på sidorna. 
Innehållet grävs ur 
ovanifrån

Ventilering sker via 
springor mellan 
brädorna i sido-
väggarna och i locket

Behållaren är 
uppbyggd av 
luftfyllda plastbrädor 
som fogas samman 
enligt timmerhus-
principen. Inga 
verktyg behövs. 
Behållaren har 
markkontakt genom 
ett plastgaller. 
Gallret består av nio 
delar som fästs ihop 
med klämmor. 
Locket består av 
lösa plastbräder och 
en tvärgående 
låsbräda

www.konsumentverket.se 8



Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Biolan 3500/5500 Kompostströ 
medföljer

Blosse 
Renhållnings & 
Miljösystem AB
011-532 90
Finland
www.blosse.se

7Polyeten, 
ventilations-
rör av 
rostfritt stål

220/
550

Höjd:
120/120
Diam:
61/-
Bredd:
-/88
Djup:
-/74

Den mindre 
behållaren är 
isolerad med 
6 mm 
innesluten 
polyuretan, 
den större 
med 50 mm

Tömmningsluckan i 
behållarens nederdel 
lyfts av och 
innehållet skrapas ur

Luften går in genom 
en reglerbar ventil 
på behållarns 
framkant. Ventilen är 
ansluten till flera 
perforerade rör, som 
sprider luften i 
behållaren. Utsläpp 
sker genom en ventil 
i locket

Helgjuten behållare 
som vidgar sig något 
upptill. Lakvattnen 
avleds via ett hål i 
behållarens botten. 
Locket har gångjärn 
och stannar i upprätt 
läge. En termometer 
på behållarens 
framsida visar 
kompost-
temperaturen

Biolan Kompover 400 1500 Blosse 
Renhållnings & 
Miljösystem AB
011-532 90
Finland
www.blosse.se

6Polyeten400 Höjd:
75
Bredd:
83
Djup:
83

Isolerad med 
15 mm 
skumfodrad 
polyetenskiva

Plastplugg lossas så 
att en eller flera 
frontskivor kan lyftas 
bort. Innehållet grävs 
ur

Luft går in genom 
luftkanaler under 
bottenskivan och 
upp genom de små 
hålen. Utsläpp sker 
genom springor vid 
lock och sidor

Behållaren består av 
tolv plastelement, 
som monteras ihop 
med plastpluggar. 
Inga verktyg behövs. 
Bottenplattan har 
små hål för 
markkontakt. Locket 
är tvådelat med 
gångjärn på mitten. 
Lockhalvorna fälls 
bakåt vid påfyllning
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Cipax 3500 Behållaren är 
miljömärkt med 
SVANEN. 
Anslutning för 
dräneringsslang 
som gör att 
lakvattnet kan 
användas som 
näringsmedel, 
medföljer

Kompost Center 
AB
08-65 50 750
Norge
www.kompostcent
er.se

8Polyeten, 
bottendel av 
återvunnet 
polyeten

250 Höjd:
100
Diam:
74

Isolerad med 
70 mm 
innesluten 
expanderad 
polystyren. 
Ett "flytande" 
innerlock 
som kan 
användas 
vid kallt 
väder eller 
när hög 
temperatur 
önskas

Frontsektionen 
skjuts upp till lämplig 
höjd eller lyfts av 
helt. Innehållet 
skrapas eller grävs ur

Ventilationshål finns 
i behållarens 
nederdel samt i 
locket som är 
reglerbart

Behållaren är 
uppbyggd av två 
helgjutna sektorer. 
Frontsektorn är 
mindre och skjuts på 
plats i utgjutna spår. 
Den kan spännas 
fast. Ytterlocket har 
gångjärn och kan 
ställas i upprätt läge. 
Lakvattnet rinner 
genom den 
perforerade 
innerbotten och 
vidare ut i 
bakkanten. Slang för 
lakvattnet kan 
anbringas

Corrocomp 230 5500 Dränagevattnet som 
är näringsrikt och 
som lämpar sig att 
vattna med går lätt 
att fånga upp med 
en hink under 
kompostbehållaren 
när bottenventilen 
tas bort

Kompost Center 
AB
08-65 50 750
Sverige
www.kompostcent
er.se

81Polyeten, 
stativ av 
galvaniserat 
stål

2x115 Höjd:
104/135
Bredd:
84
Längd:
130

Isolerad med 
70 mm 
innesluten 
expanderad 
polystyren

Inkastluckan för det 
fack som skall 
tömmas tas bort och 
komposten roteras 
så att materialet 
faller ur, förslagsvis 
direkt ner ner i en 
skottkärra som ställs 
under komposten

Ställbar ventilation i 
respektive 
inkastlucka samt 
ställbar ventil i nedre 
delen av båda 
gavlarna

Roterande 
kompostbehållare 
med två skilda fack. 
Separata 
inkastluckor med 
ställbar ventilation. 
Komposten består 
av två runda 
helgjutna halvor som 
är sammanfogade 
och sitter monterade 
på en centrumaxel. 
Bottenventil finns för 
respektive fack för 
att kunna dränera av 
överskottsvätska

www.konsumentverket.se 10



Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Euro Kompost 5625 Lakvattenränna 
medföljer. 
Strömedel: fin spån 
eller pellets

Euro Miljö AB
063-514120
Sverige
www.euromiljosfst
hlm.se

14Plastbelagd 
plåt, 
aluminium. 
Gångjärnen 
är rostfria

150/
270

Höjd:
107
Bredd:
90
Diam:
58

Isolerad med 
50 mm 
innesluten 
polystyren

Tömningsluckan 
öppnas och 
behållaren roteras så 
att innehållet faller 
ner i en skottkärra 
eller annat kärl som 
placerats under

Ventileras via 
reglerbara lufthål i 
kompostens övre 
del. Ventilering sker 
också när behållaren 
roteras

Roterande behållare 
med två hävarmar, 
monterad på stativ. 
Behållaren har två 
fack för växelvis 
användning. 
Lakvatten avleds via 
särskilda 
dräneringshål. 
Locken är fästa med 
gångjärn. De fälls 
bakåt och fästs vid 
påfyllning och 
tömning

Euro Kompost 7625/15500 Lakvattenränna 
medföljer. 
Strömedel: fin spån 
eller pellets. 
Behållaren går även 
att få med värme, 
pris: 810:-/1000:-. 
Den större modellen 
kan levereras med 
utväxling för att 
underlätta 
roterandet. Pris: 16 
675:-

Euro Miljö AB
063-514120
Sverige
www.euromiljosfst
hlm.se

13Plastbelagd 
plåt, 
aluminium 
på insidan. 
Gångjärnen 
är rostfira

270/
600

Höjd:
107/148
Bredd:
110/146
Diam:
80/100

Isolerad med 
50 mm 
innesluten 
polystyren

Tömningsluckan 
öppnas och 
behållaren roteras så 
att innehållet faller 
ner i en skottkärra 
eller annat kärl som 
placerats under

Ventileras genom 
reglerbara lufthål i 
kompostens övre 
del. Ventilering sker 
också när behållaren 
roteras

Roterande behållare 
med tre hävarmar, 
monterad på stativ. 
Behållaren har två 
fack för växelvis 
användning. 
Lakvatten avleds via 
särskilda 
dräneringshål. 
Locken är fästa med 
gångjärn. De fälls 
bakåt och fästs vid 
påfyllning och 
tömning
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Forshagakomposten 3000/4800/
5800

Vevanordning 
medföljer de två 
större modellerna 
och finns som 
tillbehör till den 
minsta modellen, 
pris: 1000:-. 
Behållaren går även 
att få med värme

Forshaga 
Plåtslageri AB
054-87 23 70
Sverige
-

16Plasbelagd 
stålplåt

200/ 
350/
500

Höjd:
115/120/130
Bredd:
130/150/155
Djup:
100/100/100

Isolerad med 
50 mm 
innesluten 
frigolit.

Tömningsluckan 
öppnas och 
behållaren roteras så 
att innehållet faller 
ner i en skottkärra 
eller annat kärl som 
placerats under

Behållaren har två 
justerbara ventiler, 
en i varje gavel. 
Ventilering sker 
också genom 
mellanväggen

Roterande behållare 
med två fack för 
växelvis användning

Green Line Master 1395 Luckringsstav med 
termometer finns 
som tillbehör. Pris: 
119 kr

PWS Green Line 
AB
0435-36 930
Sverige
www.pwsab.se

83Termoplast/  
Polyeten

375 Höjd:
97
Bredd:
89
Djup:
89

GLM 
innesluten 
luft mellan 
dubbla 
väggar

En eller flera sidor 
lyfts bort och 
innehållet grävs ur

Ventileras genom 
luftspringor i den 
perforerade 
bottenplattan och 
vertikala luftspringor 
på sidorna

Svagt konisk 
behållare som 
monteras ihop utan 
verktyg. 
Bottenplattan är lös 
och perforerad för 
bästa markkontakt. 
Locket är tvådelat 
med gångjärn på 
mitten

www.konsumentverket.se 12



Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Gröna Johanna 1495 Behållaren är 
miljömärkt av 
SVANEN. Löstagbar 
vinterisolering 
medföljer 
kostnadsfritt. 
Luftningsstav finns 
som tillbehör, pris: 
ca 100 :-

Götabergs AB
031-10 12 20
Sverige
-

18Polypropylen300 Höjd:
95
Bredd:
80
Djup:
80

Isolerad med 
10 mm 
expanderad 
polyeten

Luckorna nedtill på 
fram- och baksidan 
skjuts upp och 
kompostmassan 
grävs ur. Alternativt 
lyfts hela behållaren 
av bottenplattan

Ventileras genom 
bottenplattan och 
fyra luftspaltväggar 
som för luften uppåt 
i behållaren. Det 
vridbara locket 
fungerar som 
reglerbart luftspjäll

Behållarens fyra 
sidoringar monteras 
ihop och skruvas 
fast i bottenplattan. 
Bottenplattan är 
perforerad för 
ventilering och 
avrinning av 
lakvatten, hålens 
storlek är 4,5 mm. 
Locket är vrid- och 
låsbart

Master plus 1695 Luckringsstav med 
termometer finns 
som tillbehör. Pris: 
119 kr

PWS Green Line 
AB
0435-36 930
Sverige
www.pwsab.se

84Termoplast/ 
Polyeten

375 Höjd:
97
Bredd:
89
Djup:
89

GLM 
polyuretansk
um mellan 
dubbla 
väggar

En eller flera sidor 
lyfts bort och 
innehållet grävs ur

Ventileras genom 
luftspringor i den 
perforerade 
bottenplattan och 
vertikala luftspringor 
på sidorna

Svagt konisk 
behållare som 
monteras ihop utan 
verktyg. 
Bottenplattan är lös 
och perforerad för 
bästa markkontakt. 
Locket är tvådelat 
med gångjärn på 
mitten
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Maxi 420 5000 Extrasäck och 
verktyg för 
omblandning 
medföljer. Två extra 
säckar medföljer 
den större modellen. 
Ytterligare en 
extrasäck, pris: 30:-. 
Efterkomposterings-
lådor av trä efter 
kundens mått. 
Komposthus

NF Produktion AB
0691-203 89
Sverige
-

23Galvaniserad
 lackerad 
stålplåt, säck 
av 
polypropylen

420 Höjd:
106
Bredd:
114
Djup:
61

Isolerad med 
70 mm 
innesluten 
cellplast

Fronten hakas av 
och säcken knyts 
igen och 
borttransporteras för 
efterkompostering, 
en tömd säck 
placeras i behållaren

Luften går in genom 
en regerbar ventil 
nedtill på framsidan. 
Utsläpp sker genom 
en reglerbar ventil 
upptill på baksidan. 
Säcken släpper 
igenom luft

Plåtbehållare där 
komspostmaterialet 
läggs i en 
återanvändningsbar 
kompostsäck, som 
sitter i en 
säckhållare på 
insidan. Den stora 
modellen har två 
säckar. Genom att 
fylla botten av 
säcken med torrt 
strömedel suger 
man upp lakvatten. 
En slang för 
avledande av 
kondens medföljer. 
Locket har gångjärn 
och stannar i upprätt 
läge

Mullbanken 1650/4800/
6000

Finns även i 
obehandlat trä

Allti-Trä AB
08-500 220 10
Sverige
www.alltitra.se

25Trä, rostfritt 
stålgaller i 
bottenplattan

2x200/
2x500/
2x750

Höjd:
85/110/ 110
Bredd:
97/112/143
Djup:
97/125/143

Isolerad med 
25 mm 
skummad 
LD-polyeten

Framsidan lyfts av 
och innehållet grävs 
ur

Ventilering sker 
genom springor i 
bottenplattan samt 
vid locket

Knuttimrad behållare 
som monteras utan 
verktyg. Den har två 
fack för växelvis 
användning. 
Bottenplattan har 
inbyggt stålgaller 
som ger 
markkontakt. Locket 
är dubbelt med 
gångjärn i mitten. 
Lockhalvorna 
stannar i upprätt läge
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Mullbanken 4800/6000 Allti-Trä AB
08-500 220 10
Sverige
www.alltitra.se

26Trä, rostfritt 
stålgaller i 
bottenplattan

1000/
1500

Höjd:
115/115
Bredd:
120/150
Djup:
120/150

Isolerad med 
25 mm 
skummad 
LD-polyeten

Framsidan lyfts bort 
med hjälp av bifogat 
verktyg. Innehållet 
grävs ur

Ventilering sker 
genom springor i 
bottenplattan samt 
vid lock och 
nockplankan

Knuttimrad behållare 
som monteras utan 
verktyg. Den har två 
fack för växelvis 
användning. 
Bottenplattan har 
inbyggt stålgaller 
som ger 
markkontakt. Locket 
är dubbelt med 
gångjärn i mitten. 
Lockhalvorna 
stannar i upprätt 
läge. Behållare är 
upplyft så att det är 
möjligt att komma 
under med en 
pallgaffel

Mullis Kompost 2350 Större behållare kan 
beställas

Mullis Miljö
08-656 54 56
Sverige
www.mullis.nu

27Rostfritt stål250 Höjd:
100
Bredd:
50
Djup:
50

- Tömningsluckan 
öppnas och 
innehållet skrapas ur

Luften går in genom 
två ventiler i 
tömningsluckan och 
ut genom en 
luftspalt i locket

Oisolerad 
stålbehållare i 
rostfritt stål med tät 
botten. 
Kompostmaterialet 
samlas på ett galler 
ca 20 cm över 
botten. Färdig 
kompost trillar 
genom springorna 
medan resten ligger 
kvar. Locket har 
gångjärn. 
Behållarens ben är 
höj- och sänkbara
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Varmkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Mullomat Combi 3100/3900 Anpassad lecasten 
(7x19x59 cm) att 
använda som grund 
finns som tillbehör, 
pris: 120:- (6st)

Carlenskogs 
Byggcenter AB
0492-15050
Sverige
www.carlenskogs.
se

28Trä, 
bottennät av 
varm-
förzinkad 
stål, 
skifferbelagd 
ytskiktspapp/ 
polyester/ 
cement-
spånskiva i 
lock

300/ 
600

Höjd:
90/90
Bredd:
70/130
Djup:
70/70

Isolerad med 
40 mm 
innesluten 
cellplast

Gaveln öppnas, 
genom att fyra 
beslag lossas och 
lyfts av. Innehållet 
grävs ur

Luften går in genom 
en ventilations-
springa vid 
bottenplattan och ut 
genom springor vid 
locket

Båda modellerna har 
dubbla fack för 
växelvis användning. 
Behållaren har 
markkontakt genom 
nätbotten. Locket 
har gångjärn och 
stannar i upprätt läge

Mully Original 1350 PWS Green Line 
AB
0435-36 930
Sverige
www.pwsab.se

86Polypropylen360 Höjd:
90
Diameter:
65-85

Isolerad med 
25 mm 
formad 
styropor

Innehållet frigöres 
genom att en kvarts 
sida demonteras 
eller genom att 
behållaren lyfts rakt 
upp

Ventileras genom
luftspringor 
nedtill

Svagt konisk 
behållare med fyra 
sidor som monteras 
utan verktyg.
Bottenplattan är lös 
och perforerad för 
bästa markontakt. 
Locket har gångjärn 
och fälls bakåt
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Mully Polar 1625 PWS Green Line 
AB
0435-36 930
Sverige
www.pwsab.se

87Polypropylen320 Höjd:
90
Diameter:
65-85

Isolerad med 
50 mm 
styropor

Innehållet frigöres 
genom att en kvarts 
sida demonteras 
eller genom att 
behållaren lyfts rakt 
upp

Ventileras genom
luftspringor 
nedtill

Svagt konisk 
behållare med fyra 
sidor som monteras 
utan verktyg. 
Bottenplattan är lös 
och perforerad för 
bästa markontakt. 
Locket har gångjärn 
och fälls bakåt

PWS Handy 200 945 PWS Green Line 
AB
0435-36 930
Tyskland
www.pwsab.se

85Återvinningsb
ar 
polypropylen
plast

200 Höjd:
78
Bredd:
58
Djup:
56

Isolerad med 
innesluten 
luft mellan 
dubbla 
väggar

Innehållet frigöres 
genom att 
behållaren lyfts rakt 
upp

Luften går in genom 
springor nedtill på 
behållaren och ut vid 
locket

Svagt konisk 
åttakantig behållare 
med fyra sidor som 
monteras ihop utan 
verktyg. 
Bottenplattan är lös 
och perforerad för 
bästa markkontakt. 
Locket är tvådelat 
och sitter fast med 
gångjärn. Det 
öppnas inifrån occh 
utåt. Lockhalvorna 
fälls bakåt
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Rolate 300 / 550 3250/3875 Behållaren går att 
låsa med hänglås. 
Mellanvägg finns 
som tillbehör, pris: 
395:-, underrede på 
hjul, pris: 3495:-

Bertil Liljeholm AB
040-29 43 00
Sverige
www.liljeholm.se

33Galvaniserad
plast-
behandlad 
stålplåt, 
fiberväv på 
insidan

300/ 
550

Höjd:
100/100
Bredd:
70/90
Djup:
70/90

Isolerad med 
65 mm cell-
polysteren-
plast som 
skyddas av 
fiberväv på 
insidan

Valfri sida lossas 
och lyfts av. 
Innehållet grävs ur

Samtliga ytterväggar 
är perforerade från 
botten till locket. 
Isoleringen har 
luftkanaler

Behållarens väggar 
och lock fästs ihop 
med snäpplås och 
ställs på en lös 
bottenplatta. Locket 
är tvådelat med 
gångjärn på mitten. 
Lockhalvorna 
stannar i upprätt 
läge. Lakvattnet 
rinner ner i marken 
via skarven mellan 
väggarna och 
bottenplattan

Stiga Kitchen 3595 Lakvattenränna 
medföljer. 
SVANENMÄRKT

Stiga AB
0140-677 00
Sverige
www.stiga.se

35Sidor av 
impregnerat 
trä. Hörn, 
lock, lucka, 
bottennät av 
HD-
etenplast. 
Inmatnings-
anordning av 
stål

360 Höjd:
74
Bredd:
160
Djup:
80

Isolerad med 
50 mm 
expanderad 
polystyren. 
Locken är 
isolerade 
med 70 mm 
expanderad 
polystyren

Färdig kompostjord 
pressas uppåt 
underifrån och grävs 
ur från ovansidan

Ventileras via 
inmatnings-
anordningen och luft 
som pressas in 
underifrån med 
avfallet

Avfallet stöts med en 
matarkäpp ned i en 
mekanisk pump där 
en första krossning 
och sönderdelnig 
sker. Därefter 
pressas avfallet in i 
den undre delen av 
kompostmassan av 
en avfallsmatare 
som fungerar enligt 
hävstångsprincipen. 
Komposten har 
markkontakt genom 
ett nät i botten. 
Levereras 
färdigmonterad
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          Trädgårdskomposter 

          (oisolerade behållare) 
 

Trädgårdskomposten är ofta helt öppen. En sådan behållare är lätt att snickra ihop själv. I en öppen behållare 
får man kompostera trädgårdsavfall och i regel vegetabiliskt avfall som potatisskal och frukt, däremot inte 
animaliskt hushållsavfall. Vissa modeller har både lock och bottenplatta vilket gör det möjligt att även 
kompostera en del hushållsavfall. Samtliga modeller är dock oisolerade, vilket innebär att processen går 
långsamt i kyligare väder och kan upphöra helt på vintern. Normalt har behållaren markkontakt vilket gör det 
möjligt för  maskar att röra sig fritt i behållaren. De hjälper till att lufta och röra om i komposten. 
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isolering

AL-KO Jumbo 390/560 Ginge Svenska 
AB
031-57 35 80
Frankrike
www.ginge.com

79100 % åter-
vinningsbar 
PE-Plast

600/ 
800

Höjd:
75/110
Bredd:
110/110
Djup:
125/125

- Tömmning sker 
uppifrån

Mellanrummen 
mellan 
plastsektionerna gör 
behållaren öppen för 
luft åt alla håll

Öppen 
plastbehållare utan 
lock eller botten. 
Består av olika 
sektioner som 
monteras ihop utan 
verktyg

  

Biobox 675 990 Upphöjd 
bottenplatta finns 
som tillbehör, pris: 
ca 200:-     
info@plastsystem.se

Plastsystem AB
0371-52 32 40
Sverige
-

46Polyetenplast675 Höjd:
106
Bredd:
91
Djup:
91

- Ett hörnrör lyfts upp. 
Beroende på hur 
högt man lyfter kan 
hela eller delar av de 
två sidorna som 
binds samman av 
röret öppnas och 
grävas ur. Hörnröret 
på motsatt sida 
fungerar som 
gångjärn

Luft går in genom 
springor mellan 
behållaren och 
marken samt genom 
horisontella och 
vertikala springor 
mellan elementen. 
Luftutsläpp sker 
genom springor 
mellan väggarna och 
locket

Behållaren är 
uppbyggd av 
plastelement som 
sammanfogas i 
hörnen genom att ett 
plaströr sticks ner 
genom öglorna på 
kanten. Inga verktyg 
behövs. Den har 
ingen botten (finns 
som tillbehör). 
Locket är tvådelat 
och har gångjärn
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Green Line Garden 645 Vid 
varmkompostering 
kan Green Line 
Garden med fördel 
användas som efter 
kompost

PWS Green Line 
AB
0435-36 930
Sverige
www.pwsab.se

82Återvunnen 
termoplast

325 Höjd:
82
Bredd:
70
Djup:
70

- Den ena eller båda 
tömningsluckorna 
öppnas och 
innehållet rakas ut. 
Alternativ innehållet 
frigöres genom att 
behållaren lyfts rakt 
upp

Luft går in genom 
luftspringor mellan 
sidorna och 
bottenplattan och ut 
mellan locket och 
sidorna. Dessutom 
finns en 
ventilationslucka på 
två av behållarens 
sidor

Konformerad 
behållare med 
markkontakt genom 
en perforerad lös 
bottenplatta av plast. 
Inga verktyg behövs 
för montering. 
Locket är tvådelat 
med gångjärn på 
mitten som stannar i 
upprätt läge

Meco 
Trädgårdskompost

1090 Blosse 
Renhållnings & 
Miljösystem AB
011-532 90
Italien
www.blosse.se

51Polyeten300/ 
600

Höjd:
96/100
Diam:
80/96

- Tömningsluckan 
öppnas och 
innehållet skrapas 
ur. Alternativt frigörs 
innehållet genom att 
hela överdelen lyfts 
av

Luften går in genom 
luftintag på 
behållarens 
nederdel och vidare 
upp i komposten 
genom den 
perforerade 
bottenplattan. 
Utluften kan regleras 
vid locket. Den 
större modellen har 
en luftpelare i 
behållarens mitt

Helgjuten svagt 
konformad behållare 
som ställs på en 
bottenplatta av plast. 
Behållaren får 
markkontakt genom 
behållarens 
perforering. Locket 
lyfts av helt vid 
påfyllning
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Miljökompost 1000 Isolerande 
vinterrock med 
lockisolering finns 
som tillbehör, pris: 
350:-

Miljösäck AB
 011-28 25 00
Sverige
www.miljosack.se

52Polyeten280 Höjd:
95
Diam:
52-90

Isolerande 
vinterrock 
finns som 
tillbehör, 
polyeten/ 
stapelfibrer 
30 mm, 
lockisolering 
skummad 
polyeten 20 
mm

Tömningsluckan lyfts 
av och innehållet 
skrapas ur. Konen 
kan vridas i spåren 
på bottenplattan så 
att tömning kan ske 
åt alla håll. 
Alternativt frigjörs 
innehållet genom att 
behållaren lyfts av 
bottenplattan, rakt 
upp

Luft går in i 
behållaren genom 
luftintag i 
bottenplattans 
förhöjning och vidare 
upp i komposten 
genom 
perforeringen. 
Luftutsläppet kan 
regleras genom att 
locket vrids. Mindre 
ventilationshål för 
vinterbruk finns på 
behållarens överkant

Behållaren svagt 
konformad och 
monteras ihop 
genom att den undre 
delen ställs på 
gjutna spår i 
bottenplattan  och 
skruvas ihop med 
överdelen. 
Bottenplattan är 
perforerad och har 
markkontakt. Locket 
lyfts av helt vid 
påfyllning

Mullbanken 330/1500/
1800/3800

Lock och botten 
finns som extra 
tillbehör till de större 
behållarna, pris ca: 
1000:-

Allti-Trä AB
08-500 220 10
Sverige
www.alltitra.se

53Tryckimpregn
erat trä

500/
1100/
1600/
5000

Höjd:
75/100/100/
100
Bredd:
100/125/150/
250
Djup:
100/125/150/
250

- Behållaren 
demonteras  helt 
eller till lämplig höjd. 
Innehållet grävs ur

Öppen behållare 
som ventileras 
ovanifrån och 
genom springor 
mellan brädorna

Den minsta 
modellen monteras 
enligt 
timmerhusprincipen. 
De två större 
modellerna levereras 
i tre hela sidor och 
framsida i fyra delar. 
Inga verktyg behövs 
för montering. 
Behållaren har 
varken lock eller 
bottenplatta
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Trädgårdskomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Träkomposten 1800 Växjö Miljöeko
0470-254 00
Sverige
www.miljoeko.nu

56Trä, 
bottennät av 
metall

370 Höjd:
83
Bredd:
80
Djup:
60

- Den främre väggen 
lyfts bort och 
innehållet grävs ur

Ventileras genom 
springor runt den 
lösa framväggen och 
mellan brädorna

Behållaren ställs på 
ett löst bottennät av 
metall. Nätet ger 
markkontakt. 
Behållaren har två 
fack för växelvis 
användning. 
Mellanväggen och 
den främre väggen 
är löstagbara. Locket 
har gångjärn
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Maskkomposter 
 

Maskkomposten kan ibland användas i en lägenhet. Den kan exempelvis placeras under köksbänken 
och på balkongen. Lämpliga maskar är kompostmasken (Eisenia  Foetida) som finns i 
trädgårdskomposter, gödselstackar etc. och den rödaktiga lövmasken (Lumbricus Rubellus) som finns i 
lövhögar. Komposten kan också placeras utomhus och förses med ett nät i botten så att maskarna kan 
krypa ut och in. 
Maskkomposten får inte bli för varm, idealet är 20 - 25 grader. Den får å andra sidan inte heller bli för 
kall. På vintern bör den isoleras om man vill ha fortsatt aktivitet. Hushållsavfallet bör finfördelas 
ordentligt för att maskarna ska kunna tillgodogöra sig det. Å andra sidan behövs inte så mycket 
strömaterial och omröring, eftersom maskarna både luftar och blandar. Maskkomposten är mer 
näringsrik än annan kompost. 
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Maskkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Balkongmullen/ 
Dubbelmullen

1550/1150 Instruktionshäfte 
och strömaterial 
samt cirka 500 
maskar medföljer.

Kompostbutiken
031-12 26 51
Sverige
www.kompostbuti
ken.com

59Lärkträ175/117 Höjd:
54/54
Bredd:
105/70
Djup:
42/42

- Framsidan lyfts av 
och den färdiga 
kompostjorden grävs 
ur

Ventileras genom 
springor mellan 
sidorna och locket 
samt springor vid 
frontluckan

Kompostbehållaren 
består av två fack 
som används 
växelvis. När fack 2 
är fullt är processen 
färdig i fack 1. 
Botten är tät. Locket 
har stoppstavar som 
gör att det stannar i 
upprätt läge. Det går 
även att lyfta av helt

Dagismullen/ 
Låghusmullen

8230/9300 Instruktionshäfte, 
strömaterial, spade, 
grep samt ca 
1000/2000 maskar 
medföljer

Kompostbutiken
031-12 26 51
Sverige
www.kompostbuti
ken.com

68Lärkträ, 
rostfritt 
bottennät. 
På 
Dagismullen 
kan en 
glaslucka 
monteras på 
ett av facken

1100/
1400

Höjd:
95/95
Bredd:
175/217
Djup:
78/78

Sidor och 
lock är 
isolerade 
med 10 mm 
etafoam

Framsidan lyfts av 
och den färdiga 
kompostjorden grävs 
ut

Ventileras genom 
springor mellan 
sidobräderna samt 
springor vid 
frontluckorna och vid 
locken

Kompostbehållaren 
består av tre fack för 
växelvis användning. 
När fack 3 är fullt är 
processen färdig i 
fack 1. Behållaren 
har markkontakt 
genom ett rostfritt 
metallnät som går 10 
cm upp på sidorna. 
Locket har 
stoppstavar som gör 
att det stannar i 
upprätt läge. Det går 
även att lyfta av helt
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Maskkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Glaskomposten 260 Kompostmask 
medföljer

Växjö Miljöeko
0470-254 00
Sverige
www.miljoeko.nu

61Trä och glas2 Höjd:
40
Bredd:
25
Djup:
4

- Övre delen av 
träramen skruvas 
loss och hela 
behållaren vänds 
upp och ner

Ventileras från alla 
håll

Behållaren är 
avsedd för 
undervisning. Den 
består av en träram 
med två glasskivor 
med ca 25 mm 
mellanrum. 
Behållaren har inget 
lock

Maskkompost 255 Maskkompost har 
relativt liten 
kapacitet och är 
tänkt för det lilla 
hushållet eller där 
behovet är litet

Kompost Center 
AB
08-65 50 750
Sverige
www.kompostcent
er.se

80Polyeten2x21 Höjd:
38/52
Bredd:
28
Djup:
37

Ingen 
isolering

Den undre lådan 
töms på jord och 
placeras sedan 
överst i den andra 
lådan

Via locketTvå plastlådor med 
koniska sidor så att 
de kan ställas i 
varandra och sjunka 
ner. Botten i lådorna 
är perforerade så att 
maskarna kan röra 
sig mellan lådorna. 
Den understa lådan 
står på en bricka för 
att ta hand om 
dränagevatten. Lock 
till övre lådan

www.konsumentverket.se 26



Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Maskkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Maskkompost cellplast 100 Kompostmask 
(100st) medföljer

Växjö Miljöeko
0470-254 00
Sverige
www.miljoeko.nu

64Cellplast14 Höjd:
16
Bredd:
30
Djup:
40

- Innehållet grävs ut 
med en liten spade 
ovanifrån. Alternativt 
vänds hela 
behållaren upp och 
ner

Ventileras via hål 
som man själv gör i 
lock och i botten

Sluten behållare. 
Locket lyfts av helt 
vid påfyllning

Maskkompost trä 260 Kompostmask 
(100st) medföljer

Växjö Miljöeko
0470-254 00
Sverige
www.miljoeko.nu

65Vattenfast 
plywood

23 Höjd:
25
Bredd:
40
Djup:
37

- Innehållet grävs ur 
med en liten spade 
ovanifrån

Via hål i botten och 
lock

Behållaren står på 
klossar. Hål finns för 
lakvatten som 
samlas under 
behållaren. Locket 
lyfts av helt vid 
påfyllnig
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Maskkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Sommarstugemulle 1525 Instruktionshäfte 
och strömaterial 
samt cirka 500 
maskar medföljer

Kompostbutiken
031-12 26 51
Sverige
www.kompostbuti
ken.com

77Lärkträ. 
Botten av 
rostfritt nät

250 Höjd:
75
Bredd:
62
Djup:
68

Isolerad med 
10 cm 
etafoam

Framsidan lyfts av 
och den färdiga 
kompostjorden grävs 
ur

Ventileras genom 
springor mellan 
sidorna och locket 
samt springor vid 
frontluckan

Kompostbehållaren 
består av ett fack 
som används vår-
höst och töms inför 
nästa säsong

TiPe Jord-mask-in 3191/3723/
3919

Ytterligare modeller 
finns i storlekar upp 
till 4200 liter

TiPe AB
0525-32060
Sverige
www.tipe.nu

70Armerad 
betong, lock 
av plåt. För 
offentliga 
miljöer finns 
ett 
speciallock 
med 
säkerhetsgall
er och 
fastsättnings
anordning

800/
1000/
1100

Höjd:
80/100/80
Bredd:
110/110/130
Djup:
110/110/110

"Betong-
brädorna" är 
3,5 cm 
tjocka. Stor 
volym och 
delvis 
nedgrävning 
i mark ger 
jämn 
värmebild-
ning utan N-
förluster

En av de översta 
"brädorna" och två 
hörnstänger lyfts 
bort för att öppna en 
sida av komposten. 
Kompostjorden 
grävs sedan ur

Ventileras genom 
springor mellan 
bottenplattorna och 
mellan brädorna

Behållaren består av 
"betongbrädor" som 
hålls ihop av 
hörnstänger av järn. 
Botten består av 
betongplattor (33 x 
33 cm). De läggs 
med 7 mm 
mellanrum. 
Mellanvägg av 
stående 
"betongbrädor". 
Locket är tvådelat 
med gångjärn på 
mitten
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Maskkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Villamullen 2975 Instruktionshäfte, 
strömaterial samt ca 
1000 maskar 
medföljer

Kompostbutiken
031-12 26 51
Sverige
www.kompostbuti
ken.com

71Lärkträ, 
rostfritt 
bottennät

500 Höjd:
85
Bredd:
115
Djup:
68

Sidor och 
lock är 
isolerade 
med 10 mm 
etafoam

Framsidan lyfts av 
och den färdiga 
kompostjorden grävs 
ur

Ventileras genom 
springor mellan 
sidobrädorna samt 
springor vid 
frontluckorna och vid 
locken

Kompostbehållaren 
består av två fack 
som används 
växelvis. När fack 2 
är fullt är processen 
färdig i fack 1. 
Behållaren har 
markkontakt genom 
ett rostfritt metallnät 
som går 10 cm upp 
på sidorna. Locket 
har stoppstavar som 
gör att det stannar i 
upprätt läge. Det går 
även att lyfta av helt
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Latrinkompost 
 
 

Latrinkomposten måste ha en helt tät botten. Lakvattnet får inte läcka ut till marken. 
Kompostmaterialet måste efterkomposteras i minst sex månader innan det används, så att 
alla skadliga organismer hinner dö. Latrinkomposten kan i många fall även användas för 
hushållsavfall. 
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Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
Tillverkningsland/
Webbplats

MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Latrinkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

BioKub Latrinkompost 2100 Bör fyllas med 20-25 
cm torrströ

San Sac AB
013-13 04 20
Sverige
www.sansac.se

72Polyeten420 Höjd:
90
Bredd:
90
Djup:
90

Isolerad med 
40 mm 
polystyren

Brädorna som utgör 
locket lyfts bort och 
ett eller flera 
brädvarv lyfts av. 
Innehållet grävs ur 
ovanifrån

Ventilering sker via 
springor mellan 
plankorna i 
sidoväggarna och i 
locket

Behållaren 
uppbyggd av 
isolerade plastbrädor 
som monteras 
samman enligt 
timmerhus-principen. 
Inga verktyg behövs. 
Botten är av 
hårdplast och går ca 
30 cm upp på 
sidorna. Locket 
består av lösa 
plastplankor och en 
tvärgående låsbräda

Mullbanken 1100 Allti-Trä AB
08-500 220 10
Sverige
www.alltitra.se

78Trä. Botten 
av 
nylonvävsar
merad plast

500 Höjd:
85
Bredd:
97
Djup:
97

- Brädorna lyfts av ner 
till bottenplasten. 
Innehållet grävs ur

Ventileras genom ca 
7 mm breda springor 
mellan brädorna

Behållaren är 
uppbyggd av lösa 
brädor enligt 
timmerhusprincipen, 
inga verktyg behövs. 
Bottenplasten är helt 
tät och går cirka 20 
cm upp på 
väggarna. 
Behållaren har 
dubbla lock som lyfts 
av helt vid påfyllning

www.konsumentverket.se 31



Modell Pris
kr

Konstruktion Generalagent/ 
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MARKNADSÖVERSIKT
Kompostbehållare - Latrinkomposter

Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Mullis latrinkompost 2900 Skiljevägg medföljer Mullis Miljö
08-656 54 56
Sverige
www.mullis.nu

74Rostfritt stål500 Höjd:
60
Bredd:
136
Djup:
62

- Locket skjuts åt 
sidan eller lyfts av 
helt och innehållet 
grävs ur ovanifrån

Ventilering sker 
genom ett luftintag 
via en luftventil på 
locket och genom en 
perforerad luftslang i 
behållaren

Behållare i rostfritt 
stål med skiljevägg 
för växelvis 
användning. Locket 
lyfts av helt eller 
skjut åt sidan vid 
påfyllning

Mulltoa Kompost 3800 Innan igångsättning 
tillsätts ca 50 l 
torrströ

Swedish Ecology 
AB
031-42 29 30
Sverige
www.mulltoa.com

75Glasfiber, 
lock av 
polystyren

2x400 Höjd:
95
Diam:
80

- Behållaren vänds 
upp och ner

Ventilation sker via 
två par 
luftningsslangar som 
hänger ner genom 
behållaren. Skorsten 
kan monteras för att 
öka luftdraget och 
undvika dålig lukt

Helgjuten rund 
behållare med 
förstärkt heltät 
botten. En extra 
behållare medföljer 
för växelvis 
användning. Locket 
lyfts av helt vid 
påfyllning
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Volym
liter

Material 
behållare

Ventilation Tömning ÖvrigtYttermått Material 
isolering

Roslagskomposten 3995 Lämplig för 
samkompostering 
av latrin och 
hushållsavfall

Örnplast AB
0175-252 00
Sverige
www.ornplast.se

76Polyeten, 
ventilations-
galler av 
galvaniserad 
stålplåt

2x500 Höjd:
84
Bredd:
100
Djup:
93

- Locket skjuts åt 
sidan och innehållet 
grävs ur ovanifrån

Ventilation sker 
genom två 
ventilationsgaller 
försedda med 
finmaskiga nät

Vid köpet ingår två 
separata beållare för 
växelvis användning. 
Locket skjuts åt 
sidan vid påfyllning
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