
 

Riktlinjer för kompostering av 
hushållsavfall 

 

 

  



 2 ( 4 ) 
  Riktlinjer kompostering av hushållsavfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Förvaltningschef 

Dokumentet gäller från: 2020-11-06 

Dokumentet gäller för: Värnamo kommun 

Dokumentansvarig: Förvaltningschef 
Framtagen av Charlotte Gustafsson 

 

 
Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 

mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Bakgrund 
Kompostering av hushållsavfall regleras i Värnamo kommuns avfallsföreskrifter, daterade 

2018-04-26 § 69. Enligt avfallsföreskrifterna får fastighetsägaren efter anmälan till 

tillsynsansvarig nämnd kompostera sitt eget matavfall. Enligt avfallsföreskrifterna får 

kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ske i en skadedjurssäker 

behållare. Kompostering och omhändertagande av det erhållna materialet ska ske på sådant 

sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.  

 

Enligt avfallsföreskrifterna är ordinarie sophämtningsintervall en gång varannan vecka för 

åretruntbostäder och en gång varannan vecka under perioden 1 maj-15 september för 

fritidsbostäder. Vill fastighetsägarna ha ett annat intervall på hämtning behöver det finnas 

en kompost som används på fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om 

kompostering och SÅM beslutar om hämtningsintervall. 

Syfte 
Syftet med det här dokumentet är att klargöra vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att kunna erhålla beslut om kompostering på egen fastighet. 

Kriterier för kompostering 
Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan. 

Matavfall och liknande avfall får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få kompostera 

matavfall: 

• skadedjursäker 

• isolerad 

• ventilerad 

• Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Av 

100 liter hushållsavfall inklusive strö blir det cirka 25 liter färdig kompostjord. 

• En isolerad kompost bör rymma 50–75 liter per person, en oisolerad cirka 100 liter 

per person. 

Om hushållet består av endast en person räcker det med en kallkompost men övriga 

kriterier är detsamma. 

En typ av kompostering kallas för Bokashi. Denna typ av kompostering sker i en mindre 

behållare inomhus. Fastighetsägaren kan ha flera behållare. Fastighetsägaren bör redogöra 

för hur avfallet i behållaren hanteras under den tid av året då det inte går att gräva ned 

materialet i marken. 

Komposteringen ska skötas så att inte olägenheter uppstår.  

Beslutet om kompostering är personligt och gäller så länge hen bor på fastigheten. Flyttar 

hen så upphör beslutet. Om hen flyttar till ny fastighet behövs en ny anmälan om 

kompostering. Ägarbyte och ändrad nyttjandegrad ska anmälas till 

samhällsbyggnadsförvaltningen av fastighetsägaren. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan medge undantag från riktlinjerna om särskilda skäl 

föreligger. Riktlinjerna uppfyller kraven i renhållningsordningens bestämmelser §§ 4, 27, 

28, och 29. 
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Ansvarig 
Ansvariga tjänstepersoner är handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen 

med specifik kompetens inom gällande område 

 

Uppföljning 
Riktlinjen ska ses över vid behov och när föreskrifter ändras 

 

 

 


