Att kompostera matavfall

Från och med 1 mars 2014 sorterar och återvinner vi matavfall
i vår kommun. För dig som väljer att kompostera ditt matavfall själv
gäller att du ska kunna göra det på ett bra sätt och din kompostering
ska anmälas till miljökontoret.
Kompostering av matavfall hemma måste
ske så att det inte blir till olägenhet för människors hälsa och miljö. Därför är det viktigt
att din kompostering inte lockar till sig skadedjur
eller luktar så att den stör din omgivning.
Du kan antingen köpa någon av de kompostbehållare som finns på marknaden eller bygga
en själv. Därefter ska du anmäla att du komposterar ditt matavfall till Dalslands miljökontor.
Anmälan gör du på en blankett som finns att
skriva ut från hemsidan, www.dalsland.se.
Miljökontoret tar ut en avgift som beslutats av
Dalslands kommunalförbund för att behandla
din anmälan.

En godkänd kompostering av matavfall ska:
- vara konstruerad så att flugor, fåglar
och gnagare inte kommer åt innehållet;
- ha ett lock som tål snötyngd och inte
släpper in regn;
- vara försedd med en botten som
ska vara tät eller ha nät;
- vara robust så att den klarar av
att innehållet blandas om;
Du ska placera din behållare så att den
inte stör någon. Den färdiga kompostjorden
tar du hand om själv.

Anmäl din kompostering av matavfall till
Dalslands Miljö- och energikontor

Blanketter hittar du på hemsidan:
www.dalsland.se
E-post till: kansli@dalsland.se
Telefon: Dagjournummer: 939430
Dagjouren är alltid bemannad vardagar
8.30-12.00 och 13.00-16.00.
Dag före röd dag är dagjouren bemannad
8.30-12.00.
När du ringer inom Dalsland behövs inget
riktnummer (0528, 0530, 0531, 0532, 0534)

Du kan kompostera praktiskt taget allt från växteller djurriket. För att underlätta förmultningen
bör stora avfallsstycken delas upp – ju mindre
bitar desto snabbare nedbrytning. Du kan även
lägga i köttben, men tänk på att de förmultnar
långsamt.

Det här kan du lägga i komposten:
råa och tillagade matrester, frukt- och
grönsaksrester, äggskal, bröd, kaffe- och
tesump, kaffefilter, hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade servetter, snittblommor, krukväxter, blomjord, kutterspån från smådjur.
Det här ska du INTE lägga i komposten:
cigarettfimpar, snus, tobaksaska, blöjor,
bindor, tyg, innehållet i dammsugarpåsen,
kattsand, kalk, gyttja, lera, stora mängder
vedaska, grillkol.
Lägg detta i ditt gröna sopkärl i stället!

Så här sköter du din kompost
Luftcirkulationen är viktig i din kompost och
på vintern kan du använda spån eller något
annat strö för att minska risken för att dålig
lukt ska uppstå.
Du kan börja med att lägga ris och kvistar i botten (för luftcirkulationens skull). Fyll sedan på
ditt köksavfall som under sommaren kan varvas
med avfall från trädgården.
Under vinterhalvåret varvar du ditt köksavfall med
till exempel sågspån. Spån eller annat strömedel
ska tillsättas för att det inte skall uppstå kväveöverskott (dålig lukt) i komposten.
För att undvika att processen avstannar vintertid
måste din behållare vara isolerad. Ett alternativ är
att skaffa en så stor behållare att avfallet får plats
även om nedbrytningen avstannar. När vårsolen
kommer startar processen igen.
Trädgårdskompost
En öppen kompostbehållare som enbart används
för trädgårdsavfall kan du ha på din tomt utan att
anmäla detta till miljökontoret.

Frågor & svar

Hur gör jag om jag vill sluta kompostera och
börja använda ett brunt kärl i stället?

Dalslands miljö- och energikontor, vad är det? Svar: Kontakta kommunens renhållning så får
du ett brunt kärl som vi tömmer varannan vecka.
Svar: Dalslands miljö- och energikontor är en
gemensam miljöförvaltning för Bengtsfors,
Måste jag sortera matavfall?
Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.
Miljökontorets mål är att bidra till en bra miljö i
Svar: Ja det är obligatoriskt att sortera matavDalsland – både för invånare, företagare och
fall. Alla invånare i kommunen ska göra det. Du
kommunala verksamheter och för besökare till
som komposterar ditt matavfall själv behöver
vårt landskap. Miljökontoret arbetar med att
inget brunt kärl men du ska inte kasta matrester
planera och genomföra tillsyn, både för
i ditt gröna kärl.
invånare, företagare och kommunala
verksamheter. Miljökontoret meddelar vilka
Vad händer om jag vägrar sortera?
villkor som gäller för miljöfarliga verksamheter
och ger råd eller tvingande förelägganden om
Svar: Matavfallssorteringen är obligatorisk,
lagstiftningen kräver det. Det finns
alla ska sortera sitt avfall. Det kan förekomma
mer att läsa på www.dalsland.se
stickprovskontroller för att kontrollera att avfallet
är rätt sorterat. Om det vid upprepade tillfällen
Hur gör jag om jag vill börja
visar sig att fel saker hamnat i fel sopkärl leder
kompostera mitt matavfall själv?
det till kraftigt höjda avgifter.
Svar: Det finns regler för vad som gäller för att
kompostera matavfall själv. Då behöver du en
Vad menas med en
kompostbehållare som gör att du kan ta hand
”skadedjurssäker kompostbehållare”?
om matavfallet utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Den ska vara
Svar: En kompostbehållare för matavfall måste
skadedjurssäker, stå emot väder och vind och
vara tät så att inte råttor och möss tar sig in i
den ska vara så robust att du kan röra om i
den. Du kan bygga din egen kompostbehållainnehållet. Du måste även anmäla att du
re, men tänk på att möss kan ta sig in genom
komposterar ditt matavfall till Dalslands miljöspringor som är mindre än 5 mm breda. sortera
och energikontor. När du gör det får du betala
ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur
en anmälningsavgift.
dina hushållssopor.

