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Bild: Testfakta i september 2013Källa: Gunnar Eriksson, Kompostcenter, Bokashi.se, tillverkare.* Strö med bakterier ca 100 kr/kg. 1 kg räcker till ca 200 liter avfall

Komposter för 
hushållsavfall

Beskrivning

Exempel på tillverkare

Cirkapris kronor
Material
Volym (liter)
Kapacitet 
(liter avfall/vecka)

50–1100
Plast eller trä

25–30

cirka 1

Maskkompost 
inomhus

Avfall, strö och maskar 
blandas i en låda. När den 

är full ställs en annan 
ovanpå. Maskarna 

vandrar upp till den nya. 
Innehållet i den understa 
blir jord och kan tömmas.

Nature's Wormery, Miljö-
eko. Kan även tillverkas 

själv av stapelbara backar 
som man gör hål i botten 

på + kompostmask (bilden). 

Kan användas inomhus 
och behöver ingen tillgång 

till trädgårdsland.

6 000
Trä och rostfritt stål

360

20

Stående behållare, 
bottenmatad

 Avfallet trycks in 
underifrån. Finns 

endast ett varumärke. 

Embla Kitchen

Kräver inget strömaterial. 
Den färdiga mullen töms 

ovanifrån.

Dyr.

3 000–20 000
Plastbelagd plåt

2 x 62,5 – 2 x 300 

15–100

Roterande 
behållare

Går att blanda om 
i komposten genom att 

veva. Har två fack.

Jora (bilden), 
Euro-komposten  

God syretillförsel ger 
snabbare förmultnings-

process än i stående 

Snabb process gör att det 
lätt kan bli för blött. Var 

noga med strömaterial. Dyr.

50–900*
Plast

En hink rymmer 10–16 liter
Beror på hur många 
hinkar som används.

Bokashi

Avfallet läggs i täta hinkar 
med lock. Bakterier tillsätts 

som gör att avfallsmaterialet 
spjälkas upp. Efter 2–3 veckor 

blandas det ner i jorden.

Bokashi.se eller var 
som helst där man kan 

köpa hinkar med 
tätförslutande lock.

Kan användas inomhus.

Förutsätter att man har 
tillgång till jordlott att blanda 

ner den jästa massan i.

Klarar bara en mindre 
del av matavfallet.

1 000–5 000
Plast

200–375

10–30 

Stående behållare,
ett fack

Den vanligaste typen av 
kompost. Matas med 
avfall uppifrån. Finns 
i många utföranden.

Greenline (bilden), 
Gröna Johanna, Handy, 
Mully, Biokub, Separett 

Billig men klarar 
mycket matavfall.

Kan vara krånglig att 
tömma eftersom den 
färdiga mullen finns i 

botten.

2 500–4 000
Trä

2 x 120 – 2 x 250

15–20

Stående behållare, 
två fack

När ett fack är fullt börjar 
du fylla det andra. Under 
tiden får hela det första 

facket stå och bli till 
färdig mull.

Mullbanken (bilden), 
Mullbänken

Lätta att tömma eftersom 
färdig mull är separerad 

från ej färdig.

Tar mycket plats.
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