
 
 

 

 

 
Monterings- och bruksanvisning:  

Varmkomposten Embla 
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Stort tack för att ni valt en Embla!  
 
Nedan följer instruktioner för hur ni monterar och kommer igång med er 
kompost. Om det dyker upp några frågor – tveka inte att höra av 
er till info@theemblacompost.com.  
 
För tips och inspiration - följ oss gärna på Instagram ‘theemblacompost’ och 
Facebook ‘The Embla Compost’.  
 
 
Några saker som är bra att tänka på innan ni kör igång: 
 

- Förbered platsen där ni ska placera komposten. Placera gärna Embla 
halvskuggigt med närhet till köket. Kom ihåg att Embla måste ha 
markkontakt och inte kan stå rakt på t.ex. stenplattor. 

 
- Kontrollera att ni fått med alla delar i förpackningarna. Dessa finns 

angivna i materialförteckningen nedan. 
 

- Se till att ha en plan och stabil yta att arbeta på och att underlaget inte är 
ömtåligt. Ha gärna någon slags rät vinkel att referera till så blir det lättare 
att montera komposten rakt. 

 
- Ni kommer att behöva en skruvdragare (eller en skruvmejsel), ett par 

handskar (näten är väldigt vassa i kanterna), en hammare och en 
hylsnyckel storlek 10 alternativt skiftnyckel. 

 
- Det går bra att bygga ihop en Embla själv men det är lättare om man är 

två, så har du någon som kan hjälpa dig så rekommenderar vi det.  
 
Nu kör vi igång! 
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Materialförteckning 
 
36 x brädor för kompostbehållaren 

4 x brädor för locket 

2 x brädor med U-sågning (runt inmataren) 

6 x korta brädor (runt inmataren) 

1 x regel (som stag i locket). 

1 x inmatningsmodul 

1 x handtag 

1 x mothållsram (med 6 bultar) 

1 x stänkskydd 

2 x rostfria nät 

4 x hörnbeslag långa (för behållaren) 

4 x hörnbeslag korta (för locket) 

4 x isoleringsskivor 

2 x spikar 

7 x rostfri bult  

90 x rostfri träskruv (2 reserv) 

75 x staketkrampa/klammer (5 reserv) 

 
Ytterligare material som behövs för att starta komposten 
 
- Matjord eller motsvarande, minst 250 liter. 
- Torvmull, barkmull eller motsvarande till jordfilter, ca. 50 liter. Matjord går 
också bra här om man vill plantera i locket. 
- Jord från tidigare kompost eller motsvarande för startmassa, minst 20 – 30 liter. 
(valfritt, skyndar på uppstarten av processen) 
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Montering 
  

När vi börjar bygga ihop Embla så bygger vi den upp- och nedvänd. Plankorna 
som hamnar högst upp kommer alltså sedan att utgöra botten på komposten. 

 

Steg 1: Kompostbehållaren 

 

1) Börja med att ta de fyra långa hörnbeslagen och trä in plankorna i de frästa 
skårorna. Tänk på att trä in plankorna rakt. Ibland kan man behöva banka lätt på 
plankorna men använd inte våld, då riskerar de att spricka.  

Börja med en första rad. Fyll därefter på med plankor tills samtliga fyra sidor har 
tre rader plankor. Välj en sida som ni lämnar öppen så länge och fyll sedan upp 
resterande tre. 

 

2) Skruva fast plankorna i hörnbeslagen efterhand som ni bygger upp 
kompostbehållaren, antingen rad efter rad eller efter att ni byggt upp samtliga 
sidor. Använd medföljande träskruv. 

Viktigt! Plankorna som hamnar högst upp kommer att utgöra botten på 
komposten. Dessa måste gå helt jämnt med hörnbeslagen för att komposten 
skall vara skadedjurssäker. 

 

3) Bygg upp den sista sidan där inmataren sedan skall sitta. Börja med den lång 
plankan med två hål i. Denna ska placeras med hålen uppåt. Fyll därefter på 
med de korta plankorna, tre på varje sida, och därefter de två långa.  
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Steg 2: Bottennätet 

 

Viktigt! Tänk på att använda handskar när du hanterar näten då kanterna är 
mycket vassa. 

Se till att komposten står i rät vinkel innan du börjar fästa nätet. När väl nätet 
sitter på plats är det svårt att justera ifall komposten blivit skev. 

 

4) Placera nätet jämnt med alla kanter. Se till att att kompostens hörn är 90 
grader och spika sedan fast nätet med klamrarna, ca. 8 st på varje sida (eller 5 
cm mellanrum). Börja med att spika dem diagonalt för att nätet ska hållas på 
plats.  

Nu har vi gjort klart själva behållaren och kan vända på denna så att botten 
hamnar nedåt.  

 

Steg 3: Locket 

 

5) Ta fram de korta hörnbeslagen och fyra plankor. Trä i plankorna i skårorna på 
samma sätt som ni gjorde när ni byggde sidorna. Se till att locket ligger i rät 
vinkel. 

 

6) Placera nätet jämnt med sidorna och spika fast det på samma sätt ni gjorde 
med bottennätet, 8 st klamrar på varje sida. 

 

7) Vänd på locket så att nätet ligger mot marken. Placera regeln i mitten, rakt 
över och dikt an mot nätet och spika sedan fast den från utsidan med de två 
långa spikarna.  
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8) Vänd upp och ner på locket och spika fast nätet i regeln med häftklamrarna, 
ca. 5 cm mellanrum.  

Viktigt! Var försiktig så att regeln inte lossnar när ni spikar fast klamrarna. Lägg 
gärna någonting under som stöder upp regeln under tiden.  

Nu är locket nästan färdigt. Vi ska bara skruva fast hörnmodulerna men detta 
väntar vi med till sist. Lägg locket åt sidan en stund så länge.  

 

Steg 4: Inmataren  

 

Nu är det dags att montera inmataren. Här är det bra att vara två.  

Kom ihåg att nu ha komposten stående med botten nedåt. Ställ gärna 
komposten upphöjd vid en kant så blir det lättare att montera fast stänkskyddet 
(som sedan gärna ska tryckas ner något i marken för att hålla tätt).  

 

9) Börja med att sätta på mothållsramen med de 6 bultarna ifrån insidan så att 
bultarna sticker ut på utsidan av komposten. 

 

10) Lyft på inmataren utifrån och skruva fast den med de översta fyra muttrarna. 
Vänta med de nedre två. Spänn fast med hylsnyckeln.  

 

11) Sätt nu på stänkskyddet med de bockade sidorna nedåt. Tänk på att kanten 
på stänkskyddet ska gå ned i marken när komposten placeras. Skruva fast med 
de två resterande muttrarna och spänn åt med hylsnyckeln.  
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12) Sätt nu på handtaget. Trä på det med hålet uppåt tills hålen möts. Skruva 
fast med bult och mutter.   

 

Steg 5: Isolering 

 

Nu är det dags att sätta in isoleringen.  

Viktigt - var försiktig med isoleringsskivorna. Se till att pressa skivorna rakt 
nedåt, långsamt och utan att böja dem, så att de inte knäcks. Det skall vara 
trångt för att isoleringen ska ligga tillräckligt tätt emot.  

 

13) Börja med den sida som går runt inmataren. Fyll därefter på med en skiva i 
taget. Pressa ned dem försiktigt tills alla sidor är täckta.  

 

Steg 6: Passa in locket 

 

Nu är det dags att passa in locket. 

 

14) Lägg locket på komposten och passa in det så att det ligger jämnt i alla hörn. 
Banka försiktigt ner hörnmodulerna med baksidan av hammaren så att de ligger 
tätt mot komposten och håller tätt.  

 

15) Skruva därefter fast hörnmodulerna och plankorna med träskruven. 

 

Nu är komposten färdigmonterad! Det är dags att placera ut den och fylla den 
med jord.  
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Placering 
 
Välj ut en plats nära utgången från köket, gärna där det finns en ytterlampa som 
lyser på komposten. Platsen skall inte vara täckt med asfalt eller betongplattor 
då Embla måste ha markkontakt. Jord, gräs eller grus går bra. Komposten trivs 
bäst i halvskugga men undvik att ha den placerad under tak eftersom regnvatten 
har en positiv inverkan. 
 

Kom igång 

Placera först startmassan på bottennätet framför inmatningshålet. Fyll sedan 
upp med övrig jord och maka upp den till en kulle framför inmatningshålet. Även 
jord från trädgårdsland kan med fördel matas in.  

Vattna/genomdränk jordmassorna rikligt med stril. Massan ska ha samma 
fuktighet som en urkramad tvättsvamp.  

Lägg nu på locket och fyll upp med anskaffad torvmull till bredden. Locket 
fungerar som ett jordfilter och kan med fördel användas som planteringslåda. 
Blanda då gärna in några liter matjord.  
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Så här använder du din Embla  

 

1) Töm hushållsavfallet i den öppnade tratten med inmatningsarmen i läge 
A. Tryck ner/mata ner avfallet med hjälp av en pinne eller liten spade. Gör 
några rörelser med matningsarmen mellan läge A och B. Nu kan du fylla 
på med ytterligare avfall som du trycker ner tills det känns fullt.  

 
2) Frigör med foten spärren D. Pressa ner inmatningsarmen med en mjuk 

och långsam rörelse till läge C. I detta moment trycks och lyfts avfallet in i 
kompostmassan som samtidigt luckras och luftas. Utrymme för ytterligare 
avfall har då skapats.  

 
3) Upprepa vid behov momenten A, B och C. När du avslutar ska tratten vara 

helt tom och matningsarmen stå i läge B. Du ska kunna se den blanka 
klipp- och krosskniven som då sluter tätt i botten av tratten. Stäng locket 
till nästa gång.  
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Här kommer några tips för att lyckas med din Embla! 

 
Vad kan jag kompostera?  
 
Embla klarar i regel det mesta av vårt hushållsavfall. Alla typer av matrester 
såsom köttrester, fågel inklusive mindre ben, fiskrester, skaldjur, bröd, frukt, 
grönsaker och till och med middagens pappersservetter går bra. Observera att 
vissa frukter är svåra att bryta ner eftersom skalen innehåller stora mängder 
bekämpningsmedel. 
 
 
Vad kan jag inte kompostera?  
 
Plast, glas, metall, blöjor, cigarettfimpar och dammsugarpåsar är strikt 
förbjudet. Även större köttben, kartonger och tidningar bör undvikas.  
 
 
Håll ett vakande öga  

Lyft jordfiltret för kontroll någon gång då och då (vid nystart med några veckors 
intervall). Täck eventuella uppkomna sprickor i massan genom att skrapa över 
jord från sidorna så att kullen mot inmatningen bibehålls. Avfallet ska givetvis 
vara helt täckt. Fyll vid behov på med mer jord.  

 

Undvik att störa processen 

Vid matning och även under nedbrytning flyttas massorna successivt uppåt. 
Kompostjord, som näringsrik jordförbättring, kan efterhand krattas av från ytan. 
Den aktiva delen (minst halva behållarens rymd) måste få arbeta ostört. Annars 
riskerar man att mikroliv och ”maskarbetet” avstannar.  
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Låt inte komposten torka ut 

Om Embla placeras på särskilt dränerande mark kan det leda till att den under 
varma och regnfattiga perioder torkar ut. Komposten mår då bra av riklig 
genomvattning vid några tillfällen. Detta sätter åter fart på nedbrytningen. Låt 
även marken under och runtomkring komposten suga upp vatten.  

 

Att särskilt observera vintertid… 

Töm avfallet i tratten medan det har rumstemperatur. På så vis hjälper du till att 
hålla temperaturen i komposten. Snö kan som isolering med fördel ligga över 
och kring komposten. Lock, spärrpedal och handtag ska givetvis hållas fria. Snö 
är inte välkommen i komposten. Snöfattiga vintrar kan jordfiltret täckas med 
granris som isolering.  

 

Stort lycka till med din Embla! 
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