AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING

Mellom Reno-Vest og eier/leietaker av gnr ________bnr._________ i ________________ kommune,
inngås følgende avtale om hjemmekompostering av våtorganisk avfall (matrester og hageavfall), i
medhold av forskrift om hjemmekompostering.

1. Kompostering av våtorganisk avfall
Alt våtorganisk avfall fra husholdningen skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med det
øvrige avfallet. Matrester skal varmkomposteres i egne godkjente beholdere eller ved hjelp av mark.
Hageavfallet kan komposteres for seg selv uten bruk av godkjent beholder, eller i lag med
matrestene i varmkompostbeholder så langt som plassen tillater.

2. Teknisk utstyr
Reno-Vest forbeholder seg retten til å kunne endre tekniske krav eller hvilke metoder som
godkjennes.
Varmkompostbeholder
Abonnentene må selv bære kostnadene med anskaffelse og drift av varmkompostbeholderen.
Beholderen må være konstruert slik at den fungere på en hygienisk og miljømessig tilfredsstillende
måte gjennom hele året. Beholderen skal godkjennes av Reno-Vest, i h.h.t. gitte spesifikasjoner.
Kompostbeholderen skal være isolert med minimum 7,5 cm ekstrudert polystyren (eller tilsvarende).
Isolasjonsmaterialet må være fuktbestandig eller beskyttet mot fuktighet. Luftehull må være sikret
slik at ikke skadedyr som rotter og mus kan ta seg inn i kompostbeholderen.
For en normalhusholdning vil et volum på 150-250 liter være passende (30-60 liter pr. person som
“tommelfingerregel”).
Abonnenten må selv skaffe tilfredsstillende strø (tørt hageavfall, bark, sagspon, flis e.l.) som
regelmessig blandes i komposten.
Kompostering med mark
Kompostering med mark kan foregå innendørs eller utendørs. Abonnentene må selv bære
kostnadene med anskaffelse og drift av makk-kompostbeholderen. Beholderen må være konstruert
slik at den fungerer på en hygienisk og miljømessig tilfredsstillende måte gjennom hele året.
Kompostering med mark krever ikke isolert beholder, men luftehull må være sikret slik at ikke
skadedyr som rotter og mus kan ta seg inn i beholderen.

3. Tomtestørrelser/naboforhold
Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort bruksareal (blomsterbed, grønnsakshage, o.l.) hvor
den ferdige komposten kan brukes. Normalt vil det kreves min. 200-300 m2 hageareal. Plassering av
varmkompostbeholder eller utendørs makk-kompostbeholder må skje slik at det ikke skaper unødig
sjenanse for naboer. Beholderen skal plasseres på egen eiendom, og minimum 10 meter fra bolighus
eller uteplass på annen eiendom. Dette kravet kan fravikes hvis det inngås skriftlig avtale mellom de
berørte eiere/beboere.
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4. Informasjon
Abonnenten plikter å skaffe seg informasjon og kunnskap om hjemmekompostering, samt sette seg
inn i det materiale Ren-Vest eventuelt sender ut.

5. Kontroll og veiledning
Reno-Vest har rett til å føre kontroll med at hjemmekomposteringen skjer i samsvar med vilkårene.
Reno-Vest kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges og kan ved behov fastsette ytterligere
vilkår for avtalen.
Reno-Vest kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller andre pålegg
gitt av Reno-Vest ikke følges. Abonnenten plikter å melde fra hvis vilkårene i avtalen ikke kan
oppfylles.

6. Reduksjon i renovasjonsgebyret
Abonnenter som driver hjemmekompostering med tillatelse fra Reno-Vest, gis reduksjon i
renovasjonsgebyret. Reduksjonen fastsettes av kommunestyrene, og løper fra første termin etter
godkjent prøveperiode. Opphold i hjemmekompostering, eller ikke godkjent drift medfører fullt
gebyr for aktuell termin. Avbrudd i kompostering, eller ikke godkjent drift medfører krav om ny 1 års
prøveperiode. Reno-Vest kan etter søknad fravike fra dette kravet.

7. Iverksettelse/ prøveperiode
Hjemmekompostering av organisk avfall fra egen husholdning starter senest ____/____20_____
Prøveperioden skal være kontinuerlig og vare i minimum et år fra oppstartsdato. Abonnenten kan
etter endt, og tilfredsstillende gjennomført prøveperiode, skriftlig søke om permanent drift.
Reno-Vest vil gi skriftlig godkjenning for permanent hjemmekompostering hvis prøvedriften er
gjennomført med tilfredsstillende resultat.
Type kompostbeholder (kryss av):
Kjøpt varmkompostbeholder, type ___________________
Selvkonstruert type _______________
Kompostering innendørs ved bruk av_______________
Kompostering utendørs ved bruk av mark__________________

______________________________, _________/_____20_________
Søkers navn og signatur

Godkjent av __________________________, ______/_____20________
for Reno-Vest
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