
Søknad/Kontrakt
om hjemmekompostering av
våtorganisk avfalI (matavfall)

Det er i dag inngått følgende kontrakt mellom ...................................................... kommune og

Huseiers navn ................................................. Adresse ............................................................

Postnr./sted ..................................................... Gnr. /bnr. .................... Tlf. ............................

Avtalen gjelder kompostering i egen varmkompostbinge.
Betingelser: Godkjent kompostbinge er anskaffet. Alt organisk avfall fra husholdningen skal 
komposteres hele året.

Bingen er Svanemerket og av fabrikat, type ....................................................................  eller 
Selvlaget etter godkjent tegning fra Miljøheimevernet.

Avtalen gjelder kompostering med bokashi.
Betingelser: Minimum to orginale luft-tette Bokashi-bøtter samt orginal bokashistrø er anskaffet.
Alt organisk avfall fra husholdningen skal komposteres hele året.

Avtalen gjelder behandling av eget matavfall i egen gjødselkjeller. 
Betingelser: Gjødselkjelleren er i bruk hele året, og er av type blautgjødselkjeller. Matavfallet må 
blande seg godt med gjødslen og nedbrytes sammen med dette. I praksis betyr dette husdyrbruk 
med hold av storfe og/eller gris. Bruk med sau-, geit- eller hestehold alene godkjennes ikke. 
Alt organisk av fall fra husholdningen skal komposteres hele året.

• Behandling av matavfall i gjødselkjeller godkjennes ikke på gårder med gårdsturisme.
• Behandlingsmåten godkjennes kun for behandling av matavfall fra egen husholdning. Andre hus-

holdninger på samme gårdsbruk, der beboerne deltar aktivt i gårdsdriften, kan også få anledning
til å legge matavfallet i gårdens gjødselkjeller.

• Den enkelte husdyrbruker har ansvar for mulige konsekvenser ved bruk av ordningen.
• Komposteringen skal skje slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller forbipasserende, behol-

dere skal være sikret mot at dyr/fugler drar innholdet utover.
• Huseier må kunne dokumentere minst ett års erfaring med hjemmekompostering, eller forplikte

seg til å delta på komposteringskurs arrangert av kommunen, miljøhygienisk avdeling eller annen
arrangør godkjent av kommunen. Annet husstandsmedlem kan opplæres i huseiers sted.

• Kommunens helsemyndighet må vurdere de hygieniske/helsemessige forhold og anbefale at
kontrakt inngås.

• Kommunen/miljøhygienisk avdeling står til disposisjon for rettledning vedr. kildesortering og
kompostering, og vil foreta stikkprøver for å se til at kildesorteringen og den alternative behand-
lingsmåten for organisk avfall fungerer på en tilfredsstillende måte.

• Kommunen kan gi pålegg om endringer, eventuelt si opp kontrakten ved mislighold.
• Når alle betingelser oppfylles, vil kompostkontrakten gi en reduksjon i renovasjonsavgiften i

henhold til de til enhver tid gjeldende vedtak om kommunale avgiftssatser.

.........................................., den ........................................................................... 
sign. huseier

De hygieniske/helsemessige forhold er vurdert. 

Vi anbefaler at kontrakt inngås.
Vi anbefaler ikke at kontrakt inngås.

.........................................., den 

............................................................................. 
sign. helsemyndighet

Søknaden er 

Godkjent. Kontrakt er inngått.
Avslått.

.........................................., den 

............................................................................. 
sign. kommunen

Ferdig utfylt søknad/kontrakt sendes til
Miljøhygienisk avdeling, Postboks 193, 3672 Notodden, 
som   behandler søknaden på vegne av de enkelte kommuner.
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