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Avtale om hjemmekompostering 
 

I medhold av gjeldende renovasjonsforskrift for Nit tedal kommune inngås herved 
avtale om hjemmekompostering av biologisk avfall (m at og hageavfall) for 
eiendom(mene) som er angitt i denne avtalen. Følgen de vilkår gjelder: 
 

1. Alt matavfall fra husholdninger skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med 
det øvrige avfallet. Det øvrige avfallet skal sorteres i de avfallstyper som til enhver tid 
gjelder. Hageavfall kan komposteres for seg uten bruk av godkjent kompostbeholder.  
 

2. Abonnenten må selv skaffe kompostbeholder og stå for drift av komposteringen. Det 
anbefales å ta et kurs i hvordan kompostere matavfall. Det skal brukes 
kompostbeholder som er isolert, slik at man kan komposteres hele året. 
Kompostbeholderen skal være av godkjent type (Svanemerket). 
 

3. Kompostbeholderen skal plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller 
forbipasserende. Beholderen bør stå på drenerende grunn og skal være sikret slik at 
dyr/fugler ikke drar innholdet utover. 
 

4. For at komposten skal virke godt og for å unngå lukt, er det viktig at forholdet mellom 
nitrogen (matavfall) og karbon (strø) er riktig. Ta utgangspunkt i én del strø til tre deler 
matavfall. Det er også viktig å tilføre oksygen i komposten. Strøet kan være tørt 
hageavfall, frest/hakket/kvernet avfall av busker og trær, bark, torv eller lignende. 
 

5. Nittedal kommune har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar 
med vilkårene. Abonnenten må følge opp slik at komposteringen fungerer. 
Leverandøren av beholderen, ROAF og Nittedal kommune er behjelpelig med 
veiledning dersom komposteringen ikke lykkes. 
 

6. Dersom komposteringen blir til sjenanse eller medfører problemer for naboer eller 
andre, vil Nittedal kommune forbeholde seg retten til å si opp avtalen. 
 

7. Nittedal kommune kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene 
i avtalen eller andre pålegg blir fulgt, og ordinært gebyr ilegges. 
 

8. Dersom det blir endringer i abonnementsforholdet f.eks. ved salg av eiendom, flytting 
eller skifte av kompostbeholder, skal det gis melding om dette til kommunen 
v/kommunalteknisk avdeling. 
 

9. Avtale om hjemmekompostering gir redusert renovasjonsgebyr. Gebyrreduksjonen 
vurderes hvert år i forbindelse med fastsettelse av de øvrige gebyrene. 
 

10. Dersom det oppstår tvist om forståelsen av denne avtalen, skal den først søkes løst i 
minnelighet. Dersom det ikke fører frem, skal tvisten avklares ved voldgift iht. reglene 
i lov om tvistemål. 
 



 
11. Avtalen underskrives i 1 – ett – eksemplar. Kommunen sender kopi av underskrevet 

avtale til abonnenten. 
 
Eiendommer som omfattes av avtalen: 
Navn eier/leier Adresse Gnr/bnr 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Kompetanse: 
Hva slags kompetanse har du for å drive hjemmekompostering? Legg ved kopi av kursbevis 
eller annen dokumentasjon. 
Annen relevant erfaring noteres her:_____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Type kompostbeholder: 
Hvilken type beholder skal benyttes?____________________________________________ 
 
Plassering av kompostbeholder:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undertegnede eier/leietaker av ovennevnte eiendom forplikter seg til, i henhold til vilkårene i 
denne avtale, å kompostere matavfall fra egen husholdning (og eventuelt andre 
husholdninger som er oppgitt i avtalen) i en kompostbeholder som er godkjent av Nittedal 
kommune/ROAF. Ved samarbeid om beholdere må alle eierne/leietakerne skrive under. 
 
Dato:_____________________  
 
 
____________________________________ _________________________________ 
abonnentens underskrift      for Nittedal kommune 

 
Sendes til Nittedal kommune, Kommunalteknisk avdeling, Postboks 63, 1483 Skytta 
 

(skisse som viser beholderens plassering på eiendommen. Legg evt. med kartutsnitt med påtegnet plassering) 

 

 

 

 

 


