
 
 
AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING  

Les avtalevilkårene på baksiden av arket, fyll ut avtalen og send den til Renovasjon i Grenland per 
post eller epost.  

Renovasjon i Grenland Postboks 3046, 3707 Skien Telefon: 35 10 10 10 E-post: post@rig.no  

 

Velg løsning Kryss av 
Jeg/ vi godtar avtalevilkårene, og vil inngå i ordning med varmkompostering.  
Jeg/ vi godtar avtalevilkårene, og vil inngå i ordning med bokashi.  

 

Egenerklæring 
Jeg/ vi har de kunnskapene om hjemmekompostering som kreves. 
Renovasjon i Grenland anbefaler håndbok i varmkompostering som er å finne på rig.no. Tilegnet kompetanse skal 
beskrives på eget ark som vedlegg til denne søknad. 

 

 

Jeg ønsker å kjøpe varmkompostbeholder via Renovasjon i Grenland – 4000,- kroner  
Jeg ønsker beholderen kjørt hjem for et tillegg i prisen på 375,-  
Jeg henter beholderen på Rødmyr i Skien  
Jeg har annen varmkompostbeholder som tilfredsstiller Renovasjon i Grenlands krav 
(Oppgi merke og modell. Dersom du har laget beholderen selv, legg ved beskrivelse) 

 

Jeg har egen dunk for matavfall som jeg vil levere inn.  
 

Følgende eiendom inngår i avtale med Renovasjon i Grenland om kompostering av våtorganisk 
husholdningsavfall:  

Navn på abonnenten (Bruk navnet til den som mottar renovasjonsgebyret): 

__________________________________________________________________________________ 

Fødsels- og personnummer (11 siffer) : 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse, postnummer og sted: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Dersom flere skal dele kompostbeholder – oppgi navn adresse på annen abonnent: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Dato/sign: 

__________________________________________________________________________________ 



 
 
Betingelser  

a) Abonnenten får reduksjon i renovasjonsavgiften etter gjeldende satser fastsatt av kommunen.  

b) Renovasjon i Grenland tilbyr beholder for varmkompostering til subsidiert pris. Abonnenten 
henter beholder selv på anvist sted.  

c) Renovasjon i Grenland sørger for tilgang til strø til varmkompostering.  

d) Abonnenten skal drive hjemmekompostering hele året. Alt våtorganisk avfall (kjøkkenavfall, 
matrester (både vegetabilsk og fra kjøtt/ fisk), kaffe/- teposer, planterester med mer.) skal 
komposteres, og skal ikke kastes i dunk for restavfall eller deponeres på annen måte.  

e) Abonnenten skal ha nok kunnskap om kompostering til å utføre denne på en effektiv og 
hygienemessig forsvarlig måte. Abonnenten må dokumentere at han/hun har den nødvendige 
kunnskap.  

f) Det skal brukes korrekt mengde strø og fuktighet i beholderen.  

g) På grunn av fare for skadedyr og lukt/hygieneproblemer, må abonnenten bruke godkjent beholder 
for varmkomposteringen. Godkjente beholdere er beholder kjøpt via Renovasjon i Grenland eller 
Svanemerkede beholdere. Ut over dette, har Renovasjon i Grenland utarbeidet krav til 
egenproduserte beholdere og beholdere fra andre leverandører. Renovasjon i Grenland skal i hvert 
enkelt tilfelle godkjenne ikke-merkede beholdere.  

h) Området rundt komposteringsbeholderen skal holdes rent og ryddig. Søl fra tømming mm. skal 
ryddes umiddelbart for ikke å tiltrekke seg skadedyr. 

 i) Kompostbeholderen skal plasseres slik at den ikke sjenerer andre. Minstekrav er 4 meter fra 
nabogrense, dersom ikke annet er skriftlig avtalt med nabo.  

j) Den ferdige komposten skal nyttes på egen tomt dersom ikke annen bruk er søkt om og fått 
godkjent på. Nødvendig bruksareal er om lag 30-40m2 for en normalfamilie.  

k) Renovasjon i Grenland kan foreta inspeksjon for å påse at vilkårene i denne avtalen overholdes. 
Ved brudd på avtalevilkårene, kan Renovasjon i Grenland si opp avtalen, og retten til redusert 
renovasjonsavgift bortfaller. Renovasjon i Grenland vil i slike tilfeller ha rett til tilbakekjøp av 
eventuell subsidiert beholder til 70% av egenandelen abonnenten betalte for den.  

l) Dersom abonnenten sier opp avtalen om hjemmekompostering innen 1 år fra driftsstart, har 
Renovasjon i Grenland rett til tilbakekjøp av kompostbeholder for 70% av den egenandelen 
abonnenten betalte for beholderen, forutsatt at abonnenten har benyttet seg av Renovasjon i 
Grenlands tilbud om subsidiert beholder, og at beholderen er uten skader.  

m) Dersom abonnenten flytter eller avslutter komposteringen, skal melding gis til Renovasjon i 
Grenland. 

n) Abonnenten må selv holde utstyr og strø til bokashi. 


