
Avtale om hjemmekompostering 

 

 
Jfr. Lokal renovasjonsforskrift for LiBiR området 

 
§12 Hjemmekompostering av våtorganisk avfall 

 
Abonnenter som har eget areal egnet for bruk av kompost kan inngå avtale om hjemmekompostering 
av våtorganisk avfall. Avtale om hjemmekompostering gjøres med kommune eller den kommunen 
gir myndighet til å inngå slik avtale 
Undertegnede abonnenent(er) erklærer at jeg/vi skal hjemmekompostere våtorganisk avfall på 
følgende betingelser: 
 

1. Alt våtorganisk avfall fra husholdninger skal til enhver tid komposteres og ikke blandes 
med øvrige avfallet. Det anbefales at det etableres tilfredsstillende sorteringssystem på 
kjøkkenet. Det øvrige avfallet skal sorteres som henholdsvis 
papir/papp/drikkekartonger/plast og restavfall. 

 
2. Kompostbingen skal drives hele året. 

 
3. Avfallet skal være skikkelig sortert, slik at komposten kan nyttes som gjødsel og 

jordforbedring direkte. 
 

4. Det skal brukes en isolert kompost binge, slik at man kan kompostere med varmgang også 
om vinteren. Bingen må være slik at fugler, gnager og andre dyr ikke kommer til avfallet. 

 
5. Kompostbingen må stå slik at den ikke er til ulempe for naboer og andre. 

 
6. Abonnenten forplikter seg til å skaffe seg nødvendig kunnskap om hjemmekompostering 

 
7. For at komposteringen skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte skal det 

regelmessig blandes i strø i komposten. Strøet kan være tørt hageavfall, bark torv, 
sagspon, flis eller lignende. 

 
8. Dersom det blir endringer i abonnentforholdet, f.eks. ved flytting eller skifte av 

kompostbeholder plikter abonnenten å varsle LiBiR IKS om dette umiddelbart. 
 

9. LiBiR kan kontrollere om komposteringen fungerer som forutsatt, og kan gi pålegg om 
endringer i opplegget dersom vilkårene over ikke er oppfylt. 

 
10. Ved opphør av avtalen blir abonnenten tilsluttet ordinær innsamlingsordning og får tildelt 

standard løsning for renovasjon. Renovasjonsgebyret vil bli tilpasset dette fra samme 
tidspunkt. 

 
 

Når beholder er tatt i bruk, returneres ett eksemplar av meldingen i utfylt og undertegnet 
tilstand til LiBiR IKS, Birkelandsveien 167, 4790 Lillesand eller på post@libir.no  

mailto:post@libir.no


Avtale om hjemmekompostering 

 

 
 
 

Navn:   
(Abonnent) 

Adresse:  
 

Postnr.:          Poststed:  
 

G.Nr.:                B.Nr.:  
Tlf: __________________  E-post: ____________________________ 

 

Jeg ønsker å hjemme kompostere mitt husholdningsavfall på de vilkår som 
fremgår av retningslinjene for hjemmekompostering i LiBiR området 

 
Jeg har anskaffet og tatt i bruk kompostbeholder av type: 
 
___________________________________ 

 

Kvittering for beholderen må vedlegges dersom den ikke er kjøpt gjennom 
LiBiR IKS 

 
Bilde må vedlegges hvis kompostbeholder er hjemmelaget: 

 
Jeg kan ellers opplyse om at kompostbeholderen deles med: 

 
Navn:  

 

Adresse:   
Som sender egen melding. 

 
 
 

Sted: ___________________, Dato:________________ 
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