
Avtale om kompostering 
av matavfall

Hjemmekompostering er et miljøvennlig tiltak som mange kan utføre. Det betyr at man sorterer 
mat- og kjøkkenavfall i en egen beholder inne, og legger det i en spesiell kompostbeholder ute. 
I denne blir det høy temperatur, og omdanningen av avfallet til kompostjord går raskt og effektivt. 
Ved å kompostere på  denne måten, sparer man miljøet for både skadelige klimagassutslipp, 
transport og mulige skadelige forbindelser som kan dannes under forbrenning. Man får veldig 
god kompostjord til hagen. Takk for at du har valgt å kompostere!

Denne avtalen er mellom IVAR Renovasjon Ryfylke og:

Navn: ………………………………………………………………………….....................................................................................................................   

Adresse:  .....................................................................................................................  Gnr/Bnr ....................................................................

Eier av eiendommen: ………………………………………………………  Adresse  ………………………………………….............................

1. Husholdningens totale produksjon av våtorganisk avfall komposteres i en isolert kompostbinge 
godkjent av IVAR Ryfylke Renovasjon. Kompostering skal gjennomføres i henhold til vedlagt 
retningslinjer og etter de retningslinjer som helsemyndighetene setter slik at det ikke oppstår 
ulemper for naboer eller andre.

2. Restavfallsposen skal ikke inneholde komposterbart materiale.

3. Det skal blandes i strø hver gang matavfall blir lagt i komposten for å unngå lukt og for å sikre en god  
komposteringsprosess. Strøet kan være hageavfall, oppkuttet/kvernet avfall fra busker og tre, bark, 
torv eller annet.

4. IVAR Renovasjon Ryfylke har innsynsrett og kan føre kontroll med at komposteringen fungerer. 
Dersom avtalen ikke blir holdt kan det gis pålegg om endringer i opplegget.

5. Så lenge avtalen om kompostering gjelder har abonnenten rett til å bestille abonnement etter 
redusert sats (per i dag 20% rimeligere).

6. Kompostbingen skal plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for naboer og andre.

7. Evt. oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig.

Undertegnede aksepterer avtalen:

Dato:  …………………………………………  Underskrift  …………………………………..................................................................................
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