
 

 

SØKNAD - AVTALE 

HJEMMEKOMPOSTERING I NES KOMMUNE 

 

 

________________________________________________________eier(e) av 

 

 

Gnr. ______ bnr. ______ Eiendommens adresse:___________________________ 

 

erklærer at jeg/vi vil drive med varmkompostering av husholdningens matavfall på følgende 

betingelser: 

 

 

1. Alt mat-/organiskavfall fra husholdningen som er egnet til å kompostere skal til en 

hver tid varmkomposteres og ikke blandes med det øvrige avfallet. Komposteringen 

skal drives hele året.  

 

2. Det skal benyttes varmkompostbeholder. Beholderen skal godkjennes av Esval 

Miljøpark KF. Beholderen skal plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer 

eller andre.  

 

3. Minst en i husholdningen skal ha deltatt i og gjennomført komposteringskurs i regi av 

Nes Hagelag eller kunne dokumenterer minst tilsvarende kunnskap om varmkompost 

av matavfall.  

 

4. Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort areal hvor den ferdige komposten kan 

brukes. 

 

5. Esval Miljøpark KF har rett til å føre kontroll med at kompostering av matavfallet 

skjer i samsvar med vilkårene og kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges. 

 

Esval Miljøpark KF kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke 

vilkårene i avtalen eller andre pålegg blir fulgt.   

 

Esval Miljøpark KF vil ca. hvert andre år be om en skriftlig bekreftelse på at kriteriene 

for fradraget oppfylles.  

 

6. Avtalen kan si opp av begge parter med en måneds varsel. 

 

Ved opphør av avtalen skal beholder for våtorganisk avfall setes ut til abonnenten og 

renovasjonsgebyret settes igang. 

 

7. Dersom det blir endringer i abonnementsforholdet f. eks. ved flytting fra eiendommen, 

opphører avtalen. 

 

8. Abonnenten plikter og melde fra til Esval Miljøpark KF ved endringer i 

abonnentsforhold som påvirker avtalen.  



 

 

Opplysninger om kompostbeholder til bruk på eiendommen. 

 

 

Husstanden har skaffet: 

 

Kompostbeholder: Type/navn: …………………………..  

 

  

 

Eller annen isolert beholder: (beskriv) 

 

  

 

  

 

Beholderen er: 

 Rotte og musesikker i bunnen. 

 Fluetett i lokket.  

 Isolerte vegger med minst 5 cm styroform eller tilsvarende. 

 Løst innerlokk med 5 cm styroform eller tilsvarende. 

 Lufteanordning i bunn. 

 Bør ha lufting i toppen. 

 

Undertegnede eier av eiendommen forplikter seg til å disponere godkjent beholder før denne 

avtalen underskrives.  

 

Esval Miljøpark KF godkjenner at husholdningen varmekomposterer husholdningens 

våtorganiske avfall på grunnlag av opplysninger gitt ovenfor. Avtalen gir rett til fritak for 

gebyr for våtorganisk avfall, og en rabatt for hjemmekompostering fra første faktura etter at 

avtalen er mottatt i signert stand.  

 

 

 
Sted:   Dato:   Sted:   Dato:   
 
 
 
 
    

Ansvarlig abonnent Esval Miljøpark KF 

 

 

Avtalen er utstedt i et eksemplar, som undertegnes og sendes til: 

Esval Miljøpark KF  

v/ Lindis Assmann 

Miljøparkvegen 112 

2160 Vormsund 

For godkjenning og signering, deretter returneres et eksemplar til abonnenten. 


