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AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 

Mellom HRS og eier/leietaker av gnr...........bnr........... i Narvik kommune, inngås

følgende avtale om hjemmekompostering av våtorganisk avfall (matrester og hageavfall), 

i medhold av renovasjonsforskriften §2.5.

1. Kompostering av våtorganisk avfall

Alt våtorganisk avfall fra husholdningen skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med

det øvrige avfallet. Matrester skal varmkomposteres i egne godkjente beholdere, ved bokashi
eller andre godkjente metoder. Hageavfallet kan komposteres for seg selv uten bruk av

godkjent beholder, eller sammen med matrestene i varmkompostbeholder så langt som

plassen tillater.

2. Teknisk utstyr

HRS forbeholder seg retten til å kunne endre tekniske krav eller hvilken metoder som

godkjennes.

Kompostbeholder 
Abonnentene må selv bære kostnadene med anskaffelse og drift av komposteringsutstyret.
Den må være konstruert slik at den fungere på en hygienisk og miljømessig tilfredsstillende

måte gjennom hele året. Beholderen skal godkjennes av HRS.

Har du varmkompost, skal beholderen skal være isolert med minimum 7,5 cm ekstrudert

polystyren (eller tilsvarende). Isolasjonsmaterialet må være fuktbestandig eller beskyttet mot 

fuktighet. Luftehull må være sikret slik at ikke skadedyr som rotter og mus kan ta seg inn i 

kompostbeholderen. For en normalhusholdning vil et volum på 150-250 liter være passende 

(30-60 liter pr. person som “tommelfingerregel”). Abonnenten må selv skaffe tilfredsstillende 

strø (tørt hageavfall, bark, sagspon, flis e.l.) som regelmessig blandes i komposten. 

Har du bokashi, må du ha godkjent utstyr og bruke dette etter gitte anbefalinger. 

3. Tomtestørrelser/naboforhold

Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort bruksareal (blomsterbed, grønnsakshage, o.l.)

hvor den ferdige komposten kan brukes.

Plassering av varmkompostbeholder må skje slik at det ikke skaper unødig sjenanse for 

naboer. Beholderen skal plasseres på egen eiendom, og minimum 10 meter fra bolighus eller 

uteplass på annen eiendom. Dette kravet kan fravikes hvis det inngås skriftlig avtale mellom 

de berørte eiere/beboere.
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4. Informasjon

Abonnenten plikter å skaffe seg informasjon og kunnskap om hjemmekompostering.

5. Kontroll og veiledning

HRS har rett til å føre kontroll med at hjemmekomposteringen skjer i samsvar med vilkårene.

HRS kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges og kan ved behov fastsette ytterligere

vilkår for avtalen.

HRS kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller andre

pålegg gitt av HRS ikke følges. Abonnenten plikter å melde fra hvis vilkårene i avtalen ikke

kan oppfylles.

6. Reduksjon i renovasjonsgebyret

Abonnenter som driver hjemmekompostering med tillatelse fra HRS, gis reduksjon i

renovasjonsgebyret. Reduksjonen fastsettes av kommunestyret, og løper fra første termin etter

godkjent prøveperiode. Opphold i hjemmekompostering, eller ikke godkjent drift medfører

fullt gebyr for aktuell termin. Avbrudd i kompostering, eller ikke godkjent drift medfører krav

om ny 1 års prøveperiode. HRS kan etter søknad fravike fra dette kravet.

7. Iverksettelse/ prøveperiode

Hjemmekompostering av organisk avfall fra egen husholdning starter senest ..................

Type kompostbeholder (kryss av): 

Kjøpt varmkompostbeholder  ........................................... 
Bokashi
Selvkonstruert beholder
Kompostering innendørs ved bruk av mark 
Kompostering utendørs ved bruk av mark

godkjent av ................................., ................
for HRS

.............................., .................. .............................., ................
Sted Dato Sted Dato 

................................................. ................................................. 

abonnent for HRS
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