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ANG. HJEMMEKOMPOSTERING 
 
Det vises til Deres henvendelse om hjemmekompostering. Vedlagt oversendes søknadsskjema, 
vedtekter og avtale for hjemmekompostering. Situasjonskart følger vedlagt. 
 
Dersom de ønsker å sette i gang hjemmekompostering, sendes søknad med nødvendige bilag til Hias: 
 

• Søknadsskjema i utfylt stand  (Skjema følger vedlagt). 
• Situasjonskart med markering av plassering av kompostbinge. 
• Avtale om hjemmekompostering i undertegnet stand. 

 
En del kriterier skal være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis og det nevnes bl.a.: 
 

• Varmkompostering i typegodkjent beholder, jf vedlagte oversikt. 
• Beholderen skal ha et volum på 170 - 250 liter. 
• Tilstrekkelig hageareal for disponering av ferdig kompost 
• Kompostbingen skal plasseres min. 10 meter fra naboens bolighus/uteplass. 

 
Hias kan tilby følgende: 
 

• Kompostbeholder kan lånes ut i en prøveperiode på inntil 6 måneder. Det er ingen 
avgiftsreduksjon i prøveperioden. 

• Etter prøveperioden kan kompostbeholderen overtas mot betaling, alternativt kjøpe en 
annen godkjent beholder eller lage sin egen beholder etter godkjent tegning. 

• Med hensyn til renovasjonsgebyrer for 2008, vises det til vedlegg. En evt. reduksjon i 
renovasjonsgebyret ved hjemmekompostering, vedtas av kommunen for hvert år. 

 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Hias i telefon 62 54 37 00. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Erik Jønsberg        Anne Mari Løbak 
 
Vedlegg: Søknadsskjema, avtale, vedtekter og situasjonskart. 
 
 



  

SØKNAD OM HJEMMEKOMPOSTERING 
 
Opplysninger om søkeren og om eiendommen: 
Søkerens navn: 

Postadresse: Gardsnr.: Bruksnr.: Festenr.: 

Postnr: Poststed: 
 

Telefon/mobil: 

 
Opplysninger om kompostbeholder og disponering av ferdig kompost: 

Prøveperiode (6 mnd.) - lånt beholder av HIAS:   (ingen avg.red.) Permanent ordning:  (avgiftsred.) 

Type kompostbeholder: Godkjent av: 

Egenprodusert beholder:       Tegning/beskrivelse fra: 

Beholderens volum i liter: Isolasjonstykkelse i beholderen: 

Areal for disponering av ferdig kompost:                                    m2 Kompostbingens avstand til nabo:                      m. 

Type areal for disponering av ferdig kompost:    Kjøkkenhage                             Blomsterbed       
 

                                                                             Dyrket mark (jorde)                   Annet (beskriv): 

 
 

Vedlegg til søknaden: Situasjonskart   Undertegnet avtale   Annet  
 
 
 
                          Sted og dato                         Søkerens underskrift 

 
Søknaden sendes til Hias IKS, Vangsvegen 143, 2317 Hamar. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hias´ behandling: (fylles ut av Hias) 
 

 

 

 

 
 
                        Sted og dato                          Saksbehandlers underskrift 

 
 
Godkjent søknad sendes søkeren 
Kopi til: Kommunen 
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AVTALE 
 
Mellom kommunen og eier/leietaker av gnr.            
bnr            

  
 i                                      kommune, inngås 

følgende avtale om hjemmekompostering av matavfall 
fra egen husholdning. 
 
1. KOMPOSTERING AV ORGANISK 
AVFALL . 
Matavfall fra husholdningene skal varmkomposteres i 
egne godkjente beholdere. Hageavfall kan 
komposteres for seg uten bruk av godkjent 
kompostbeholder. 
 
Restavfallet skal leveres i det ordinære 
avfallssystemet og ikke inneholde matavfall. 
 
2. TEKNISK UTSTYR OG STRØ 
Abonnenten må selv bære kostnadene med 
anskaffelse og drift av varmkompostbeholderen. 
Beholderen må være konstruert slik at den fungerer på 
en hygienisk og miljømessig tilfredsstillende måte 
gjennom hele året. Beholderen skal godkjennes av 
kommunen. Beholdere godkjent av Stiftelsen 
Miljømerking i Norge - (Svanemerket) - godkjennes 
automatisk. 
 
Kompostbeholderen skal være isolert med min. 5 cm 
ekstrudert polystyren (eller tilsvarende). 
Isolasjonsmaterialet må være fuktbestandig eller 
beskyttet mot fuktighet. 
 
Luftehull må ikke være så store at rotter og mus kan ta 
seg inn. Beholderen må ha et volum på 170-250 liter 
pr. husholdning. 
 
 
 

 
3. TOMTESTØRRELSE/NABOFORHOLD 
Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort 
bruksareal (blomsterbed, grønnsakhage, o.l.) hvor den 
ferdige komposten brukes. 
 
Plassering av varmkompostbeholder må skje slik at 
det ikke skaper unødig sjenanse for naboer. Uten etter 
avtale med nabo skal avstand fra beholder til nabos 
bolighus/uteplass være min. 10 meter. 
 
4. INFORMASJON 
Abonnenten plikter å sette seg inn i det 
informasjonsmateriale om hjemmekompostering som 
kommunen sender ut. 
 
5. KONTROLL OG VEILEDNING 
Kommunen vil gi nødvendig veiledning og har rett til 
å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar 
med vilkårene. Kommunen kan gi pålegg om tiltak 
dersom avtalen ikke følges. 
 
Kommunen kan si opp avtalen med øyeblikkelig 
virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre 
pålegg gitt av kommunen blir fulgt. Abonnenten kan 
si opp avtalen med 1 måneds varsel. 
 
6. DIFFERENSIERT GEBYR 
Husholdninger som starter med hjemmekompostering, 
kan gis en reduksjon i renovasjonsgebyret. 
Reduksjonen fastsettes av kommunestyret. 
 
Ved opphør av avtalen blir abonnenten tilsluttet 
kommunens ordinære innsamlingsordning. 
 
7. IVERKSETTELSE AV ORDNINGEN 
Hjemmekomposteringen starter senest     /       2008.                

 
 
 
 
 
 
 
 
                          Sted og dato                              Sted og dato 

 

   

                          Abonnentens underskrift                
for ....................................... kommune 

 
 
 
 



  

RETNINGSLINJER  FOR 
HJEMMEKOMPOSTERING AV MATAVFALL FRA EGEN HUSHOLDNING.  

 
Fastsatt av  .......................... kommunestyre 
den................1996 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 
6 om vern mot forurensninger og om avfall § 30 annet 
og tredje ledd og § 34. 
 
§ 1. Virkeområde 
Forskriftene gjelder hjemmekompostering av 
matavfall fra egen husholdning. Ordningen er frivillig.   
 
§ 2. Definisjoner 
Matavfall: Rester fra tilberedning av mat til egen 
husholdning.  
Hjemmekompostering: Varmkompostering av 
matavfall og annet organisk avfall i godkjente 
beholdere i egen hage/tomt etter nærmere 
retningslinjer. 
 
§ 3. Hvem kan drive med hjemmekompostering. 
Alle som ønsker å drive med hjemmekompostering 
må søke kommunen om tillatelse.  Bare de som 
oppfyller de til enhver tid gjeldende krav kan drive 
med hjemmekompostering.  De som får tillatelse til å 
hjemmekompostere må inngå en egen avtale med 
kommunen om dette. 
 
§ 4. Spesielle krav for hjemmekompostering. 
Beholdere til hjemmekompostering må anskaffes og 
bekostes av abonnenten selv.  Beholdere skal enten 
være typegodkjent (Svanemerket) eller spesielt 
godkjent av kommunen før de tas i bruk.  

Abonnentene må kunne utnytte den ferdige 
komposten på egen eiendom. 
Kompostbeholderen skal plasseres på egen eiendom, 
og minimum 10 meter unna bolighus/uteplass på 
annen eiendom. Kravet i siste setning kan fravikes 
hvis det inngås skriftlig avtale mellom de berørte 
eiere. 
 
§ 6.   Reduksjon av avfallsgebyret 
De som har fått tillatelse til å ta hånd om sitt eget 
matavfall etter disse forskrifter, kan gis en rabatt på 
kommunal renovasjonsgebyr. Størrelsen på rabatten 
fastsettes hvert år av kommunen samtidig med 
fastsettelsen av renovasjonsgebyret. 
 
§ 7. Kontroll 
Kommunen kan til enhver tid foreta inspeksjon hos 
den enkelte for å påse at forutsetningene i denne 
forskrift overholdes. 
Hvis det påvises at abonnentene kvitter seg med 
matavfall i restavfallsbeholderen, eller på annen ikke 
godkjent måte, vil kommunen inndra tillatelsen til 
egen behandling og pålegge abonnentene å betale fullt 
renovasjonsgebyr. 
 
§ 8. Klage 
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av disse 
forskrifter, kan påklages til kommunens klageorgan. 

 
 
 
 
RENOVASJONSGEBYRER 2008 inkl. merverdiavgift 
 Liten dunk 

(80L) 
Middels dunk  
(140L) 

Stor dunk  
(240L) 

Reduksjon for 
hjemmekompostering 

HAMAR 1.075,00 kr 1.675,00 kr 2.525,00 kr -375,00 kr 
STANGE  1.412,50 kr 2.005,00 kr 3.080,00 kr -423,75 kr 
LØTEN 1.432,50 kr 2.352,50 kr 2.976,25 kr -651,25 kr 
RINGSAKER 1.537,50 kr 2.193,75 kr 2.846,25 kr -607,50 kr 
 
 
 
     
 

SVANEMERKEDE KOMPOSTBEHOLDERE PR. 01.01.2008: 
 
Cipax Kompen 
Polimoon Cipax 
1940 Bjørkelangen 
Tlf. 63853000/fax. 63853001 
 
Tara Lahti 
Futur As 
0649 Oslo 
Tlf. 92098173 
 
 

 
Myra 
Tremek A/S 
Skorgen, 6390 Vestnes 
Tlf. 71188980/fax. 71188989 
 
Frolandskompen, enkammer 
Agder Miljø  
Stimoen, 4820 Froland 
Tlf. 37037000/fax. 37037701 
 
 

 
Biolan 220/550 
Rett Trading 
Trygve Nilsensv.45, 1061 Oslo 
Tlf. 22300250/mobil 90536727 
 
KompostBjørn 
Strømbergs Plast 
P.b. 444, 2001 Lillestrøm 
Tlf. 63805880/fax. 63805881 
 
 

 
Sandvik 170 l 
Miljøkompaniet 
6630 Tingvoll 
Tlf. 71531310/fax. 71532401 
 
MYRA 
Tremek AS 
6390 Vestnes 
Tlf. 71181452/fax. 71181490

 
 



  

 


