Avtale om hjemmekompostering
I henhold til felles forskrift for renovasjon i Vesar-kommunene inngås herved avtale om hjemmekompostering
på den eiendommen som er nevnt i denne avtalen. Følgende vilkår gjelder:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alle matrester fra husholdningen skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med det øvrige
avfallet. Vesar kan kontrollere at restavfallet ikke inneholder matrester. Hageavfall kan komposteres for
seg uten bruk av isolert beholder. Det skal etableres et tilfredsstillende sorteringssystem på kjøkkenet.
Det øvrige avfallet skal sorteres i de fraksjoner Vesar til enhver tid bestemmer.
Kompostbeholderen skal være godkjent av Vesar og plasseres slik at den ikke sjenerer naboene eller
andre.
Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort bruksareal i egen hage der komposten kan anvendes.
Abonnenten forplikter seg til å sette seg inn i det informasjonsmaterialet om hjemmekompostering som
Vesar sender ut.
For at kompostering skal forgå på en hygienisk tilfredsstillende måte må det regelmessig blandes strø i
komposten. Strøet kan være tørt hageavfall. Bark, spon, flis eller lignende. Abonnenten må selv skaffe
strø.
Kompostmassen skal vendes ofte for å sikre god lufttilgang og motvirke luktplager.
Den som har ansvar for komposteringen må tilegne seg kunnskap nok til å drive den på forsvarlig måte.
Vesar har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar med vilkårene, og kan gi pålegg
om tiltak og fastsette ytterligere vilkår for avtalen. Vesar kan pålegge abonnenten å gjennomgå godkjent
kurs i hjemmekompostering.
Vesar kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen ikke blir fulgt.
Ved endring av abonnementsforhold (flytting/ eierskifte eller liknende) skal Vesar umiddelbart ha
beskjed.
Skadedyr skal unngås ved at kompostbeholderen holdes lukket og komposteringen gjennomføres
effektivt slik at temperaturen i beholderen er tilstrekkelig. (40-60 grader C).
Avfall som kan inneholde giftige substanser, blod, avføring og urin fra mennesker, kloakkslam eller
stoffer som på annen måte kan skade eller være til ulempe for helse og miljø, må ikke komposteres.
Avtalen utstedes i to undertegnede eksemplarer hvorav det ene returneres til abonnenten og det andre
beholdes av Vesar.
Ved opphør av avtalen vil abonnenten bli tilknyttet den ordinære matinnsamlingen.

Eiendommer som omfattes av avtalen:
______________________________

________________________________________

______________________________
Eiers navn

________________________________________
Adresse, postadresse, gnr./bnr.

Type kompostbeholder:

Godkjent dato:

______________________________

_________________

Dersom det skal komposteres i ikke typegodkjent beholder bes denne beskrevet på eget ark.
_________________

_________

______________________________
Abonnent

________________

__________

_________________________________________
For Vesar

