INTERESSERT I Å KOMPOSTERE EGET BIOAVFALL ?
Generell informasjon
Bioavfall inngår i den ordinære kildesorteringsordningen og hentes hjemme hos den enkelte
abonnent. De som inngår avtale om kompostering og ikke leverer bioavfall via den kommunale
ordningen får en reduksjon i sitt gebyr.
Hjemmekompostering er tillatt i henhold til Avfallsforskrift for Larvik kommune, § 1-4.
Før en kan få reduksjon i avfallsgebyret må det inngåes egen avtale.
Abonnenter hvor renovasjonen inngår i en fellesløsning, samt hytter/fritidsboliger med
hytterenovasjon (1/2 årlig renovasjon) kan ikke inngå en slik avtale.

Hvordan få gebyrreduksjon ved å kompostere hjemme?
-

ha gått kurs, eller på annen måte kunne dokumentere kunnskap om varm-kompostering.
plassere komposteringsenheten uten at den er til sjenanse for omgivelsene.
benytte en isolert kompostbeholder som godkjennes av kommunen.
kompostere alt bioavfall, hele året.
disponere minst 40 m2 som spredeareal for ferdig kompost.

Hva er bioavfall?
Alt som kan komposteres.
For eksempel kjøtt, fisk
grønnsaker, frukt, brød,
eggeskall, kaffegrut
m/filter, teposer,
meieriprodukter, grøt,
bein samt mindre rester
av potteplanter og
avskårne blomster.

Husk!
- motivasjon er viktig for å drive hjemmekompostering
- kompostering er mer arbeidskrevende enn kun å kildesortere
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RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV BEHOLDER TIL VARMKOMPOSTERING

Generelt
Erfaringer viser at valg av type kompostbeholder er en av de viktigste forutsetninger for å få
til en vellykket kompostering.
Nedbrytningsprosessen i beholderen er hovedsakelig avhengig av fire faktorer:
1) lufttilgang (rikelig tilgang på oksygen)
2) fuktighet (komposteringen er helt avhengig av dette)
3) forholdet mellom karbon og nitrogen. Trevirke, stilker og grovt hageavfall = mye karbon,
matavfall = mye nitrogen. Ideelt bør det være 25-30 deler karbon for hver del nitrogen.
4) temperatur (nedbrytningshastigheten er helt avhengig av temperaturen, ideelt ca 50O C)

Utforming
- størrelsen må være tilpasset avfallsmengden.
- lett å åpne og lukke og med stor nok tømmeluke for å få ut ferdig kompostmateriale.
- solid materialvalg og med solide hengsler, samt innervegg som tåler greip eller liknende
redskap til vending og lufting.
- beholderen skal være sikret mot alle typer skadedyr, deriblant rotter, mus og fugler.
- være konstruert slik at det er sikret riktig tilførsel av luft til prosessen.
- beholderen skal være konstruert for å kunne benyttes hele året.
- beholderen skal være isolert og med et isolasjonsmateriale som er beskyttet mot fukt.
- beholderen bør være estetisk tiltalende i form og farge.

Oppfølging fra kommunens side
Kommunen vil kunne foreta hjemmebesøk hos den enkelte for å se at avtalen overholdes og for å
gi eventuelle tips og råd. Slike hjemmebesøk vil bli varslet på forhånd.
Det kan også bli foretatt uanmeldte kontroller av hvorvidt abonnenten leverer sitt bioavfall via
den kommunale innsamlingen eller ikke.

Ren jord – håndbok i hjemmekompostering - utgitt av Miljøheimevernet
kan fåes utlevert/tilsendt ved henvendelse til Larvik kommune.

Lykke til!
Med hilsen
Larvik kommune
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Søknadsskjema
Frivillig hjemmekompostering med gebyrreduksjon
Navn:
Adresse:
Postadresse:
G.nr/br.nr.:

Telefonnr.:

Kompetanse
Hva slags kompetanse har du for å drive hjemmekompostering? Legg ved kopi av
kursbevis eller annen dokumentasjon.
Annen relevant erfaring noteres her:

Ønsker du kurs for å lære om hjemmekompostering?

Ja

Nei

Fysiske forhold
Enebolig

Rekkehus

Tomannsbolig

Gårdsbruk

Hvor stort spredeareal har du for kompostproduktet?

m2

Komposteringsbeholderens avstand til nabogrense?

m

Beholder
Hvilken type beholder skal benyttes?

Dato: ___________
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AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING
I medhold av Avfallsforskrift for Larvik kommune § 1 – 4.
Formelle krav
• Komposteringsbeholder må bekostes av abonnenten.
• Kommunen skal godkjenne beholderen.
• Alt bioavfall skal komposteres hele året.
• Komposteringen skal foregå uten sjenanse eller ulempe for omgivelsene.
• Disponere minst 40 m2 som spredeareal for ferdig kompost.

Om avtalen
• Kontrakten har ingen begrensning i tid. Larvik kommune kan imidlertid si opp avtalen uten
nærmere begrunnelse.
• Larvik kommune forbeholder seg retten til å komme på hjemmebesøk (skal avtales på forhånd)
for å se at avtalen etterleves.
• Dersom det ved hjemmebesøk, eller på andre måter (kontroll av leveranse via kommunal
innsamling) kommer fram at avtalene er brutt fra abonnentens side, kan kontrakten heves
umiddelbart. Abonnenten må da betale standard avfallsgebyr.
• Blir det endringer i abonnementsforholdet, for eksempel ved flytting, endring av
komposteringsenhet og lignende skal det gis beskjed til kommunen.
• Avtalen underskrives i 1-ett eksemplar. Kommunen sender kopi av underskrevet avtale til
abonnenten.
• Avtalen gjelder fra den 1. i terminen som følger etter at kontrakten er underskrevet.
• Til grunn for avtalen ligger underskrevet søknadsskjema, samt generell informasjon om
kompostering og retningslinjer for godkjenning av beholder til varmkompostering.
Inngått avtale gir rett til reduksjon i avfallsgebyret. Reduksjonens størrelse fastsettes hvert år av
kommunen i forbindelse med fastsettelsen av renovasjonsgebyret.

Dato:

____________

Navn:

______________________________________

Adresse: ______________________________________
Telefon: ____________

Postnr.:

____________

Sted: __________________

_____________________________

_____________________________

seksjonsleder
Kommunalteknikk

abonnentens underskrift
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