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1. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er å sikre at abonnenter som ikke leverer matavfall i beholder for 
bioavfall, behandler avfallet på en miljømessig og helsemessig forsvarlig måte. 

2. Betingelser for hjemmekompostering 
Alle husstander skal kildesortere matavfallet. Hovedsakelig skjer dette ved bruk av en avfallsbeholder 
for bioavfall.  For de som ønsker en alternativ løsning, kan det inngås avtale om 
hjemmekompostering eller bokashi.  Inngått avtale anses som en dispensasjon fra bestemmelsen om 
bruk av bioavfallsbeholder. 

• Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort nok hageareal til å kunne bruke komposten 
som produseres. 

• Kompostbingen eller bokashiutstyret skal godkjennes av Avfall Sør.  Kompostbeholderen må 
være vinterisolert, sikret mot klemskader og skadedyr. Bokashiutstyr må brukes som 
foreskrevet i https://bokashinorge.no/ . 

• Abonnenten kan kjøpe godkjent kompostbinge av Avfall Sør.  Dersom abonnenten velger å 
bygge en selv, eller kjøpe den av andre, må kravene i forrige punkt være oppfylt. 
Kompostbeholderen må plasseres slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. 

• Bokashi-utstyr er også godkjent utstyr for hjemmekompostering. 
• Avfall Sør vil kontrollere komposteringsprosessen og gi veiledning til de som inngår avtale. 
• Det påløper et årlig komposteringsgebyr som dekker: 

o Strukturmateriale (bark/flis) som kan hentes gratis på gjenvinningsstasjonene. 
o Administrasjon, kontroll, veiledning og kurs i hjemmekompostering og bokashi. 

3. Innvilgelse  
Avfall Sør mottar ferdig utfylte avtaler fra abonnenter som ønsker å hjemmekompostere/bruke 
bokashi, se vedlagt avtaleskjema.  Det kontrolleres at kompostbingen som skal benyttes er av 
godkjent type, eller at selvbygde beholdere tilfredsstiller kravene.  Det inngås avtale om henting eller 
utkjøring av kompostbinge når abonnenten vil kjøpe denne av Avfall Sør.  Abonnenten mottar en 
underskrevet avtale i retur sammen med informasjon om komposteringsprosessen. 

Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre 
pålegg blir fulgt.  Bioavfallsbeholder vil i slike tilfeller bli utplassert hos abonnenten. 

4. Pris 
Avfall Sør tilbyr godkjent kompostbinge til innkjøpspris.  Størrelsen på komposteringsgebyret vedtas 
hvert år i kommunestyrenes gebyrbehandling og skal dekke Avfall Sørs kostnader knyttet til 
ordningen. 

Avfall Sør selger ikke bokashi-utstyr. 

https://bokashinorge.no/
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5. Hjemmel for retningslinjen 
Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2.5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i 
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”.   
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