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Abonnenter som er interessert  
i hjemmekompostering 
 
 
 
         Kristiansand, 
 
 
 
 
GENERELL INFORMASJON OM HJEMMEKOMPOSTERING 
 
 

Avtale om hjemmekompostering 
Vedlagt finner du ”Avtale om hjemmekompostering”. Avtalen må fylles ut og underskrives av 
abonnenten.  Underskrevet avtale sendes Avfall Sør når du har anskaffet godkjent beholder 
direkte fra leverandør, eller i forbindelse med kjøp av beholder gjennom Avfall Sør. Avtalen 
vil bli underskrevet av oss og returnert sammen med et illustrert informasjonshefte fra 
Miljøheimevernet om hjemmekompostering. 
 
Kjøp av kompostbeholder gjennom Avfall Sør 
Avfall Sør kan tilby ”KompostBjørn” til de som ønsker å kjøpe kompostbeholder gjennom 
selskapet.  Vedlagt følger en oversikt med bilde og produktinformasjon. Dagens pris på 
beholderen er kr 5.023,75 inkl. mva.   
 
Levering av kompostbeholder 
Beholderen bringes hjem mot et utkjøringsgebyr på kr 510,64 inkl. mva.  Abonnenten vil bli 
fakturert i etterkant av leveringen. 
 
Bygge selv/ kjøp av annen beholdertype 
Alle kompostbeholdere skal tilfredsstille ”Krav til kompostbeholder”.   
Dersom det er ønskelig å kjøpe kompostbeholder av annet merke enn den Avfall Sør tilbyr, 
eller dere velger å bygge den selv, må kravspesifikasjonen overholdes. 
 
Veiledning og kontroll 
Avfall Sør vil følge opp alle som inngår avtale om hjemmekompostering med veiledning og 
kontroll.  I den forbindelse vil det også bli kontrollert at alle kompostbeholderne er av 
godkjent type.  Dersom du mener beholderen tilfredsstiller kravene, er det ikke nødvendig å 
vente med og starte opp til vi har sett beholderen. 
 
Vi vil komme rundt å se hvordan kompostprosessen fungerer, måle temperatur og gi 
praktiske tips.  Vi vil forsøke å treffe deg hjemme, men det vil uansett bli gitt tilbakemelding 
fra disse besøkene.  Avfall Sørs ansatte vil kunne se på kompostbeholderen selv om du ikke 
er hjemme.  Eventuelle problemer kan tas opp over telefonen.  
 
Vi vil med jevne mellomrom arrangere kurs i hjemmekompostering.   
 
Abonnenter som driver med hjemmekompostering betaler et årlig komposteringsgebyr.  
Gebyret for 2020 er kr. 67,56 
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HVA KREVES FOR Å INNGÅ AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING? 
 
Formelle krav 
De formelle kravene for å inngå avtale om hjemmekompostering er: 
 *du må disponere nok hageareal for selv å bruke komposten som produseres 
 *du må ha en godkjent kompostbeholder 
 
Motivasjon 
Ut over de formelle kravene bør man være litt ekstra motivert for å drive med 
hjemmekompostering.  Hjemmekompostering er mer arbeidskrevende enn å legge avfallet i 
en vanlig brun søppeldunk.  Kompostbeholderen må etterses et par ganger i uken, og det vil 
være behov for å bearbeide komposten med en greip eller lignende med jevne mellomrom.  
Man må også tilsette strø.  Det kan også bli behov for å tilføre fuktighet.  Man må sette seg 
inn i informasjonsmateriell om hjemmekompostering for å løse de problemene som dukker 
opp i kompostbeholderen etter hvert. 
 
Strø 
Strø må anskaffes når det blir behov for mer av dette. Avfall Sør har et lager av opprevet 
bark på våre gjenvinningsstasjoner og de med ”Avtale om hjemmekompostering” kan hente 
dette gratis.   
  
 
Tidligere utdelt dunk for bioavfall 
Ved utkjøring av kompostbeholder hentes dunken for bioavfall i retur.  Vi ber om at dunken 
settes lett synlig ved huset, slik at vi kan finne den.  
 
Lykke til med komposteringen! 
 
 

 
Med hilsen 
Avfall Sør 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


