Hvaler kommune
Søknad om kompostavtale

Jeg har komposteringskurs i regi av Hvaler kommune. År……………………….
Jeg har komposteringskurs i regi av en annen kommune. Kommune/år……………….

Vilkår for avtale om hjemmekompostering av våtorganisk avfall (matrester og hageavfall) i
medhold av gjeldene renovasjonsforskrift for Hvaler kommune
1. Alt våtorganisk avfall fra husholdningene skal skilles fra øvrig avfall og komposteres.
2. Kompostbingen skal være innkjøpt gjennom, eller godkjent av kommunen. I kompostbingen skal det foregå
varmkompostering. Bingen skal være plassert slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. Binger innkjøpt
gjennom kommunen, leveres fritt til oppgitt leveringspunkt (eiendom med adkomst, spesifisert
parkeringsplass eller offentlig brygge). Bingen etterlates da på kjøpers ansvar.
3. Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort bruksareal der den ferdige komposten kan brukes.
4. Abonnenten må dokumentere gjennomført kurs i hjemmekompostering for å inngå kompostavtale.
Hvaler kommune avgjør om kurset kan godkjennes. Abonnenten skal for øvrig sette seg inn i og følge
bestemmelser om hjemmekompostering og annen avfallssortering i kommunen, gitt i forskrift og på kurs.
5. Gratis kompostkurs gjennomføres i kommunal regi vår og høst og blir annonsert på kommunens
hjemmesider. Hvaler kommune vil gi nødvendig veiledning og har rett til å føre uanmeldt kontroll med at
hjemmekompostering finner sted, og at den skjer i samsvar med den opplæring som er gitt.
6. Abonnent med avtale innrømmes redusert renovasjonsgebyr som bestemt av kommunestyret ved fastsetting
av årsbudsjettet.
7. Hvaler kommune kan annulere avtalen og fjerne reduksjonen i renovasjonsgebyret dersom ikke vilkårene i
avtalen blir fulgt. Dersom kompostbingen ikke er i drift når eiendommene er i bruk, kan kommunen legge til
grunn at hjemmekompostering ikke har foregått som forutsatt de siste 12 måneder, og fjerne rabatten i
renovasjonsgebyret. Abonnenten vil da inngå i den ordinære renovasjonsordningen med tilhørende gebyr og
krav om sortering fra og med neste termin. Kommunen kan annulere eller endre avtalen og fjerne eller endre
reduksjonen i gebyr dersom renovasjonsordningen eller krav til kommunal renovasjon endres slik at
hjemmekompostering blir uhensiktsmessig. Det samme gjelder hvis kommunestyret velger å ikke støtte
ordningen i budsjettet. Abonnenten kan slutte med hjemmekompostering med en måneds varsel til
kommunen. Ved opphør av hjemmekompostering inngår abonnenten i den ordinære renovasjonsordningen
med tilhørende gebyr og krav om sortering. Abonnent plikter å melde fra om dette uten ugrunnet opphold.
Endring i gebyret er vedtak og skal følge forvaltningsreglene. Abonnent har derfor krav på å bli varslet om
dette skriftlig. Han har også klagerett.
8. En kompostavtale med Hvaler kommune er personlig og følger ikke med ved eventuelt salg av eiendommen.

Avtale
Søker:

Adresse:
Fakturaadresse:

Postnr./sted:

Gnr:

Bnr:

Sted/dato:

Fnr:

Seksjonsnr:

Signatur:

Kompostbinge
Kjøpes av Hvaler kommune
Hentes på Sandbakken
(Etterfaktureres)
Bringes til eiendommen
Bringes til offentlig brygge
Egen beholder (beskriv størrelse og fabrikat). Beholderen må være tilstrekkelig isolert og være
rottesikret:

Vi selger følgende kompostbinge:
Biolan

Kommunal behandling
Godkjent søknad
Betingelser:
Søker plikter å gi skriftlig tilbakemelding når vilkårene
i søknaden om reduksjon/fritak for kommunale avgifter
ikke lenger er tilstede.
Søknaden behandlet

Søknaden avslått - begrunnelse:

Korrigert i komtek
Fra dato:………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
..

Dato, signatur og stempel

Dato og signatur

