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Avtale om hjemmekompostering/ 

bruk av matavfall til dyrefôr for husdyr 
 
 

Navn (abonnent):  

Adresse:  

Postnr og sted:  Kommune:  
 

G.nr.:  B.nr.:  Tlf:  
 
Jeg ønsker å hjemmekompostere mitt husholdningsavfall på de vilkår som fremgår av retningslinjene 

(Renovasjonsforskriften) for hjemmekompostering i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og 

Vågan  (geografisk område dekket av LAS), og side 2 i denne avtalen. 

 
Jeg har anskaffet og tatt i bruk kompostbeholder av typen: 

 

 
 Som dokumentasjon ønskes bilde av kompostbeholderen.  

 

Jeg kan ellers opplyse om at kompostbeholderen deles med: 

Navn (abonnent):  

Adresse:  
 
Abonnenten sender egen melding. 
 
 

  Avtalen gjelder gårdsbruk (kryss av) 

 
Eiendommer med eget gårdsbruk kan benytte eget avfall i sin dyreproduksjon, avfall som ikke kan 

benyttes til fôr komposteres sammen med husdyrgjødslet.  

*  *  *  

Jeg forplikter meg til å overholde punktene i renovasjonsforskriften og denne avtalen, og 

søker herved om redusert renovasjonsgebyr fra og med neste fakturering.  

 
 

Sted/Dato:  
 
 
   

Abonnentens underskrift  for LAS 
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Avtale om hjemmekompostering 
Jfr. Lokal renovasjonsforskift for kommuner tilsluttet LAS. 
 

§10 Kompostering 

Abonnenter kan inngå kontrakt med avfallsselskapet om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. 

Abonnenter som gjør dette reduserer sin egen avfallsmengde og de oppnår i tillegg en reduksjon i 

avfallsgebyret. Det knyttes imidlertid flere forutsetninger til en slik ordning:  

 Dunk for våtorganisk/matavfall må leveres inn. 

 Beholder for kompostering må være en beholder som godkjennes av avfallsselskapet 

 Abonnenten må selv skaffe beholder 

 Komposteringen må skje på en hygienisk tilfredsstillende måte som ikke tiltrekker seg 

skadedyr, vond lukt eller virker til sjenanse for omgivelsene. 

 Hjemmekomposteringsordningen kan bli kontrollert for å se om kontrakten etterleves. 

*  *  *  

I praksis betyr dette: 

 Komposten skal være i drift hele året. Det betyr at kompostdunken må være isolert og dermed 

tilrettelagt for varmkompost.  

 Dunken må være slik at fugler, gnagere og andre dyr ikke kommer til avfallet. 

 Dunken skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer og andre. 

 Det organiske avfallet skal være skikkelig sortert, slik at kompostjorden kan nyttes som 

gjødsel og jordforbedring direkte (ettermodning inkludert). Bleier og sanitetsbind kan ikke 

komposteres og må kastes som restavfall.  

 Abonnenten må disponere tilstrekkelig stort bruksareal, hvor den ferdige komposten kan 

brukes. 

 Abonnenten må ha nødvendig kunnskap om hjemmekompostering.  

Se også www.las-lofoten.no for tips og råd. 

 Ved opphør av avtalen blir abonnenten tilsluttet ordinær innsamlingsordning og må innrette 

seg etter standard løsning for renovasjon. Renovasjonsgebyret vil bli tilpasset dette fra 

samme tidspunkt. 

 Hvis det ved kontroll avdekkes at organisk avfall kastes i restavfallet, eller at komposteringen 

ikke fungerer, kan LAS si opp avtalen, med en -1 – måneds oppsigelse.  

 

Dato:  Type kompostbeholder:  

Abonnentenes underskrift:  

 

Når kompost beholder er tatt i bruk, returneres ett eksemplar av meldingen i utfylt og 

undertegnet tilstand til Lofoten Avfallsselskap IKS, Postboks 99, 8376 Leknes 


