AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING
MELLOM
SARPSBORG KOMMUNE
OG
………………………………………. (heretter kalt abonnent)
for eiendom: ……………………………………………………..
Bakgrunn
Kildesortering ble innført i Sarpsborg kommune fra 01.01.97 og renovasjonsforskriften gir
muligheten for hjemmekompostering.
Formål
Avtalens formål er å legge til rette for at eiere av eiendommer som ligger slik til og som har et
hageareal som er egnet til bruk av kompost skal kunne kompostere mat- og hageavfall.
1. Abonnentens plikter og rettigheter innebærer følgende:
1.1. Abonnenten plikter selv å gå til anskaffelse av godkjent og isolert kompostbeholder.
1.2. Plassering av kompostbeholder må ikke være til sjenanse for nabo.
1.3. Komposteringen skal utføres på en hygienisk tilfredsstillende måte.
1.4. Abonnenten tillates ikke å kaste matavfall i restavfallsbeholderen. Dette skal i
avtaleperioden kun kastes i kompostbeholderen.
1.5. Dersom komposteringen opphører, plikter abonnenten skriftlig å melde dette til
Sarpsborg kommune, og redusert renovasjonsavgift opphører.
1.6. Dersom abonnenten har felles beholder for restavfall med en eller flere naboer, må også
disse skrive avtaler om kompostering. Dersom kompostbeholderen er dimensjonert for flere
enn én boenhet, kan komposteringen utføres sammen.
1.7. Abonnenten gis en redusert renovasjonsavgift som til enhver tid bestemmes av bystyret.
1.8. Abonnenter som inngår avtale om kompostering vil bli kontrollert. Dersom kommunen
registrer at matavfall likevel blir lagt i avfallsbeholder, vil differansen mellom redusert avgift
og ordinær avgift bli avkrevd for inneværende og foregående år.
2. Oppsigelse
2.1. Avtalen kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel.
Vi gjør oppmerksom på at Sarpsborg kommune er i planleggingsfasen av et nytt
ettersorteringsanlegg på Øra i samarbeid med flere kommuner i Østfold. Med dette anlegget i
gang vil alt organisk avfall bli sortert ut og brukt til biogassproduksjon. Alle kompostavtalene
som er inngått med huseierne i Sarpsborg kommune vil da bli sagt opp, men dette vil ikke
skje før ca. år 2022, med forbehold. Kompostbingene er i privat eie, så det vil fortsatt være
mulig å kompostere, men da uten reduksjon i renovasjonsgebyret.
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