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SØKNADSSKJEMA FOR AVTALE OM HEIMEKOMPOSTERING 
 

 

Om abonnenten 

Namn  

Adresse  

Om eigedomen 

Kommune  Gardsnr  Bruksnr  

Ved deling av abonnement 

Gnr/brn ein ønsker  å dele med:  

Ansvarlig  for drifta av bingen: 

Om kompostbingen 

Type kompostbinge: 

 

Underteikna stadfester med dette at han/ho er kjent med krava som gjeld for avtale om 

heimekompostering, og som er lista på side 2 av skjemaet. 

 

      

Dato      Signatur 

 

Utfylt  og signert skjema sendast til Nordfjord miljøverk.  

E-post: post@nomil.no 

Postadresse: Eidsmona 14, 6823 Sandane 

 

Søknad er handsama, og avtale  godkjent og registert av Nomil 

Dato:  Signatur 

Stempel:  
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VILKÅR FOR AVTALA 

Ordninga for heimekompostering er fastsett i, og regulert av Gebyrforskrift for Nordfjord Miljøverk.  

 

Krav til abonnenten: 

 Alt våtorganisk avfall frå husstanden skal komposterast, og det kan ikkje leverast våtorganisk 

avfall i restavfall eller andre fraksjonar, og heller ikkje til returpunkt eller gjenbruksstasjon. 

 Det våtorganiske avfallet skal komposterast i ein varmkompost. Kompostbingen må vere 

eigna til denne typen bruk. Mellom anna må kompostbingen vere lukka, isolert, ha 

tilstrekkeleg lufting, samt vere tett for fuglar, gnagarar og andre dyr, slik at desse ikkje får 

tilgang til avfallet. Ei liste over kompostbingar er tilgjengeleg på www.nomil.no  

 Kompostbingen skal vere i drift til ei kvar tid.  

 Abonnenten må tileigne seg naudsynt kunnskap om drift av varmkompost. Gjerne i form av 

kurs. 

 Bingen skal plasserast på eigna underlag, og drivast i samråd med tilrådingar frå 

produsenten.  

 Komposteringa skal ikkje føre til avsig eller lukt som er til ulempe for naboar eller andre. 

Abonnenten sine rettar, når avtale er godkjent: 

 Ved godkjent avtale har abonnenten rett til eit frådrag i renovasjonsgebyret. Frådraget 

følgjer satsar frå gebyrforskrifta. Gjeldande satsar er tilgjengeleg på www.nomil.no  

 Abonnenten kan hente 1 sekk med kompoststrø pr. år frå eit av Nomil sine 

gjenbruksstasjonar. 

 Ein kan søke om å få dekka utgifter til innkjøp av kompostbinge. Støtta er fastsett i 

gebyrføreskrifta, og utgjer 25% av kjøpesummen, men er avgrensa oppover til kr. 500. 

Abonnent må legge ved kvittering, samt opplysingar om kva konto støtte skal betalast til, om 

ein vil søke om støtte.  

Nomil sine rettar: 

 Nomil kan kontrollere bingen, komposteringa og ferdig kompostprodukt til ei kvar tid. Samt 

gjere kontroll og stikkprøve frå dunk for restavfall.  Rapport etter kontroll kan gje grunnlag 

for reaksjonar i medhald av regelverket.  

 Om komposteringa ikkje vert gjort i samsvar med avtale kan Nomil heve avtala og/eller 

påleggje straffegebyr.  

Praktiske opplysingar: 

 Rabatt for heimekompostering vert lagt inn i abonnementet frå den første i månaden etter at 

avtala er godkjent. 

 Dunk for våtorganisk avfall vil verte henta i løpet av 2 veker etter at avtala er godkjent. 

Dunken treng ikkje settast fram til veg, men må stå utandørs slik at den er synleg for 

renovatør. Det kjem eit transportgebyr på innhenting av dunken. Gebyret vert lagt til på 

neste faktura for renovasjonsgebyr. Satsar for transportgebyr ligg på www.nomil.no  
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