
 

 

 

 

 

 

Navn:  ……………………………………. Gnr.:………. Bnr.:………. 

Adresse: ……………………………………. Kommune: ………………………………… 

Postnr./Sted: ……………………………………. 

Telefon:  ……………………………………. 

 

AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 
 

Mellom____________________________ og Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er det inngått 

følgende avtale om hjemmekompostering: 

 

I henhold til Renovasjonsforskriften med tilhørende retningslinjer for kommunene Eidskog, Kongsvinger, 

Nord- Odal og Sør- Odal, inngås følgende avtale om hjemmekompostering. Avtalen gir den rabatt på 

renovasjonsgebyret som kommunen til enhver tid bestemmer. Det er ikke noe i vegen for at flere 

abonnenter kan gå sammen om en kompostbeholder. 

 

Undertegnede abonnent(er) erklærer at jeg (vi) skal hjemmekompostere våtorganisk avfall på følgende 

betingelser: 

 
1. Alt våtorganisk avfall som egner seg til hjemmekompostering, skal komposteres. Dvs ikke bleier og 

sanitærbind som skal i restavfallet. 
 

2. Kompostbingen skal drives hele året. 
 

3. Avfallet skal være skikkelig sortert, slik at komposten kan nyttes som gjødsel og jordforbedring direkte. 
 

4. Det skal brukes en isolert kompostbinge, slik at man kan kompostere med varmgang også om vinteren. 
Bingen må være slik at fugler, gnagere og andre dyr ikke kommer til avfallet. Ved kjøp av 
kompostbinge bør abonnenten påse at denne er Svanemerket. 
 

5. Kompostbingen må stå slik at den ikke er til ulempe for naboer og andre. 
 

6. GIR kan kontrollere om komposteringen fungerer som forutsatt, og kan gi pålegg om endringer i 
opplegget dersom vilkårene over ikke er oppfylt. GIR kan også kontrollere om restavfallet fra 
husstanden inneholder våtorganisk avfall. 
 

7. Dersom hjemmekomposteringen opphører plikter abonnenten å varsle G!R om dette umiddelbart. 

 

  Kjøpt kompostbinge, Fabrikat: ________________________________ 

  Laget selv 

  Komposterer sammen med annen bingeeier 

  Navn: ____________________ Adresse:___________________ Gnr.: ____ Bnr.:____ 

 

 

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

Eiers Underskrift     For Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 

 

Sted:……………………… Dato:……./…….-20…… Sted:……………………… Dato:……./…….-20…… 

 

 

 

Glåmdal Interkommunale  

Renovasjonsselskap IKS 

  

Hærnesvegen 299, 

2116 Sander  

     

Telefon 62 96 01 80 

Telefaks   62 96 01 90 62 96 01  

  

E-post: post@gir.hm.no 

www.gir.hm.no 

  

Organisasjonsnummer 

NO 870 963 882 

 

 


