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1. Betingelser for hjemmekompostering 
• Abonnenten må ha tilgang på hageareal som er egnet for bruk av kompost. 

• Komposteringen skal foregå året rundt, og retten til å levere matavfall bortfaller. 

• Komposteringen skal foregå som varmkompostering i vinterisolert og lukket 

kompostbeholder eller ved å ha Bokashi kjøkkenkompostering. Det er Agder Renovasjon IKS 

som avgjør om en kompostbeholder kan godkjennes. Bokashiutstyr må brukes som 

foreskrevet i https://bokashinorge.no/ . 

• Komposteringen skal foregå slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper for omgivelsene. 

2. Krav til godkjenning av kompostbeholder 
• Minimum 5 cm isolasjon i vegger, bunn og lokk, gjelder ikke for kjøkkenkompostering med 

Bokhasi. 

• Ingen åpninger hvor gnagere kan komme inn. 

• Lokk med lukkemekanisme. 

• Ventilasjonssystem som sikrer lufttilgang inn, og slipper vanndamp ut. 

• God avrenning av evt. sigevann. 

 

Eksempler på godkjente varmkomposteringsbeholdere: 

• Separettkompen (tidl. Cipaxkompen) (Selges hos Agder Renovasjon IKS - Heftingsdalen) 

• Kompostbjørn (Strømbergs Plast AS) 

• Biolan (Total AS) 

• Myra (Tremek AS)  

• Jora kompostvender (Team Henriksen) 

• Bokhasi (Kjøkkenkompostering) 

• Hjemmelaget etter tegning fra Agder Renovasjon IKS 

Har du spørsmål om andre typer beholdere kontakt Agder Renovasjon IKS. 

https://bokashinorge.no/
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3. Innvilgelse 
• For å få fradrag for hjemmekompostering må det fylles ut et søknadsskjema, som ligger på 

hjemmesiden til Agder Renovasjon IKS. Kvittering for kjøp av kompostbeholder eller 

kjøkkenkompostering må legges ved søknaden. Dersom en overtar en brukt 

kompostbeholder, må det sendes inn et bilde av beholderen. 

• Dersom flere abonnenter deler en komposteringsbeholder, må hver enkelt abonnent sende 

egen søknad for å få reduksjon i renovasjonsgebyret. 

• Ved delt abonnement (samarbeid) må alle abonnentene kompostere for å få reduksjon i 

renovasjonsgebyret. 

• Matavfallsdunken blir hentet inn. Det faktureres et enkeltgebyr for innhenting av 

matavfallsdunken. 

• Abonnenten må vise hensyn ved plassering av kompostbeholder slik at den ikke er til 

sjenanse for nabo. 

• Abonnenten må tillate at representanter fra Agder Renovasjon IKS foretar målinger og 

kontroll av kompostbeholderen og restavfallsbeholderen. 

 

4. Opphør av hjemmekompostering 
• Dersom retningslinjene ikke følges, kan Agder Renovasjon IKS si opp avtalen med øyeblikkelig 

virkning.  

• Dersom den enkelte abonnent ønsker at hjemmekomposteringen skal opphøre, opphører 

også reduksjonen i renovasjonsgebyret og matavfallsbeholder og matposer blir utplassert. 

Det faktureres et enkeltgebyr for utsetting av matavfallsbeholder. 

• Ordningen med reduksjon i renovasjonsgebyret ved kompostering, kan bortfalle dersom 

Agder Renovasjon IKS ser dette som hensiktsmessig. 

5. Eierskifte 
• Ved eierskifte bortfaller reduksjonen i renovasjonsgebyret. 

• Dersom ny eier ønsker å fortsette å kompostere må det sendes inn ny søknad. 

 

 


