
   

Avtale om kompostering for husholdningskunder 

Mellom Fosen Renovasjon IKS  og  

__________________________________________________ (kunde)  

Adresse ___________________________________________________________________ 

Telefon nr. _____________________ Gnr/bnr ________________________ 

Abonnent erklærer å hjemmekompostere organisk avfall på følgende betingelser: 

1. Alt matavfall og annet egnet komposterbart organisk avfall skal komposteres og ikke leveres 
sammen med det øvrige avfallet. 

2. Det skal brukes en isolert kompostbeholder eller Bokashi, slik at man kan kompostere med 
varmgang også om vinteren. Beholderen må være slik at fugler, gnagere og andre dyr ikke 
kommer til avfallet. Fosen Renovasjon tilbyr godkjent kompostbeholder til de som måtte ønske 
det til rimelig pris. 

3. Kompostbeholderen skal drives hele året. 
4. Kompostbeholderen må stå slik at den ikke er til ulempe for naboer og andre. Det må ikke 

forekomme avsig fra kompostbeholderen til drikkevann. 
5. Fosen Renovasjon kan kontrollere om komposteringen fungerer som forutsatt, og kan gi pålegg 

om endringer i opplegget dersom vilkårene over ikke er oppfylt. Fosen Renovasjon kan også 
kontrollere om restavfallet fra husstanden inneholder organisk avfall. 

6. Avtalen gir den rabatt på renovasjonsgebyret som selskapet og kommunen til enhver tid 
bestemmer. 

7. Hvis flere abonnenter skal samarbeide om en kompostbeholder, må abonnentene underskrive 
hver sin avtale. 

8. Dersom komposteringen opphører, plikter kunden å varsle Fosen Renovasjon om dette 
umiddelbart. 

9. Fosen Renovasjon kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene i avtalen eller 
andre pålegg ikke blir fulgt. Vilkårene i avtalen kan endres med 3 måneders varsel. 

FR har ingen ansvar for feil kompostering, og tar følgelig ikke noe ansvar for hvordan komposteringen foregår, 
herunder eventuell luktproblematikk og andre uønskede bi-effekter av komposteringen. 

Denne avtalen er utstedt i to undertegnede eksemplarer, hvorav ett beholdes av kunden og ett av Fosen 
Renovasjon IKS. 
Sett kryss her hvis du ønsker å kjøpe kompostbeholder av Fosen Renovasjon:  � 

Sted/Dato___________________________ 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 
Postboks 55 Kremmergården  73 85 85 90 post@fosen.renovasjon.no 
7101 Rissa Rådhusveien 12
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___________________________________  ___________________________________ 
Kundens underskrift     For Fosen Renovasjon IKS

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 
Postboks 55 Kremmergården  73 85 85 90 post@fosen.renovasjon.no 
7101 Rissa Rådhusveien 12
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