AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING
I medhold av gjeldende renovasjonsforskrifter for Audnedal, Lindesnes, Mandal og
Marnardal kommune, inngås herved avtale om hjemmekompostering i våtorganisk avfall fra
de eiendommer som er angitt i denne avtalen. Mandalsregionens Renovasjonsselskap,
MAREN, vil være den som inngår og følger opp avtalene for hjemmekompostering. Følgende
vilkår gjelder:
1.

Alt våtorganisk avfall fra husholdninger skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med det øvrige
avfallet. Det skal etableres et tilfredsstillende sorteringssystem på kjøkkenet. Det øvrige avfallet skal
sorteres som henholdsvis papir/papp, drikkekartonger og restavfall.

2.

Kompostbeholderen skal være godkjent av MAREN og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer
eller andre (minimum 4 meter fra nabogrense).

3.

Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort bruksareal (blomsterbed, grønnsakhage o.l.) hvor den ferdige
komposten brukes. Med tilstrekkelig areal menes ca. 40 m2.

4.

Abonnenten forplikter seg til sette seg inn i det informasjonsmaterialet om hjemmekompostering som
MAREN sender ut.

5.

For at komposteringen skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte, skal det regelmessig blandes i strø
i komposten. Strøet kan være tørt hageavfall, bark, torv, sagspon, flis e.l. Abonnenten må selv skaffe strø.
Strø kan kjøpes fra planteskoler, sagbruk o.l.

6.

Kompostmassen skal vendes ofte for å sikre god lufttilgang og for å motvirke luktplager m.v.

7.

Bønder som driver gårdsbruk med husdyr (kyr) og har godkjent gjødselkjeller, kan kompostere alt
våtorganisk avfall fra egen husholdning i gjødselkjelleren.

8.

For abonnenter som har allerede etablerte systemer for kompostering av alt våtorganisk avfall, og som ikke
passer inn under ovennevnte krav, må beskrive sitt system på et eget ark, inkl. hvor lenge komposteringen
har pågått.

9.

MAREN vil gi nødvendig veiledning og har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar
med vilkårene. MAREN kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges og kan ved behov fastsette
ytterligere vilkår for avtalen.

10. MAREN kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre pålegg
gitt av MAREN blir fulgt. Abonnenten kan si opp avtalen med en måneds varsel.
11. Dersom det blir endringer i abonnementsforholdet, f.eks. ved flytting eller skifte av kompostbeholder, skal
det gis melding om dette til MAREN.
12. Ved opphør av avtalen blir abonnenten tilsluttet ordinær innsamlingsordning og får tildelt standard løsning
for renovasjon. Renovasjonsgebyret vil bli tilpasset dette fra samme tidspunkt.

Avtalen sendes i retur til MAREN AS, Skjernøyveien 21, 4516 Mandal.

Eiendommer som omfattes av avtalen:
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Type kompostbeholder; kryss av og fyll ut:

Kjøpt av MAREN, type:

Kjøpt av andre, type:

Godkjent dato

Selvkonstruert, type:

Godkjent dato

Andre løsninger, legg ved egen beskrivelse.

Driver gårdsbruk og har godkjent gjødselkjeller.

Undertegnede forplikter seg til, i henhold til vilkårene i denne avtalen, å kompostere alt våtorganisk
avfall fra egen husholdning (og eventuelt andre husholdninger som er oppgitt i avtalen) i en
kompostbeholder som er godkjent av MAREN.
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.........................

Dato

___________________________________
_________
Den ansvarlige abonnentens underskrift

.......................................................
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.........................

Dato

____________________________
For MAREN

