
 
NESBYEN KOMMUNE 

Søknad om redusert renovasjonsavgift ved 
hjemmekompostering 

 

Enebolig: ☐ 
Enebolig 
m/leilighet/hybel: ☐ Tomannsbolig ☐ Fritidsbolig/Hytte/Støl ☐ 

Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

Søker(navn): Adresse: 

Postnr.: Postadresse: e-post: Tlf: 

 
Retningslinjer gitt i medhold av forskrift for avfallsbehandling for Nesbyen Kommune 

 
 

Søknaden gjelder: 
☐ Søknad om avtale for kompostering ved bruk av kompostbinge 

☐ Søknad om avtale ved bruk av bokashifrø 
Andre opplysninger: Beskrivelse Vedlegg 

Kurs i hjemme-kompostering eller 
annen relevant kompetanse:  

☐ 

Type beholder:  

Tilgjengelig spredeareal i m2:  

Plassering av kompostbinge, 
gjerne vedlagt kart med 
inntegnelse: 

 
☐ 

 

Underskrift: 
Sted Dato Underskrift 

Søknadsfrist er 31.desember for avtaler gjeldende fra 1.januar og 30.juni for avtaler gjeldende fra 1.juli. 

Kommunen kan gi reduksjon i renovasjonsavgiften for følgende forhold: 
1. Alt matavfall/organisk materiale fra husholdningen skal komposteres. 
2. Det skal benyttes godkjent kompostbinge eller kompostering med Bokashifrø 
3. Kompostering skal drives hele året, også om vinteren 
4. Kompostbinge skal plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller andre 
5. Kompostering i kompostbinge krever bruk av strø. 
6. Avtalen innvilges for inntil 36 måneder av gangen og må fornyes av søker selv før denne går 

ut. Skjer det endringer som gjør at søker ikke lenger kan opprettholde forutsetningene i 
avtalen er søker selv ansvarlig for å varsle kommunen (f.eks. flytting, salg av eiendom, 
sykdom). 

7. Søker må disponere minst 10 m2 som spredeareal for ferdig kompost ved bruk av 
kompostbinge. 

8. Nesbyen kommune har rett til å føre kontroll med at komposteringen benyttes og fungerer 
etter forutsetningene. 



For Kommunen: 
Søknad er behandlet i henhold til forskrift for avfallsbehandling for Nesbyen kommune 
Saksnr: Avtale i Komtek Dato endret i avgiftssystem 

☐ Søknad er innvilget 
Beskrivelse eller begrunnelse: 

☐ Søknad er avslått 

Fra dato Til dato: Dato og underskrift 

 
 
 

Ferdig utfylt og underskrevet søknad med vedlegg kan leveres servicetorget eller sendes til 

Nesbyen kommune 
Kommunalteknisk enhet 
Alfarvegen 117 
3540 NESBYEN 


