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Vestre Toten kommune 
Teknisk Drift 
 

 

 
Til abonnenter som ønsker å egenkompostere matavfallet sitt 
 
 
 
Vi har registrert at De ønsker å kompostere det våtorganiske avfallet (matavfall) selv. 
 
For å få lov til det, må det inngås skriftlig avtale mellom Dem og Vestre Toten kommune. Se 
vedlegg. 
 
De som egenkomposterer vil få et fradrag i årsgebyret på kr. 300,-, eks. m.v.a. 
 
Kompostbinge må hver enkelt anskaffe selv. Sjekk referansene for kompostbingen før du 
kjøper. 
 
Det er gitt anledning for gardsbruk med aktivt husdyrhold til å kompostere i gjødselkjeller, 
forutsatt at gjødselkjelleren inneholder blautgjødsel. Søknad om egenkompostering i 
gjødselkjeller vil bli samholdt med landbrukskontorets opplysninger om dyrehold. 
Ved opphør av dyrehold på eiendommen vil tillatelsen til egenkompostering i gjødselkjeller 
opphøre.  
 
Vestre Toten kommune kan foreta kontroll av egenkomposteringen/gjødselkjelleren. 
 
Når kommunen mottar avtaleskjemaet i underskrevet stand vil renovasjonsgebyret bli 
korrigert.  
 
 
 
Med hilsen  
Pål Ubisch 
Driftssjef 
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AVTALE OM KOMPOSTERING AV KJØKKENAVFALL 

 
 

Det er inngått følgende avtale mellom: 
 

Vestre Toten kommune og   
     (navn) 

som eier / leier av      
 (g.nr)  (b.nr)  (adresse) 

 
 

Det tillates å kompostere kjøkkenavfall på følgende betingelser: 

 
1. Alt kjøkkenavfall fra husholdningen skal komposteres. 
2. Komposteringen skal drives hele året. 
3. Kjøkkenavfallet skal være skikkelig sortert slik at komposten direkte kan benyttes som 

jordforbedring. 
4. Det skal brukes kompostbinge som ikke skaper flueplager eller gir tilgang for fugler. 

Beholderen skal være rottesikre. 
5. Beholderen skal være isolert slik at den muliggjør kompostering om vinteren. 

Minimumstykkelsen på isolasjonen skal være 10 cm isopor (styrofom). 
6. Kjøkkenavfallet skal tilsettes strukturmateriale som gras, lauv, torvstrø e.l. slik at lukt fra 

beholderen blir minst mulig. 
7. Kompostbeholderen skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller andre. 
8. Kommunale helsemyndigheter eller teknisk driftsavdeling har rett til å foreta kontroll med 

komposteringen. 
 
Hvis komposteringen ikke drives iht. avtale blir tillatelsen inndratt. 
 
 
 
 
       

(sted)  (dato)  (sted)  (dato) 

       

Abonnentens underskrift  For Vestre Toten kommune 
 

 

 


