Søknad om tilskudd til kjøp av kompostbeholder og avtale
om kompostering
Søknadsskjemaet gjelder for:




registrerte husholdningsabonnenter
tilskudd til kjøp av kompostbeholder for en privatbolig
søknad om redusert renovasjonsgebyr

Retningslinjer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alt matavfall fra husholdningen skal komposteres
Det skal enten benyttes en isolert kompostbinge eller Bokashi
Komposteringen skal drives hele året, også om vinteren
Dersom det benyttes kompostbinge, skal denne godkjennes av Kommunalteknikk
Kompostbingen skal plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller andre
Kompostering i kompostbinge krever bruk av strø. Strøet kan være tørt hageavfall, frest/hakket avfall fra
busker og trær, bark, kutterspon eller liknende. Strø kan også hentes hos renovasjonsavdelingen på
Hagelin
7. De som komposterer med Bokashi må selv skaffe og holde strø da dette er spesialvare. (Hveteklibasert
bokashistrø med effektive mikroorganismer (EM) til kjøkkenkompostering av matavfall).

8. Kommunalteknikk gir i en prøveperiode redusert renovasjonsgebyr på kr. 700/12mnd til abonnenter som
velger å inngå denne avtalen. Det gis et engangstilskudd på inntil kr 1000 til investering i kompostbinge
eller bokashiutstyr.
9. Avtalen må fornyes hvert år for å sikre rettigheten til redusert renovasjonsgebyr
10. Kommunalteknikk har rett til å føre kontroll med at komposteringen benyttes og fungerer

1. Ansvarlig (søker): registrerte husholdningsabonnenter
Navn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr, poststed:

E-post:
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2. Eiendom:
Gnr:

Bnr:

Adresse:

3. Søknaden gjelder: sett kryss på alle som gjelder.
Kjøp av kompostbinge fra kommunen (Prisen på kompostbinger er per i dag kr. 2 375,- pluss
MVA, prisen er da redusert med kr. 1 000,- ex MVA på innkjøpspris)
Søknad om avtale for kompostering ved bruk av Bokashi
Søknad om avtale for kompostering ved bruk av isolert kompostbinge

3. Obligatoriske vedlegg til søknaden:
A. Kvittering for kompostbinge / bokashi eller materialer for å bygge egen
kompostbinge.

ja

B. Bilde av egenbygd kompostbinge

ja
ikke relevant

4. Underskrift og erklæring:
Undertegnede har lest retningslinjene, og forplikter seg til å følge disse. Videre aksepteres det at
Kommunalteknikk kan kontrollere beholdere/anlegg ved befaringer.
Dato:

Underskrift ansvarlig eier:

Gjentas med blokkbokstaver:

Ferdig utfylt og underskrevet søknad med vedlegg sendes til Kommunalteknikk, postboks
178, 6501 Kristiansund, eller leveres på Servicekontoret Langveien 19.
Du får skriftlig svar på søknaden så snart den er ferdigbehandlet, normalt etter 4 uker. Dersom
søknaden godkjennes inngås avtale om hjemmekompostering.
De som kjøper kompostbinge av kommunen mottar egen faktura på denne.
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