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Vi vil 
til topps!
Avfallspyramiden er en omvendt pyramide som  
viser hvordan ressurser og avfall bør håndteres.  
Jo høyere opp i pyramiden vi kan håndtere avfallet  
ditt, jo bedre er det for miljøet. Sammen når vi toppen!



BIR tilrettelegger for økt gjenbruk. Om vi sammen 
klarer å lage mindre boss og dermed spare litt på 
ressursene, vil det gi høy miljøgevinst.

I fjor kastet vi i snitt 430 kilo avfall, opp fem kilo fra  
året før. En stor del er møbler og oppussingsavfall.  

Gjenbruk og reparasjon
Om ødelagte ting blir fikset i stedet for kastet, vil 
avfallsmengdene gå ned. Det blir også mindre boss  
om brukbare ting noen vil bli kvitt, kan få ny eier i stedet 
for å kastes. Da reduseres samtidig klimabelastningen 
fra ny produksjon. Slik avfallsforebygging er vinn-vinn 
for miljøet! Om du vil kutte bossmengden din enda mer, 
må du begynne allerede i butikken. Kvalitet er som oftest 
et lurere valg over tid enn "3 for 2-tilbud". Velg ting uten 
unødig emballasje og emballasje som kan gjenvinnes. 

Stikk innom en brukthall
Trenger du en ny stol, bord eller hylle? Stikk innom 
brukthallen før du går i butikken. Det er en på alle BIRs 
gjenvinningsstasjoner og ting kan hentes ut helt gratis. 
Der kan du også sette fra deg brukbare ting du vil bli kvitt. 
Det er vanlig takst for levering til brukthallen.

Redd et møbel!

Tips som øker gjenbruk

Reparer ødelagte ting
Naturvernforbundets nettside tavarepadetduhar.no
viser deg hvordan du kan reparere og ta vare på det 
du har, samt hvor du finner ulike reparasjonsverksteder.

Gi vekk brukbare ting i stedet for å kaste dem
Gi til venner og familie, BIRs brukthaller, Fretex,  
UFF, loppemarkeder m.m.

Kjøp mindre boss!
Kjøp ting som varer, tenk kvalitet og gjenvinning når  
du er i butikken. Unngå impulskjøp og tilbudsfellen.

Byggevarer til ombruk
I brukthallene er det nå et nytt skilt: Byggevarer til  ombruk. Der 
kan du sette fliser, murstein, dører, planker m.m. Kanskje har du 
noe til overs etter oppussingen, eller kanskje du kan finne noe du 
har bruk for?

Her reddet vi møbler
På Espehaugen gjenvinningsstasjon arrangerte vi sammen med Naturvernforbundet og 
Bergen Håndtverk Senter nylig to kurs. Interessen for overflatebehandling av møbler og 
møbeltapetsering resulterte i fulle kurs og venteliste på over hundre personer.



Har du hørt at? 

Om du har tatt vare på en 
kagge eller et gammelt 
bosspann i metall, er vi 
veldig interessert i det. 
Kontakt oss på bir@bir.no 
eller 55 27 77 00. 
 
 
 
 
Når det blåser kraftig må  
du passe ekstra godt på 
bosspannet. Den som bruker 
spannet har ansvar for å  
sikre at det ikke gjør skade.  
 
 
 
 
Logg deg inn på «min side» 
og få oversikt over ditt 
kundeforhold og se hvor  
ofte du har kastet boss. 
 
 
 
 
Skriv inn hvor du bor i søke-
feltet på bir.no og se hvilken 
dag bosset ditt blir hentet. 
 
 
 
 
BIR har en app som minner 
deg på å sette fram spannet.  
Last ned gratis fra Google 
Play eller App Store, og få 
varsel dagen før tømming. 
 
 
 
 
Om du er engstelig for at 
sekken til plastemballasjen 
kan blåse av gårde, knyt en 
fast knute og legg den inn  
under lokket på papirspannet  
ved håndtaket. Ikke knyt 
sekken fast i spannet. 
 
 
 
 
Alle bossbilene kjører nå 
med dashbordkamera. 
Det gir økt sikkerhet og 
dokumentasjon på vårt 
arbeid. 
  
 
 
 

Brødposer med mye plast er vanskelige  
å kildesortere. Om du ikke deler posen 
opp i papir og plast skal den kastes som 
restavfall. 
 
Flere av brødposene er feilmerket  
med kildesorteringssymbolet for 
papir. All blandingsemballasje som  
er sammensatt av ulike materialer er 
restavfall om disse ikke rives fra hverandre. 
 
Når ulike materialer er limt sammen 
Emballasje som er lagvis oppbygd, for 
eksempel av plast og aluminium, er enda 
vanskeligere å gjenvinne. Den brukes blant 
annet i enkelte kaffe-, chips-, kjeks-  

og nøtteposer. Dessverre er også  
en blanding av papir og plast blitt 
populær til matemballasje. Energien 
som trengs for å skille materialene fra 
hverandre er for stor til at emballasjen 
kan gjenvinnes med miljøgevinst. Kast 
derfor slik emballasje i restavfallet, 
selv om det skulle stå annen 
sorteringsinformasjon på den. 
 
Gi oss design for gjenvinning! 
BIR ønsker emballasje laget av en type 
materiale som er lett for folk å gjenkjenne 
og sortere riktig. Ensartet emballasje 
gjør det lett å kildesortere og gir bedre 
råvarer til produksjon av nye ting.

Vi fortsetter å telle antall tømminger av 
restavfallsspann på 140-, 240- og 400-liter  
for å beregne renovasjonsgebyret.   
 
Kun 660-litere og containere skal veies 
10 biler med godkjent vekt kjører allerede  
i rute og over halvparten av borettslags-
kundene får nå renovasjonsgebyret 
beregnet ut fra vekt. I løpet av høsten 
følger de fleste med felles avfallsløsning 
etter. På sikt vil alle 660-litere og vanlige 
containere bli fakturert etter vekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kildesortert avfall 
Hensikten med BIRs gebyrmodell er å 

Hensikten med BIRs gebyrmodell er å 
øke kildesorteringen. Derfor betaler våre 
kunder for restavfallet som leveres, mens 
du kan levere så mye kildesortert avfall 
som du ønsker uten økte kostnader.  
 
Kildesorter og spar penger 
Alle som bruker 660-litere og containere 
kan spare penger ved å kildesortere 
godt slik at restavfallsmengden går ned. 
Først ut med vektregistrering er Bergen 
kommune, deretter kommer de andre 
BIR-kommunene.

Nå veier vi disse

Nå lønner det seg å kildesortere - også for  
kunder som bruker 660-liter og containere.  
Restavfallet vil nå bli veid og renovasjons-
gebyret beregnes ut fra vekten.

Blandingsemballasje er restavfall



OFFENTLIG INFORMASJON 
TIL HUSHOLDNINGSKUNDER

BIR 
Postboks 6004 
5892 Bergen

bir.no 
facebook.com/BIRrenovasjon 
Instagram: @BIRrenovasjon 
Twitter: @BIRrenovasjon

KUNDESENTER 
Tlf: 55 27 77 00 
Man-fre: 08.00-16.00

ASKØY, RAVNANGER, RINDADALSVN. 90 
Man og tor 09.00-20.00 
Tir, ons og fre 09.00-17.00 
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 40

BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17 
Man-fre 09.00-20.00  
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 55

BERGEN SENTRUM, MØLLENDALSV. 31 
Man-fre 09.00-20.00  
TLF: 55 52 71 45

BERGEN, ÅSANE, SALHUSVEIEN 49 
Man-fre 09.00-20.00  
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 50

FUSA, HEIANE: 
Man og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 60

KVAM, TOLOMARKA, SJUSETEVEGEN 270 
Man 10.00-18.00 
Ons og fre 10.00-15.00  
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 65

OS, KOLSKOGEN, INDUSTRIVEGEN 69 
Man og tor 09.00-20.00 
Tir, ons og fre 09.00-17.00 
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 70

OSTERØY, HAUGE 
Man, ons og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 75

SAMNANGER, RAUNEKLEIVVEGEN 88 
Tir og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00  
Søn 14.00-19.00 
Tlf: 55 52 71 80

SUND, MIDTSTEGEN 
Man, ons og tor 12.00-19.00  
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 85

VAKSDAL, DALEKVAM, NORDALEN 
Man og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 90

ÅPNINGSTIDER
GJENVINNINGSSTASJONER

1. Hvilken avfallsåndtering er veldig bra for miljøet? 
2. Hva skal du skrive i søkefeltet på bir.no for å se dine tømmedager? 
3. Hvilken organisasjon tar imot gardiner, puter, pledd, bamser, sko, sengetøy og klær, m.m? 
4. Hva skal BIR bruke for å beregne renovasjonsgebyret for kunder i borettslag og sameier? 
5. Hva bør kvaliteten på emballasjen være for at den lett kan kildesorteres? 
6. Hvilket møbel kan du ofte finne i en brukthall? 
7. Hva har BIR nylig montert på alle bossbilene? 
8. Hva kalles ofte de tingene du gir til loppemarked?
9. Hvilken plasttype kan leveres til innsamlingsordningen? 

 
LØSNINGSORD: Hva kalles BIRs løsning for å hindre unødig kasting av ting og møbler?

BIR
KRYSS

Fremtiden er elektrisk
BIRs første elektriske bossbil kjører 
snart i bergensgatene. Dette er et steg  
videre mot utslippsfri innsamling av 
avfall i Bergen sentrum. 

BIR har satt seg høye mål om miljøvennlig 
drift. Innen utgangen av 2020 skal vårt  
CO²-utslipp reduseres med 80 prosent,  
og i sentrum skal vi ha 0-utslipp. 

Hvor kjører el-bossbilen?
Den skal hovedsakelig kjøre i trange  
gater i sentrumsnære strøk. El-bilen er en 
liten renovasjonsbil på kun 12 tonn. Den 
laster ca. 3,5 tonn avfall og kan kjøre en 
arbeidsrute på 10-12 mil på en lading.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stor interesse for bilen
Bilen er blant de aller første elektriske 
bossbilene i Norge, og det er knyttet stor 
interesse til den i avfallsbransjen. Vi har 
bestilt fire nye store elektriske biler som 
settes i drift i løpet av 2019.
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Skriv svarene inn i rutene. Alle svarene 
finner du i dette Bossanova. Send kodeord 
BIR etterfulgt av ditt løsningsord til 2077, 
eksempel "BIR plast". Meldingen har  
vanlig takst. Tre vinnere får fire billetter  
til VilVite. Svarfrist: 1. oktober 2018.

Se tabellene for 
endrede tømme-
dager i forbindelse 
med helligdager.

RESTAVFALL PAPIR OG PLAST
Vanlig tømmedag: Ny tømmedag:

 
 

  

  

1. juledag

 

Torsdag

 

27.12

1. nyttårsdag Onsdag 02.01
  

2. juledag Fredag 28.12

Vanlig tømmedag: Ny tømmedag:

   
  

1. juledag Onsdag 19.12

1. nyttårsdag Torsdag 03.01
2. juledag Torsdag 20.12


