Dette trenger du å vite
om bossnettet
2 - 2018

Blått nedkast til
papir, drikkekartong
og plastemballasje

Grønt nedkast
til restavfall

Informasjonspanelet
Viser hvor du kan
kaste avfallet ditt om
ditt vanlige nedkastpunkt er ute av drift.

Papir og drikkekartong
Kastes løst i blått nedkast.

Plastemballasje
Legges i BIRs oransje
pose for plastemballasje
og kastes i blått nedkast.

Luke for husholdningskunder

Luke for
næringskunder

Restavfall
Legges i vanlig handlepose og kastes i grønt
nedkast.

Bosskorg til småboss
Åpen for alle

Nøkkelbrikke
Husk nøkkelbrikken
når du skal kaste boss.

Sorteringsguide

Restavfall

Papir og
drikkekartong

Plastemballasje

Glass- og
metallemballasje

JA TAKK:

JA TAKK:

JA TAKK:
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• All rengjort plastemballasje til f.eks.
pålegg og ketchup
• Vaskemiddelflasker
• Plastkanner
• Plastbegre og fat
• Plastposer og folie
• Bobleplast

JA TAKK:
• Syltetøyglass
• Sausglass
• Glassflasker
• Hermetikk
• Påleggstuber som
majones og kaviar
• Metallkorker og -lokk
• Aluminiumsbegre
og -folie

Må kastes i BIR-pose
for plastemballasje
i blått nedkast

Leveres til returpunkt for glass- og
metallemballasje

Skitten emballasje
Skittent og vått papir
Bleier og tørkepapir
Kaffegrut og teposer
Engangskrus og -fat
Støvsugerposer
Gavepapir og bånd
Isopor i mindre biter

Kastes i vanlig
handlepose i
grønt nedkast

Restavfall

Aviser
Ukeblader
Reklame
Konvolutter
uten plastvindu
• Drikkekartonger
• Papirposer
• Opprevet kartong

Kastes løst i
blått nedkast
(ikke i pose)

Papir
Drikkekarto
ng
Plastemball
asje

Papir
Drikkekarto
ng
Plastemball
asje

Papp

JA TAKK:
• Pappemballasje
• Pappkartonger
• Massivpapp
• Bølgepapp
• Papp brukt til
plakater

Leveres til
pappnedkast
og returpunkt

Nei takk!

• Plastflasker (uten kork)
• Plastkorker
• Plastkanner
• Plastbeger
• Plastsekker
• Folie og handleposer
• Blomsterpotter

• Plastemballasje det
har vært farlig avfall i
• Tilgriset plast
• Plast som ikke er
emballasje
• Isopor

JA TAKK:

•
•
•
•
•
•
•
•

Maling, lim og lakk
Plantevernmidler
Løsemidler
White spirit
Spraybokser
Sparelyspærer
Eternitt/asbest
Spillolje

EE-avfall

JA TAKK:

Glass- og
metallemba
llasje

• Elektriske og batteridrevne produkter
• Lyspærer
• Batterier

Posen skal kun brukes i bossnettet.
Kastes i blått nedkast.

Ja takk!

Farlig
avfall

Plastemballasjen må være tom og ren.
Husk dobbelknute!

Takk for at du kildesorterer!

815 33 030 | bir.no
facebook.com/BIRrenovasjon

NEI TAKK:

NEI TAKK:

NEI TAKK:

NEI TAKK:

•
•
•
•

• Boblekonvolutter
• Tørkepapir og
servietter
• Bøker med hard perm
• Gavepapir
• Papptallerkener
og pappkrus
• Vått og skittent papir

• Plast som ikke er
emballasje som
tusjer og tannkoster
• Tilgriset
plastemballasje
• Gummi
• Isopor

• Glass som ikke er
emballasje, som
drikkeglass
• Kaffeposer o.l. med
innvendig sølvbelegg
• Keramikk og porselen
• Lyspærer
• Knuste kopper og fat

Elektronikk
Batterier
Lyspærer
Farlig avfall som
malingsspann og
bilbatterier

NEI TAKK:
• Drikkekartonger
• Kontorpapir
• Reklame og aviser
• Plast
• Annet avfall

Farlig avfall og
EE-avfall kan
leveres gratis
til mobil
gjenvinningsstasjon
se bir.no

BIR
Postboks 6004
5892 Bergen

PÅ NETT
bir.no

OFFENTLIG INFORMASJON
TIL HUSHOLDNINGSKUNDER

BIRrenovasjon

KUNDESENTER
Tlf: 55 27 77 00
Man-fre: 8-16

For English
version see bir.no

Hva er
bossnettet?
Bossnettet er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under
bakken ved hjelp av luft. Dette
systemet erstatter bosspann.
Avfallet suges fra nedkastene til
en terminal i Jekteviken og inn i
store containere. Derfra hentes
containerne og kjøres til ulike
anlegg for gjenvinning, avhengig
av hvilken avfallstype som er i
containeren.

FORDELER MED BOSSNETTET:
Kildesortering: Du kan kaste
restavfall og kildesortert avfall på
samme sted i ulike nedkast.
Brannsikkerhet: Bossnettet er et
lukket, brannsikkert rørsystem.
Rent og ryddig: Når bosspannene
fjernes frigjøres plass i gater og
på fortau. Vi slipper også gapende
spann og sjenerende lukt.
Antall skadedyr går ned.
Mindre tungtrafikk i sentrum:
Dette gir mindre støy og
reduserte klimautslipp.

1

Alle nedkastpunkt har nedkast for restavfall,
papir, drikkekartong og plastemballasje.

2

Returpunkt for glass- og metallemballasje er
plassert ved flere nedkastpunkt.

3

Nedkast for stor papp er plassert ved flere
nedkastpunkt.

4

Avfallet samles i oppsamlingstanker under
nedkastene som tømmes automatisk.

5

Avfallet fraktes med luft under bakken til
bossnetterminalen i Jekteviken.

6

Avfallet fordeles i containere etter avfallstype.
Disse hentes for videre sortering og behandling.

7

Luften fra anlegget gjennomgår flere
renseprosesser før den slippes ut.

8

Vegger og tak på terminalen er dekket av ulike
planter som vannes med miljøvennlig teknologi.
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Papir
Plast
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Restavfall
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Se instruksjonsfilm på bir.no
under moderne avfallsløsninger
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