Du trenger
ikke å vise
oss alt...

2 19

Slutt på levering
av farlig avfall på
bensinstasjoner

Eggekartonger
bør kastes
i restavfallet

Har du lyst til
å kildesortere
på hytten?

...men takk for at
		 du viser oss det
			 du skal kaste!

Gjennomsiktige
sekker for miljøet
Fra 1. januar 2020 innfører vi
avfallslevering i gjennomsiktige
sekker på alle våre gjenvinningsstasjoner, i likhet med flere andre
renovasjonsselskaper. Dette vil sikre
økt gjenvinning og miljøvennlig bruk
av avfallsressursene.
Når avfall leveres i svarte eller fargede
sekker blir dessverre farlig avfall og
elektronikk kastet feil som restavfall.
Slikt avfall inneholder miljøgifter og kan
være brannfarlig. Fargede sekker kan
også inneholde avfall som bør sorteres
ut til materialgjenvinning.
På alle BIRs gjenvinningsstasjoner
selger vi nå ruller med ti gjennomsiktige sekker for femti kroner, eller én
for fem kroner. Sekkene er også til salgs
i butikker. Bruk dem til restavfall som
isopor, presenninger, vednett, gavepapir,
tau, pakkebånd eller hageslanger.
Fra 1. januar koster det
40 kroner ekstra per sekk om
du bruker farget sekk.
De gjennomsiktige gratissekkene til plastemballasje
skal ikke brukes som bosssekker. De er kun til plast.

Tips:
Sorter avfallet hjemme
før du kommer på
gjenvinningsstasjonen.

Bruk gjennomsiktig
sekk på BIRs
gjenvinningsstasjoner

Lever mest mulig av
avfallet løst uten sekk.
Når du må bruke sekk,
så tøm den gjerne og
bruk den flere ganger.

Har du hørt at?
Alle bossbilene kjører nå
med dashbordkamera. Det
dokumenterer vårt arbeid
og hvilke spann som var
satt ut til tømming.

Vil du kildesortere på hytten?
I løpet av våren 2020 starter vi å sette ut containere for kildesortert avfall som en
del av BIRs hytterenovasjonstilbud. Årets test og brukerundersøkelser viser at hele
82 prosent av hyttefolket ønsker å kildesortere på hytten.
På bakgrunn av brukererfaringer i testperioden utformer vi nå et renovasjonstilbud
for hytteeiere med kildesortering for papir,
papp og drikkekartong, plastemballasje
og glass- og metallemballasje. Vi vurderer
også ulike typer containere, samt lås- og
lukeutforminger. I høst vil vi sammen med
våre eierkommuner kartlegge sentralt

plasserte punkter for de nye kildesorteringscontainerne. Alle hytteeiere
vil få brev om det nye tilbudet etter hvert
som kildesorteringsløsningene plasseres
ut i de ulike BIR-kommunene. Det nye
tilbudet vil gi en fin nedgang i restavfallsmengden fra hyttene og sikrer at mer
avfall blir resirkulert.

Sett frem spann som skal
tømmes kvelden før, eller
senest kl. 06.00. Fleksible
ruter gjør at vi kommer til
ulike tidspunkt.

Fremover vil vi bruke SMSvarsling til kunder som har
overfylt bosspannet for å
unngå forsøpling på gaten.

Fra nyttår kan du betale med
Vipps på våre gjenvinningsstasjoner, også den mobile
som kjører i Bergen sentrum.

Ifølge FN kjøper forbrukere
60 prosent mer klær i dag
enn for femten år siden og
klesindustrien er ansvarlig
for omkring åtte prosent av
det globale karbonutslippet.

Av 423 kommuner kom alle
BIR-kommunene inn blant
de 27 billigste i årets landsdekkende undersøkelsen til
Huseiernes Landsforbund.

Eggekartonger er restavfall
Noen avfallstyper er dessverre vanskelige å gjenvinne. Gjenvinningsanleggene, som vi
leverer papir til, mener at fibrene i eggekartongene er av så lav kvalitet at de ikke er
ønsket inn i papirproduksjonen.
Eggekartonger er laget av grove fibre som
blandes med lim- og fargestoffer. Papir,
derimot, er laget av bearbeidede fine fibre
som «vever» seg sammen. I tillegg er
eggekartonger ofte gjennomfarget, i
motsetning til reklame og avispapir som
har en farge utenpå som vaskes av før

gjenvinning. Gjennomfargede papirfibre
må blekes ned for å unngå fargespetter i
det nye papiret. Det gjør dessverre gjenvinningsprosessen mindre miljøvennlig.
For å få god kvalitet på resirkulert papir
ønsker vi at du kaster eggekartongene
dine i restavfallet.

Bli med på dugnad! Den
internasjonale strandryddedagen er lørdag 21. september,
men «Hold høsten ren» varer
fra 16. til 22. september. Meld
din strandrydding på bir.no!

Boliglag kan kostnadsfritt
låne en innsamlingscontainer
for farlig avfall i tre dager.
Send en epost til bir@bir.no
eller ring 55 27 77 00.

bir.no
facebook.com/BIRrenovasjon
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Tlf: 55 27 77 00
Man-fre: 08.00-16.00

ÅPNINGSTIDER
GJENVINNINGSSTASJONER

Slutt på container for farlig
avfall på bensinstasjoner

ASKØY, RAVNANGER, RINDADALSVN. 90

Man og tor 09.00-20.00
Tir, ons og fre 09.00-17.00
Lør 09.00-16.00

Fordi det er så viktig å sortere ut alt farlig
avfall, er det gratis å levere. Heretter kan
det leveres til gjenvinningsstasjonene,
til innsamlingsruter om våren eller den
mobile gjenvinningsstasjonen.

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

Containerne på bensinstasjonene fylte ikke
dagens HMS-krav, hverken for kundene
våre eller mannskapet som tømte dem.
De er nå fjernet.

TLF: 55 52 71 45

Ny ordning for bedrifter
Næringskunder kan fra 1. oktober levere
farlig avfall til fastsatt pris på alle våre
gjenvinningsstasjoner, også de tre i Bergen
kommune. Stasjon for farlig avfall på
Espehaugen 52, blir samtidig avviklet.
NB! Sjekk deklareringskrav før levering.

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

BIR
KRYSS

1

3 vinnere får
2 kinobilletter

Tlf: 55 52 71 65

2

OS, KOLSKOGEN, INDUSTRIVEGEN 69

3
4

5

Skriv svarene i rutene.
Du finner dem her i Bossanova.
Send kodeord BIR og løsningsord
til 2077, eksempel "BIR plast".
Meldingen har vanlig takst.
Svarfrist 1. oktober.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Man 10.00-18.00
Ons og fre 10.00-15.00
Lør 09.00-16.00

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

6

OSTERØY, HAUGE

Man, ons og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00

7
8

Tlf: 55 52 71 75
9

Hvor mange gjenvinningsstasjoner har BIR i Bergen kommune?
Hvor mange prosent av verdens karbonutslipp står tekstilindustrien for?
Hvilket skilt ser du etter når du vil sette fra deg brukbare ting på en gjenvinningsstasjon?
Hva vil BIR bruke for å varsle om overfylt bosspann?
Hva skal bossekkene du bruker på BIRs gjenvinningsstasjoner være?
Hvor mange kommuner deltar i BIR-samarbeidet?
Hva fører ofte overfylte bosspann til?
I hvilken måned er den internasjonale strandryddedagen?
Nevn noe som kan dokumentere om spann var satt ut i tide, eller ei.

LØSNINGSORD: Forbruket vårt av dette har økt med 60 prosent fra 2004 og frem til i dag.

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

Redaksjon og layout: BIRs kommunikasjonsavdeling. Foto: Thor Brødreskift og BIR. Trykket lokalt hos Bodoni på resirkulert og miljømerket papir.

Kompetent og tilgjengelig
De siste årene har vi økt kompetansen
på håndtering av farlig avfall ved
gjenvinningsstasjonene. Bemannede
mottak gir trygg levering og rett sortering.
Det hindrer risikofylte sammenblandinger
og fare for gassdannelse.

BERGEN SENTRUM, MØLLENDALSV. 31

Man-fre 09.00-20.00

