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Hva skal
hvor?
Emballasje med feil
eller manglende
sorteringsmerke
er forvirrende.
Her får du råd!

Fra 1. september kan du ikke levere avfall i farget sekk eller bruke sekken til
plastemballasje som bossekk på våre gjenvinningsstasjoner. Les mer på baksiden.

Resirkulerbar papirpose?
Selv om utsiden ser ut som
papir, er ikke posen gjenvinnbar fordi innsiden er belagt med et tynt lag av plast.
Kast den i restavfallet.

To materialer i ett?
Emballasje laget av sammensmeltet plast og
aluminium er restavfall. Noen produsenter farger
begge sider av aluminiumen, men ser du godt
etter i skjøtene skinner det ofte i metallet.

Mangler sorteringsmerket?
Om emballasjen ikke har
kildesorteringsmerke, må
du vurdere om den er laget
av ett eller flere materialer.
Blandingsemballasje som
ikke kan deles fra hverandre
skal kastes i restavfallet.

Må deles opp!
Er emballasjen laget av
ulike materialer som lett
kan deles fra hverandre,
kan disse kildesorteres
hver for seg, ellers skal
den kastes i restavfallet.

Grønnsminkes emballasjen?
Blandingsemballasje gir sorteringsutfordringer. Det er vanskelig å vite hva det er
laget av når tynne lag av ulike materialer er limt sammen og hverken kan rives eller
klippes fra hverandre.
Sorteringsmerker viser at produsentene er
usikre på sortering. Et eksempel er en identisk boks med valnøtter fra to produsenter i
løpet av to år. Det er brukt tre ulike merker:
aluminium, kartong og restavfall. Er det rart
vi blir forvirret? Valnøttboksen er restavfall.

NYE

Nye sorteringssymboler
Det kommer nye felles
sorteringssymboler i hele
Norden. Gradvis vil de ses
på emballasjer og vi håper
merkingen blir riktig, slik at
vi lett kan kildesortere rett.

Rene materialer
Blandingsemballasje bør ha et synlig
restavfallssymbol og skal ikke sorteres
som plast eller papir. En del blandingsemballasje er feilmerket. Blandinger av
plast/aluminium og plast/papir, er restavfall.
Blandinger av ulike typer plast er også
restavfall, men disse er vanskeligere å se.
Svart plast er derimot enkel å se og bør
unngås mest mulig fordi fargen kan ikke
leses av sorteringsmaskinene. Tenk på all
emballasjen som går til spille.

GAMLE

Design for gjenvinning
Vi må ha gode gjenvinningskvaliteter for å nå
EUs krav om 65 prosent gjenvinning. Dårlige
kvaliteter inn på anlegg gir ikke gode råvarer
tilbake. God kvalitet betyr at avfallet er
sortert i rene materialer slik at papiranlegg
mottar papir, mens plastanlegg mottar plast.
Blandingsemballasje gir lav gjenvinnings-

grad siden plast går tapt på et papiranlegg,
og motsatt. Gi oss design for gjenvinning!

Plastemballasje

Papir

Papp

Drikkekartong Glass- og metallemballasje

Vet du hva dette
merket betyr?
Piler som går i ring symboliserer ofte
resirkulering, men også emballasje som
ikke er gjenvinnbar har et slikt merke.
Grønt Punkt Norge-merket med de
to pilene betyr at vareprodusenter som
sender emballasje ut på markedet, er
med å betale for innsamling og
gjenvinning av emballasje. Merket
er ikke et tegn på at emballasjen er
gjenvinnbar og gir ingen informasjon
om hvordan du skal sortere den.

Avfallsstatistikk for 2019*

365 263
innbyggere

Vi lager mindre boss. Restavfallsmengden er redusert
med 7 kilo per person. En familie på fire lager dermed 28
kilo mindre boss. Det er bra for miljøet!

149 059 tonn
avfall totalt
14 720 tonn papir
2 342 tonn plast
4 651 tonn glass og metall

Papirmengdene går fortsatt ned, mens levering av plast- og
spesielt glass- og metallemballasje øker, sistnevnte med
over fem prosent. Under ser du en oversikt over mengden
kildesortert avfall i kilo per innbygger per BIR-kommune.
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Til jul sender vi ikke ut julesekk
sammen med Bossanova. Om
du ønsker en, så kan du hente på
alle våre gjenvinningsstasjoner.
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BIR utreder nå innsamling
av matavfall fra husholdninger.
Vi vurderer ulike innsamlingsog behandlingsløsninger.
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Har du hørt at?
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Norge bruker 180 plastposer i
snitt per person i året. Sverige
bruker 102, Danmark 80 og
Tyskland 24 poser. EUs mål er
40 poser per person i 2026.
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fra 2019 er fra før siste
Papir og papp
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje* Tall
kommunesammenslåing.
Papir og papp
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje

Det er billig å være BIR-kunde.
Seks av BIR-kommunene er
blant Norges åtte billigste på
renovasjon, viser tall fra SSB.

Samlepunkt gir sikker bosshenting
Roboten «Bosse» sender ut
sms om overfylt spann dersom
bossmennene registrerer
dette. Slik unngår vi forsøpling.

Fremkommelighet på rutene våre er en utfordring i enkelte strøk. Trange gater gjør det
vanskelig og risikofylt å kjøre der, og aller verst er det når rygging er vårt eneste alternativ
for å få tømt spannene. Vi har flinke sjåfører, men i grålysningen er dette ekstra krevende.
Å ta godt vare på sikkerheten til beboerne
og våre sjåfører er aller viktigst. I områder
uten snuplass, der vi må rygge en vei,
kan beboerne regne med å få et felles
hentested for bosspann om det ikke
allerede er etablert. Slike samlepunkt
plasseres nært et veikryss hvor bossbilene får snudd.
Mange beboere ønsker en trygg gate uten
store bossbiler. De triller gjerne spannet
ut til nærmeste veikryss.

Vi må tømme hele året
Ved vinterføre er felles hentested en stor
fordel i trange og bratte gater. Det sikrer
at alle i gaten får tømt bosset, også når
det er for glatt til å kjøre der.

Norges reneste plast?
Plastemballasjen dere leverer
er godt rengjort og har lite
matrester. Fin innsats!

Færre stopp sparer CO²
Å sette en stor bil i bevegelse krever mye
energi. Flere spann på hvert stopp gir
derfor god miljøbesparelse. Om du ser et
felles hentested for bosspann i nærheten,
så trill gjerne spannet ditt bort dit.

Du kan nå betale med Vipps på
gjenvinningsstasjonene, også
den mobile i Bergen sentrum.

ÅPENT

Med smitteverntiltak og
adgangsbegrensning holdt
kundeveilederne våre
gjenvinningsstasjonene åpne
under hele koronautbruddet.

Invertapro på Voss avler frem
larver som omdanner matavfall
til protein. De utvider «staben»,
og dagens 10 millioner larver vil
bli til 100 millioner i løpet av året!

bir.no
facebook.com/BIRrenovasjon

BIR

Postboks 6004
5892 Bergen

OFFENTLIG INFORMASJON
TIL HUSHOLDNINGSKUNDER

Instagram: @BIRrenovasjon
Twitter: @BIRrenovasjon

KUNDESENTER

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

BERGEN, SENTRUM, MØLLENDALSV. 31

Man-fre 09.00-20.00
TLF: 55 52 71 45
BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17

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

Man-fre 09.00-20.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 50
BJØRNAFJORDEN, FUSA, HEIANE:

BJØRNAFJORDEN, OS, INDUSTRIVN. 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
KVAM, TOLOMARKA, SJUSETEVEGEN 270

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.

Tlf: 55 52 71 65
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OSTERØY, HAUGE

Man, ons og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 75
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Man 10.00-18.00
Ons og fre 10.00-15.00
Lør 09.00-16.00

Hvilken avfallstype er blandingsemballasje som f.eks. papirbelagt aluminium?
Hvilket produkt er ofte pakket inn i feilmerket emballasje?
Hvilke dyr kan omdanne matavfall til proteinrikt dyrefor?
Hva heter stedet der du kan sette fra deg brukbare ting på en gjenvinningsstasjon?
Hvilket betalingssystem kan du bruke på alle BIR sine gjenvinningsstasjoner?

LØSNINGSORD: Hvor mange plastposer vil EU at hver person skal forbruke årlig i 2026?

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
VAKSDAL, DALEKVAM, NORDALEN

Man og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 90
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Tlf: 55 52 71 60
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Man og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00

M

Kun plastemballasje i sekken til plast
Om du må levere avfall i sekk må du kjøpe
egne gjennomsiktige sekker. De selges
i de fleste butikker og på gjenvinningsstasjonene. BIRs gratissekker til plastemballasje blir ofte brukt til annet boss.
Fra 1. september tar vi bare imot sekkene
dersom de er fylt med plastemballasje.

Tlf: 55 52 71 40

24

1

Fargede sekker kan skjule feilsortert
avfall med miljøgifter og gi økt brannrisiko på gjenvinningsstasjonene. Vi
ønsker at du leverer mest mulig avfall
løst uten sekk, i en åpen eske eller i
gjennomsiktig sekk. Når du må bruke
gjennomsiktig sekk, kan du tømme
innholdet over i containeren og bruke
sekken om igjen.

ASKØY, RAVNANGER, RINDADALSVN. 90

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

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

Fra 1. september tar vi ikke imot avfall
i farget sekk på gjenvinningsstasjonene.
Du kan heller ikke bruke gratissekkene
til plastemballasje som bossekk.

ÅPNINGSTIDER PÅ
GJENVINNINGSSTASJONENE

9

Bruk gjennomsiktig
sekk til avfall

ORANSJE TØMMEDAGER
RØDE TØMMEDAGER

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

Denne kalenderen viser hvilke datoer vi henter papir og plast hos deg.
Et klistremerke på papirspannet viser din farge og hvilken dag spannet tømmes.
Klipp ut din rute. Nye tømmedager i forbindelse med offentlige fridager er markert
med rød skrift.

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

September 2020 – september 2021.

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021
TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

TORSDAG

FREDAG

FREDAG

02. oktober
30. oktober
27. november
Tor. 17. des/Bergen kommune
Ons. 16. des/Øvrige kommuner
22. januar
19. februar
19. mars
16. april
14. mai
11. juni
09. juli
06. august
03. september

ONSDAG

TORSDAG

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

TIRSDAG

ONSDAG

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

MANDAG

TIRSDAG

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

11. september
09. oktober
06. november
04. desember
Ons. 06. jan/Bergen kommune
Tor. 07. jan/Øvrige kommuner
29. januar
26. februar
26. mars
23. april
21. mai
18. juni
16. juli
13. august
10. september

MANDAG

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

10. september
08. oktober
05. november
03. desember
31. desember
28. januar
25. februar
25. mars
22. april
20. mai
17. juni
15. juli
12. august
09. september

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

30. september
28. oktober
25. november
23. desember
20. januar
17. februar
17. mars
14. april
12. mai
09. juni
07. juli
04. august
01. september
29. september

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

09. september
07. oktober
04. november
02. desember
30. desember
27. januar
24. februar
24. mars
21. april
19. mai
16. juni
14. juli
11. august
08. september

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

29. september
27. oktober
24. november
22. desember
19. januar
16. februar
16. mars
13. april
11. mai
08. juni
06. juli
03. august
31. august
28. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

08. september
06. oktober
03. november
01. desember
29. desember
26. januar
23. februar
23. mars
20. april
18. mai
15. juni
13. juli
10. august
07. september

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

28. september
26. oktober
23. november
21. desember
18. januar
15. februar
15. mars
12. april
10. mai
07. juni
05. juli
02. august
30. august
27. september

07. september
05. oktober
02. november
30. november
28. desember
25. januar
22. februar
22. mars
19. april
Ons 19. mai/Bergen kommune
Tor. 20. mai/Øvrige kommuner
14. juni
12. juli
09. august
06. september

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

01. oktober
29. oktober
26. november
24. desember
21. januar
18. februar
18. mars
15. april
Tor. 06. mai/Bergen kommune
Ons. 05. mai/Øvrige kommuner
10. juni
08. juli
05. august
02. september
30. september

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

BLÅ TØMMEDAGER

GULE TØMMEDAGER

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

ONSDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

TIRSDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

MANDAG

23. september
21. oktober
18. november
16. desember
13. januar
10. februar
10. mars
07. april
05. mai
02. juni
30. juni
28. juli
25. august
22. september
Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

22. september
20. oktober
17. november
15. desember
12. januar
09. februar
09. mars
06. april
04. mai
01. juni
29. juni
27. juli
24. august
21. september
Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

21. september
19. oktober
16. november
14. desember
11. januar
08. februar
08. mars
Ons. 07. april/Bergen kommune
Tor. 08. april/Øvrige kommuner
03. mai
31. mai
28. juni
26. juli
23. august
20. september

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

16. september
14. oktober
11. november
09. desember
06. januar
03. februar
03. mars
31. mars
28. april
26. mai
23. juni
21. juli
18. august
15. september

ONSDAG

15. september
13. oktober
10. november
08. desember
05. januar
02. februar
02. mars
30. mars
27. april
25. mai
22. juni
20. juli
17. august
14. september

TIRSDAG

MANDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

24. september
22. oktober
19. november
17. desember
14. januar
11. februar
11. mars
08. april
06. mai
03. juni
01. juli
29. juli
26. august
23. september

TORSDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

17. september
15. oktober
12. november
10. desember
07. januar
04. februar
04. mars
Tor. 25. mars/Bergen kommune
Ons. 24. mars/Øvrige kommuner
29. april
27. mai
24. juni
22. juli
19. august
16. september

TORSDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

25. september
23. oktober
20. november
18. desember
15. januar
12. februar
12. mars
09. april
07. mai
04. juni
02. juli
30. juli
27. august
24. september

FREDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

Sett frem spann og sekk før kl. 06.00

18. september
16. oktober
13. november
11. desember
08. januar
05. februar
05. mars
Man. 29. mars/Bergen komm.
Tir. 06. april/Øvrige kommuner
30. april
28. mai
25. juni
23. juli
20. august
17. september

FREDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

Denne kalenderen viser hvilke datoer vi henter papir og plast hos deg.
Et klistremerke på papirspannet viser din farge og hvilken dag spannet tømmes.
Klipp ut din rute. Nye tømmedager i forbindelse med offentlige fridager er markert
med rød skrift.

14. september
12. oktober
09. november
07. desember
04. januar
01. februar
01. mars
29. mars
26. april
Ons 26. mai/Bergen kommune
Tor. 27. mai/Øvrige kommuner
21. juni
19. juli
16. august
13. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

September 2020 – september 2021.

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020/2021

