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Havet flommer 
over av plast

450 år
Snusboks og 

bruskork

200 år
Aluminiumsboks

2-5 år
Sigarettsneip

600 år
Fiskegarn 

og -tau

10-20 år
Plastpose

450 år
Plastflaske

50 år
Isopor

Boss har lang nedbrytningstid:



VI RYDDER 
STRENDER I 
HORDALANDBIR bidrar i kampen mot marin forsøpling. Vi deler  

ut strandryddesekker og tar imot fulle sekker,  
kostnadsfritt, på alle våre gjenvinningsstasjoner.  
Du kan også levere til bossbiler i rute etter avtale.

Plast må ikke kastes i naturen. Den brytes ikke ned, men smuldrer bare opp  
til ørsmå plastbiter som forurenser hav og jordsmonn. Levér all plast til BIR.  
Da sikrer du at plasten ikke kommer på avveie og gjør skade på miljø og dyreliv.  
Fjerner du plast fra strendene våre, så hindrer du at den blir til mikroplast i  
havet. Registrer gjerne dugnaden via ryddeportalen til holdnorgerent.no.

Ikke bruk kosmetikk, tannpasta
og skureprodukter med polyetylen  
(PE) og polypropylen (PP).  
Kjøp Svanemerkede produkter. 

Vannløselig maling er laget av plast.  
Ikke hell malingsrester eller vaske-
vann fra pensler og ruller i avløpet.  

Unngå tepper, møbler og gardiner 
laget av syntetiske stoffer om du vil
ha mindre mikroplast i husstøvet.

Klær av plast, som fleece og  
polyester, frigir årlig 700 tonn  
mikroplast når de vaskes.  
Bruk tekstiler av naturfibre. 

Kast aldri engangslinser og  
Q-tips i toalettet. De kommer hele 
ut i havet og blir til mikroplast.

Slitasje av bildekk lager mye 
mikroplast. Unngå all unødig 
kjøring - ta beina fatt!

Rydd en strand!
Vil du bidra til et renere hav?

STRANDRYDDESEKK

Tips som reduserer mikroplast:

Tips til lavere renovasjonsgebyr
I renovasjonsprisen er det inkludert én tømming av 
restavfallsspannet i måneden. Du sparer penger på å 
kildesortere godt og redusere restavfallstømmingene.
Om du velger å tømme spannet hver uke koster det  
ca. 1300 kroner mer i året.  

Gjør gjennomtenkte  
innkjøp. Kjøp kvalitet 
og ting som varer.

Reparer sko, klær 
og andre ting som  
går i stykker.

Gi vekk klær og  
tekstiler til en nabo,  
UFF eller Fretex.

Spis opp maten din.

Slik "slanker" du restavfallet:

Sortér ut plast-, glass- og 
metallemballasje, papir,  
papp og drikkekartong.

Levér alt av farlig avfall 
og EE-avfall gratis til BIRs 
mottak eller forhandlere.

Om du komposterer 
matavfallet blir det enda  
mindre restavfall.

Gi vekk gamle leker og  
sportsutstyr.

Papir, papp og 
drikkekartong

Plast-
emballasje

Ting 
som kan 

   gjenbrukes

Glass- og 
   metall-
     emballasje

EE- avfall

Farlig avfall

Restavfall
Restavfall

Restavfall
Sortér disse 
tingene ut av 

restavfallet så blir 
det slankere!



Har du hørt at? 

Du får tømmekalenderen om  
du skriver inn adressen din  
i søkefeltet på bir.no. Tømme- 
dager for papir og plast kan  
også skrives ut derfra. 
 
 
 
Kildesortert plast er råstoff  
inn i ny plastproduksjon. Det  
begrenser uttak av ressurser  
og vi bruker mindre energi. 
  
 
 
Aluminiumsformer og -folie  
kastes som glass- og metall- 
emballasje. Gjenvunnet  
aluminium bruker mindre  
enn 10 prosent av energien  
som går med til å produsere  
nytt aluminium. 
 
 
 
Avfallspyramiden viser hvilken 
avfallsbehandling som er best 
for miljøet. Øverst er avfalls- 
reduksjon. På nivå to er  
gjenbruk, deretter material- 
gjenvinning og så energi- 
gjenvinning av boss til strøm og  
varme. Nederst er deponering.  
 
 
 
Restavfallsnedkastene til  
bossnettet har en åpning  
på lukene. Der kan forbi- 
spaserende kaste småboss  
som ispapir og kaffekopper. 
 
 
 
Returkartonglotteriet  
trekkes fire ganger årlig  
og 1,6 millioner deles ut til  
vinnerne. Skriv navn og tele- 
fonnummer på en drikke- 
kartong så er du med!  
 
 
 
 Svarte sekker og løse boss- 
poser blir ikke tatt med av  
renovatørene. Restavfall skal  
levéres i spann med lukket  
lokk for å hindre forsøpling. 
 
 
 
Bildekk, maling, kunst- 
gressbaner, tekstiler og  
plastpelletsproduksjon er  
blant de største kildene til  
mikroplastforurensing.  
 
 
 

MELD  DEG PÅ
Fyll ut påmeldingsskjema på bir.no, bruk  
skjema under eller ring oss på 55 27 77 00.
 
HENT GRATIS SEKKER OG HANSKER
...fra 9. april på  BIRs gjenvinningsstasjoner, på 
kommune-/rådhus eller på disse kjøpesentrene: 
AMFI Askøy, Bergen Storsenter, AMFI Nesttun, 
Lagunen Storsenter, Oasen, Vestkanten 
Storsenter, Øyrane Torg og Åsane Storsenter. 
 
INNKALL TIL DUGNAD 
Det er hyggelig og går raskt når flere rydder 
sammen. Last ned plakat om dugnaden og 
diplom til deltakerne fra bir.no. 
 
SETT UT DUGNADSBOSSET
... sammen med bosspannet, eller ta det med til 
en av BIRs gjenvinningsstasjoner sammen med 
kopi  av påmeldingsskjema du får tilsendt fra BIR.

Dugnadslag:   

Kontaktperson:  

Gateadr.:   

Postnr/sted: 

E-post:    

Telefon på dagtid: 

Dato for dugnad: Kl.:   

Dato BIR skal hente sekkene:  
(oppgi ordinær tømmedato for restavfall)

Hentested for sekkene:        
(notér nøyaktig adresse)

Forventet antall sekker:           Signatur:   

Dugnadsboss fra nærmiljøet må 
levéres i de grønne Hold Norge  
rent-sekkene. Ikke bruk svarte 
bossekker eller strandryddesekker.  
 
Fulle sekker hentes av  
bossbilen, eller levéres til  
BIRs gjenvinningsstasjoner.  
Ta med kopi av påmeldings- 
skjema, så er det gratis å levére. 
 
Store gjenstander som gamle  
sykler, plankehauger, bildekk 
og hageavfall må levéres til 
gjenvinningsstasjon.  
 
Kun brennbart avfall kan levéres  
til bossbilen. Sand, grus og stein må 
levéres til en gjenvinningsstasjon, selv 
om det er kostet sammen i sekker. 

Avtale om gratis henting av dugnadsboss 

Av sikkerhetshensyn inkluderer ikke dugnaden bossplukking langs traffikert vei. 

Bor du i Bergen kommune, sett kryss for bydel: 

HOLD
NORGE
RENT

VIKTIG! BIRs kundesenter må ha 
mottatt utfylt og signert avtale 
før dugnadsbosset kan leveres.

Skjemaet under kan sendes  
til BIR Privat AS, Pb 6004,  
5892 Bergen.

Påmeldingsskjema kan  
også fylles ut på bir.no.

Vårdugnad i  
nærmiljøet

B
er

it

BIR bidrar i kampen mot marin forsøpling. Vi deler  
ut strandryddesekker og tar imot fulle sekker,  
kostnadsfritt, på alle våre gjenvinningsstasjoner.  
Du kan også levere til bossbiler i rute etter avtale.

Plast må ikke kastes i naturen. Den brytes ikke ned, men smuldrer bare opp  
til ørsmå plastbiter som forurenser hav og jordsmonn. Levér all plast til BIR.  
Da sikrer du at plasten ikke kommer på avveie og gjør skade på miljø og dyreliv.  
Fjerner du plast fra strendene våre, så hindrer du at den blir til mikroplast i  
havet. Registrer gjerne dugnaden via ryddeportalen til holdnorgerent.no.

Klær av plast, som fleece og  
polyester, frigir årlig 700 tonn  
mikroplast når de vaskes.  
Bruk tekstiler av naturfibre. 

Kast aldri engangslinser og  
Q-tips i toalettet. De kommer hele 
ut i havet og blir til mikroplast.

Slitasje av bildekk lager mye 
mikroplast. Unngå all unødig 
kjøring - ta beina fatt!

VÅRDUGNADSSEKK

 1
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 3

 4

Dugnaden varer fra 23. april til 11. mai

□ Bergen nord, Åsane 

□ Bergen nord, Arna    

□ Bergen vest, Laksevåg og Fyllingsdalen 

□ Bergen sør, Fana og Ytrebygda 

□ Bergen sentrum , Årstad og Bergenhus   



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

Skriv svarene inn i rutene. Alle svarene finner du i dette Bossanova. Send kodeord 
BIR etterfulgt av ditt løsningsord til 2077, eksempel "BIR plast", og du kan vinne to 
kinobilletter. Det er vanlig takst for meldingen. Svarfrist: 1. mai 2018.

1. Hva kan ikke kostes opp og leveres i vårdugnadssekkene? 
2. Hva heter avfallsbehandlingen der boss blir til strøm og varme? 
3. Hvilket kildesortert avfall kan gi deg en premie på 100 000 kroner? 
4. Hvordan fjerner vi tusenvis av tonn med havplast fra strendene? 
5. Hva er en stor kilde til mikroplastforurensing av havet? 
6. Hva bør hygiene- og pleieprodukter ikke inneholde? 
7. Hva heter tradisjonen med felles opprydding i nærområder? 
8. Hvor finner du en åpning for småboss på bossnettnedkastene?

LØSNINGSORD: En avfallsbehandling som er bra for miljøet.

BIR
KRYSS

Ny og tynnere sekk til  
plastemballasjen

Redusert tykkelse på sekken minsker  
plastforbruket og gir en miljøgevinst både 
i produksjon og transport. Samtidig blir   
sekken uegnet til andre bruksområder.

Selv om sekken er laget med hull, brukes den ofte til annet enn plastsortering. 45 prosent av 
sekkene blir ikke fylt med plast. Flere sekker blir tilgjengelig i butikkene med mindre feilbruk. 

Kun ren plastemballasje
Mye emballasje er så ren at den kan legges direkte i plastsekken. Bruk bare kaldt vann og 
børste om den må rengjøres. Skitten plastemballasje kastes som restavfall.

Fikk du ikke fatt i plastsekker? 
Finner du ikke plastsekkene i butikken, så spør betjeningen om hvor de står. Er det tomt, kan 
du be dem bestille inn fra lageret sitt. Du kan også hente sekker på alle våre gjenvinnings-
stasjoner, samt den mobile som stopper i Bergen sentrum, og på BIRs hovedkontor på Minde.

Endrede tømmedager:

RESTAVFALL

PAPIR OG PLAST

Vanlig tømmedag: Ny tømmedag:

 
 

  

  

1. mai

 

Onsdag

 

02.05

17. mai
 

Onsdag
 
16.05

Kr. himmelf. Onsdag 09.05

2. pinsedag Tirsdag 22.05

Vanlig tømmedag: Ny tømmedag:

   
  

 

1. mai

 

Torsdag

 

03.05

 17. mai Tirsdag
 

15.05
Kr. himmelf. Tirsdag 08.05

2. pinsedag Onsdag 23.05
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