MODERNE AVFALLSLØSNINGER

Nedgravde
containere

Hva er en nedgravd
container?
En nedgravd container sparer plass og er lett å
bruke. Den består av et nedkast på bakkeplan
og en container under bakken som oppbevarer
avfall. Under tømming heises hele containeren
opp før innholdet tømmes inn på bossbil.
Deretter senkes den bunntømte containeren
ned igjen under bakkenivå.
Dette er moderne anlegg som er lukket og
dermed ser rene og ryddige ut. De gir økt
hygiene og reduserer brannfare og rotteplager.
Luken i nedkastene åpnes ved å bruke nøkkelbrikkene du har fått utdelt.

Slik kaster du boss i nedgravde containere:
NB: Ikke alle anlegg har nedkast til avfallstypene vi viser under.

Restavfall
legges i en vanlig
handlepose
som knytes med
dobbel knute.

Papir og
drikkekartong
kastes løst. Emballasje
som pizzaesker rives
opp før det kastes i
nedkastet.
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Noen anlegg
aktiveres ved å
berøre panelet. Se
etter håndsymbol.
Hold brikken opp
mot sensoren.

Plastemballasje
legges i en vanlig
handlepose
som knytes med
dobbel knute.
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Deretter åpner
du luken ved
å dra i håndtaket.

Glass- og metallemballasje
kastes løst.
Skru av korker
og lokk.

3

Legg bosset i
luken og lukk
igjen. Da faller
bosset ned
i containeren.

Papp
deles opp i
mindre biter før
det kastes løst.

Slik beregnes ditt renovasjonsgebyr

Kunder som bruker nedgravde
containere betaler i dag en
fast grunnpris på 2444,69
kroner per år per boenhet,
samt et bossnett grunnpåslag
på 189,71 kroner per år per
boenhet.
Lag mindre restavfall
Alle nedgravde containere
er klargjort for fleksibel
gebyrmodell. Det betyr at
renovasjonsprisen på sikt skal
beregnes ut fra den mengde
restavfall som kastes. Dersom
du leverer mindre restavfall
vil du få billigere renovasjonsgebyr.

Kildesortering lønner seg
Den fleksible gebyrmodellen er
utformet slik at du kan levere
så mye kildesortert avfall du
ønsker uten økte kostnader.
Om du sorterer ut alt av papir
og drikkekartong, papp, plast-,
glass- og metallemballasje, får
du lite restavfall og dermed et
lavere renovasjonsgebyr. Kildesortering er også bra for miljøet.
Ulike betalingsavtaler
Borettslag betaler renovasjonen
samlet for alle boenhetene, som
en felleskostnad, mens beboere
i et sameie får en faktura per
seksjon/boenhet.

Obs: Ikke kast dette i nedkastene*
De har mekaniske deler som kan skades ved feil bruk.

Greit å vite
BIRs kundesenter
nås på 55 27 77 00 hverdager
fra 8 til 16 eller bir@bir.no.
Du kan også kontakte oss på
facebook.com/BIRrenovasjon.

Nøkkelbrikken
som du har mottatt må
du ta med hver gang du
skal kaste boss.

Mistet nøkkelbrikken?
BIR deler ut to nøkkelbrikker
per boenhet. Ønsker en husstand flere nøkkelbrikker kan
brikkene kjøpes for kr. 100.
Kontakt vårt kundesenter.

Plast i container?
Om boliglaget har container
til plastemballasje så legger
du ren plastemballasje i en
vanlig handlepose. Knyt med
dobbel knute.

Ting som utvider seg
Tepper og dyner
Stor pappemballasje
Hele pizzaesker
Lange gjenstander
Paraplyer
Kleshengere
Juletrær
Tunge gjenstander
Steikepanner
Malingspann
Fliser og keramikk
* Slike gjenstander kan du levere til en gjenvinningsstasjon, se bir.no for oversikt.

Plastsekk?
Noen boliglag har
sekkeløsning for plastemballasje. Disse fås på
!
IS gjenvinningsstasjonen og i
GRAT
de fleste dagligvarebutikker.

Vi henter bosspann
Eventuelle gamle bosspann
blir hentet inn kort tid etter at
anlegget er i drift.
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Sorteringsguide

Restavfall

Papir og
drikkekartong

Plastemballasje

Glass- og
metallemballasje

Papp

Farlig
avfall

JA TAKK:

JA TAKK:

JA TAKK:

JA TAKK:

JA TAKK:

JA TAKK:

• Skitten emballasje

• Aviser

• Syltetøyglass

• Pappemballasje

• Skittent og vått papir

• Ukeblader

• Sausglass

• Pappkartonger

• Bleier og tørkepapir

• Reklame

• All rengjort plastemballasje til f.eks.
pålegg og ketchup

• Massivpapp

• Kaffegrut og teposer

• Hermetikk

• Bølgepapp

• Engangskrus og -fat

• Konvolutter
uten plastvindu

• Vaskemiddelflasker

• Glassflasker

• Støvsugerposer

• Drikkekartonger

• Plastbegre og fat

• Påleggstuber som
majones og kaviar

• Papp brukt til
plakater

• Gavepapir og bånd

• Papirposer

• Plastposer og folie

• Metallkorker og -lokk

• Isopor i mindre biter

• Opprevet kartong

• Bobleplast

• Aluminiumsbegre
og -folie

•
•
•
•
•
•
•
•

NEI TAKK:

NEI TAKK:

NEI TAKK:

NEI TAKK:

NEI TAKK:

• Elektronikk

• Boblekonvolutter
• Tørkepapir og
servietter

• Glass som ikke er
emballasje, som
drikkeglass

• Drikkekartonger

• Batterier

• Plast som ikke er
emballasje som
tusjer og tannkoster

• Kaffeposer o.l. med
innvendig sølvbelegg

• Plast

• Gavepapir

• Tilgriset
plastemballasje

• Papptallerkener
og pappkrus

• Gummi

• Keramikk og porselen

• Isopor

• Lyspærer

• Lyspærer
• Farlig avfall som
malingsspann og
bilbatterier

• Bøker med hard perm

• Plastkanner

Kastes i nedkast
for restavfall

Kastes i nedkast
eller container
for papir og
drikkekartong

Kastes i nedkast,
container for
plastemballasje
eller i plastsekken

Leveres til returpunkt for glass- og
metallemballasje

EE-avfall

• Kontorpapir
• Reklame og aviser
• Annet avfall

JA TAKK:

• Knuste kopper og fat

• Vått og skittent papir

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

• Elektriske og batteridrevne produkter
• Lyspærer
• Batterier

Leveres til
returpunkt
eller pappnedkast

Farlig avfall og
EE-avfall leveres til
gjenvinningsstasjon

