
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: 08.15-16.00

1. Hva selges til selvkostpris på gjenvinningsstasjonene?
2. Hvilket sjeldent jordartsmetall finnes i EE-avfall?
3. Hvilket farlig stoff kan gammel skismøring inneholde?
4. Nevn et flytende giftig metall som finnes i EE-avfall.
5. Hvilket edelt metall kan vi finne i elektronisk avfall?
6. Hva blir barn glade for å finne i brukthallen?
7. Hva må være helt rent og tørt når det leveres?
8. Hvilken farge har BIRs vårdugnadssekk?

LØSNINGSORD: Hvordan ønsker politikere og miljøorganisasjoner at økonomien vår skal bli?
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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. mai. 

Våren er
ryddetid

3 vinnere får 
2 kinobilletter

BIR
KRYSS

1 21

Endrede tømmedager våren 2021
Papir/plast tømmedag Ny dag Bergen Ny dag øvrige kommuner

Skjærtorsdag 1. april Torsdag 25. mars Onsdag 24. mars

Langfredag 2. april Mandag 29. mars Tirsdag 6. april

2. påskedag 5. april Onsdag 7. april Torsdag 8. april

Kr. himmelf. 13. mai Torsdag 6. mai Onsdag 5. mai

17. mai Onsdag 19. mai Torsdag 20. mai

2. pinsedag 24. mai Onsdag 26. mai Torsdag 27. mai

Ved offentlige fridager utgår ordinær restavfallstømming. Se unntak under:

Restavfall tømmedag Ny dag Bergen Ny dag øvrige kommuner

17. mai Tirsdag 18. mai Tirsdag 18. mai

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

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 
Man 10.00-18.00 
Ons og fre 10.00-15.00  
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 65

OSTERØY, HODLEBRAUTVEGEN 6 
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

VAKSDAL, DALEKVAM, NORDALEN 
Man og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 90

ÅPNINGSTIDER PÅ
GJENVINNINGSSTASJONENE

Onsdag 31. mars stenger alle onsdagsåpne 
gjenvinningsstasjoner kl. 15.00 og holder 
stengt til over påsken, også påskeaften.

I BIRs gebyrmodell lønner all kildesortering seg, både for miljø 
og lommebok. Når du tømmer restavfallsspannet sjeldnere, 
blir renovasjonsgebyret lavere. BIR har i tillegg en egen 
tilskuddsordning for alle som kan og vil kompostere. 

For å tilrettelegge for kompostering får du tilskudd til kjøp av 
kompostutstyr på inntil kr 1000,- dog begrenset til 50 prosent av 
kjøpesummen. Ordningen med to gratis sekker til kompoststrø er avviklet, 
men vi har et tilbud på gjenvinningsstasjonene om kjøp av strø til selvkostpris. 

Selv om test av matavfallsinnsamling pågår der du bor, kan du fortsette 
å kompostere matavfall til god gjødsel og hagejord.
 

Komposter og spar penger

LES OM:

Hva kan leveres på 
gjenvinningsstasjonen? 

Farer og verdier 
i EE-avfallet 

Strandrydding og 
BIRs vårdugnad

Tilskudd til 
kompostering 

Bruk gjennomsiktige 
sekker på gjenvinnings-
stasjonene. BIR tar ikke  
imot avfall i svarte 
sekker eller sekker til 
plastemballasje fylt  
med annet enn plast.
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Har du hørt at? 

Denne våren startet vi  
prosjekter for innsamling av 
matavfall fra husholdninger  
i ulike områder. Vi vil blant  
annet teste logistikk og utstyr. 
 
 
 
Ikke bruk Google og andre 
søkemotorer for å sjekke  
åpningstidene til gjenvinnings-
stasjonene. Se bir.no for riktige 
tidspunkt, så blir du ikke lurt! 
 
 
 
I siste trekning i retur- 
kartonglotteriet 2020, vant  
Bjørn Samuelsen fra Stamnes  
10.000 kr. Vi gratulerer! 
 
 
 
Brød er noe av det vi kaster mest 
av. Oppbevar brødet i papirpose, 
så holder det bedre. Det er også 
lurt å fryse brød i skiver. 
 
 
 
Vi er glade for at ti lærlinger,  
syv traineer og fem REdu-
studenter tok praksis og 
utdanning i BIR i fjor. 
 
 
 
Klær som leveres til  
klescontainerne må være hele, 
rene og tørre. 
 
 
 
Gammel skismøring med fluor 
og skirens er farlig avfall med 
miljøgifter og må ikke kastes i 
restavfallet. 
 
 
 
Samle opp og lever batterier 
separat. De kan inneholde mye  
energi, miljøgifter og metaller. 
 
 
 
Rundt 10 millioner mobiler 
ligger i norske hjem uten å bli 
brukt, viser en undersøkelse av 
Framtiden i våre hender i 2019.

Norge topper listen over land som produserer mest EE-avfall per innbygger. Ifølge 
FN-rapporten The Global E-waste Monitor 2020 kastet hver og en av oss 26 kilo elek-
tronikk i 2019. En familie på fire kaster med andre ord over 100 kilo elektronikk årlig!
 

Boss i naturen beveger seg stort sett 
fra land til vann som en forurensing. 
Alle ryddedugnader på land hjelper på 
miljøproblemene i havet. BIR tilrette-
legger for at små dugnadsgrupper kan 
gjøre en innsats mot plast i naturen og 
annen forsøpling. Strandryddingen er 
finansiert av Miljødirektoratet.

Farer og verdier i EE-avfallet

Strandrydding og BIRs vårdugnad

Tid for å rydde?

Ødelagt elektronikk 
kan leveres gratis til 
forhandlere av slikt. 
Den kan også leveres 
gratis på gjenvin-
ningsstasjonen.

Gamle bildekk
kan leveres til gjenvin-
ningsstasjonen eller 
til forhandler/verksted 
eller brukes som disser, 
eller blomsterkasser.

Avlagte leker og bøker
kan få nytt liv hos noen andre. 
Lever dem til brukthallen 
eller arranger byttekveld 
med venner og naboer.

Spraybokser og maling 
og annet farlig avfall er 
gratis å levere på 
gjenvinningsstasjonen.

Gjenstander med metall
Store og små gjenstander som inne-
holder litt metall skal leveres som 
metall på gjenvinningsstasjonen. 

Kabler og ledninger 
du ikke bruker kan leveres 
gratis som EE-avfall til 
gjenvinningsstasjonen 
sammen med batterier 
og lyspærer.

Brukt sportsutstyr
kan gis vekk eller selges 
på finn.no, eller leveres til 
en av BIRs brukthaller. 

Hos mange kribler det i hender og føtter nå når solen vender tilbake og påskeliljene 
titter frem. Rusk, rask og ugress skal bort. Det ryddes i boder og garasjer, loft og 
kjellere. Her er tips til hvor du kan levere alt det du rydder ut.

Hageavfall 
kan du levere på gjenvinnings- 
stasjonen. En annen variant er 
å kappe kvistene til tennved og 
spare grenene til St. Hans-bålet. 
Oppkvernet kan det brukes til 
kompost eller planering.

VI RYDDER 
STRENDER 
PÅ VEST-
LANDET

BIRs 
VÅR-

DUGNAD

Inntil 0,02 m³..........10 kr
Inntil 1 m³...............50 kr
Inntil 2 m³.............100 kr
Inntil 3 m³.............150 kr

PRISER PÅ GJENVINNINGSSTASJONEN:

Elektronikkbransjen økte salget med hele 
18 prosent i 2020. Vi kjøpte nytt utstyr til 
hjemmekontor, matlaging, TV og gaming 
for 42,3 milliarder.

Sirkulærøkonomi starter i bosset
Koronapandemien vil trolig føre til at vi får 
mer elektronisk avfall fremover. Hvordan 
vi håndterer det betyr mye for utviklingen 
av en grønn, sirkulær økonomi. Det er 
viktig å reparere ødelagt elektronikk 
og det er viktig å levere inn utdatert 
EE-avfall slik at det blir gjenvunnet. 

Farer i EE-avfall
Elektrisk og elektronisk avfall, såkalt 
EE-avfall, er kasserte produkter som bruker 
strøm eller batteri. Produktene skal leveres 
til gjenvinning så hele som mulig for å unngå 

brannfare eller at miljøskadelige stoffer  
lekker ut. EE-produkter kan inneholde 
miljøgifter som kvikksølv, kadmium og bly, 
PCB og bromerte flammehemmere. 

Verdifullt EE-avfall
Nesten 80 prosent av EE-avfallet material-
gjenvinnes. Verdifulle edelmetaller som 
gull og sølv, og sjeldne jordartsmetaller 
som indium, litium, cerium og neodym, 
hentes ut. Gruvedrift er svært miljø-
belastende og ødelegger store jordarealer. 
Det er mye bedre for miljøet å ta ut slike 
metaller fra EE-avfallet og bruke dem på 
nytt.

Alt EE-avfall kan leveres gratis til butikker 
som selger slike produkter og til gjen-
vinningsstasjonene. 

Lever sekkene gratis til BIRs gjen- 
vinningsstasjoner sammen med mottatt 
påmeldingsbekreftelse fra bir.no. 

Hent gratis ryddesekker på BIRs 
gjenvinningsstasjoner. Det er grønne 
sekker til vårdugnad og gjennomsiktige 
sekker til strandrydding.

Fyll ut riktig dugnadsskjema  
på bir.no, og se hvilket dugnadsboss 
som kan leveres. 

Vårdugnaden varer fra 19. april til 7. mai.  

Strandryddingen varer hele året.

Papp, plast-, glass- 
og metallemballasje,
EE-avfall og farlig avfall 
er gratis å levere.


