
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. Hvordan ønsker vi fremtidige kretsløp skal være?
2. Nye returkartonglotterivinnere trekkes hvert …
3. Hva inneholder ofte batterier som har høyt energi-

innhold som gir stor brannfare ved kortslutning?
4. Hva bør papirposene legges oppi for å få et tørrere 

og bedre matavfall?
5. Nevn noe skarpt som kan leveres som metall på 

gjenvinningsstasjonen.
6. Hva kalles det å kaste spisbar mat i bosset for?
7. Hvilken farge bruker vi til å symbolisere farlig avfall?
8. Hvem har hovedansvaret for å fjerne en forsøpling?
9. Hva heter avfallstypen som kan omdannes til  

gass som kan drive busser?

LØSNINGSORD: Hvilket farlig stoff 
inneholder sparelyspærer og lysrør?
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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. Frist 1. november. 

Finner du 
feilene?

BIR
KRYSS

2 21

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

Brukthallen er laget 
for deg. Bruk den!
Trenger du en stol eller en ny bok?  
Hent den gratis i brukthallen! Brukbare  
ting er ikke avfall, så ikke kast dem i en  
container. Sett heller tingene i brukthallen 
så kan andre få nytte og glede av dem. 

Det er en brukthall på alle BIRs 
gjenvinningsstasjone der folk kan  
sette inn og hente ut ting i gjen- 
vinningsstasjonens åpningstid. 

Vanlig pris inn – gratis ut
Du må betale vanlig pris for å kvitte deg 
med ting på gjenvinningsstasjonen, selv 
når du leverer til brukthallen. Om du 
finner noe du vil ta med deg, er det gratis 
å ta med seg ting fra brukthallen.

Ingenting av dette skal 
kastes i restavfallet, 

men vet du hvor du 
skal kaste det?
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3 vinnere får 
2 kinobilletter

Få oversikt over dine tømmedager og  
varsel på mobilen dagen før med BIRs 
app. Bruk adressesøket på bir.no for  
å se og skrive ut tømmekalenderen.

Fyll ut kontaktskjema på bir.no 
eller ring oss på 55 27 77 00,  
så sender vi deg din 
tømmekalender i posten. 



 

Har du hørt at? 

Høsten er en fin tid for strand-
rydding! Meld din dugnad på 
rydde.no og hent gratis  
sekker og hansker på en av  
våre gjenvinningsstasjoner.  
Les mer på bir.no. 
 
 
 
Omtrent en tredel av all maten 
som blir produsert kastes. Vi  
forbrukere kaster i snitt 42,6 kg 
mat i året - en av åtte handle-
poser. Bare i Norge kaster vi  
mat for 22 milliarder kroner. 
 
 
 
Matproduksjon står for en  
tredjedel av klimagassut- 
slippene i verden. Det er mer 
miljøbelastende å kaste mat  
enn plastemballasje.  
God emballasje redder mat! 
 
 
 
Lokket til vaniljesukker og 
bakepulver passer godt på 
leverposteiboksen og øker 
holdbarheten. 
 
 
 
For å kaste mindre mat kan  
du legge to bokser i frysen,  
en til å samle opp rester av 
grønnsaker og kjøtt til gryter  
og supper, og en til rester av  
frukt til smoothie og baking.  
 
 
 
Det er to nye returkartong-
lotterivinnere i BIR  i år. 
Bjørg Bahus Glomsaas fra 
Bjørnafjorden vant i første 
kvartal, og Øystein Espedal  
fra Bergen vant i andre. Det 
gjenstår to trekninger i år, så  
skriv gjerne navn og telefon-
nummer på en drikkekartong  
og bli med i lotteriet. 
 
 
 
Brokkoli- og blomkålstilker  
er knasende god mat! Skrell  
stilkene og bruk dem som 
råkost eller kok dem på  
vanlig måte.

Matavfallet ditt skal få nytt liv

Dette avfallet må du 
passe ekstra godt på!

Miljøgifter og brannfarer er vanskeligere å få 
øye på enn feilsorterte stikkende og skjærende 
gjenstander, men de er langt skumlere. 

Avfall som gassbeholdere og litiumbatterier har høy 
brannrisiko og må håndteres med stor forsiktighet, både 
hjemme og når du skal kaste det. Avfallet er definert som 
farlig og må leveres over disk, mens økser og kniver kan 
leveres som metall på gjenvinningsstasjonen.

Innsamling av matavfall testes nå i  
ulike boligområder i Bergen og i hele  
Samnanger. I løpet av neste år skal  
alle husholdningskunder få mulighet  
til å kildesortere matavfallet sitt.

I første omgang vil matavfall bli til biogass 
og erstatte fossilt drivstoff. BIRs langsiktige 
mål er å bruke nye metoder for å omdanne 
matavfall til fôr i havbruket på Vestlandet. 

Sammen for gode løsninger   
Energigjenvinning av matavfall, sammen 
med restavfall, har vært hensiktsmessig i 
BIR da det lokalt ikke har vært gode vilkår for 
biogassproduksjon. Utviklingen gjør at vi nå 
jobber i et regionalt samarbeid om et biogas-
sanlegg på Voss som vil produsere både 
biogass og biogjødsel.

Papirposer er best  
BIR arbeider for en plastfri matavfalls-
innsamling sammen med andre norske 
avfallsselskaper. For å få unngå at mik-
roplast havner i naturen og i dyrefôr, vil vi 
bruke papirposer til matavfall – slik nesten 
hele Sverige gjør. Undersøkelser har vist 
at bioplast ikke så lett brytes ned under 
våre klimatiske forhold, selv om posen er 
laget av mais. Biogassanlegg fjerner mye 
av plasten, men noe blir igjen og kan spre 
mikroplast i gjødsel til landbruket og i fôr. 

Papirposene er spesiallaget til matavfall og 
tåler en god del fukt. Unngå likevel fuktig 
matavfall som våt kaffegrut, sauser og 
suppe. Er du en av dem som leverer matav-
fall til oss? Sjekk bir.no/matavfall for tips til  
å gjøre matavfallsorteringen lukt- og sølefri.

Det er tre leveringsordninger for farlig avfall fra husholdninger:  

Du kan levere gratis til alle våre gjenvinningsstasjoner. 

Borettslag kan kostnadsfritt låne en innsamlingscontainer i  
tre dager. Se bir.no for å bestille eller kontakt vårt kundesenter. 

Vi har også mobile innsamlingsruter. I høst blir disse  
rutene utvidet til områder i Arna og Bergen vest. 

Obs! Bedrifter kan ikke bruke disse gratisordningene. 

Hovedregelen er at det er forsøpleren som 
har ansvaret for å rydde opp etter seg. Om 
forsøpler ikke er kjent, vil ofte grunneier 
bli pålagt å fjerne bosset, særlig når for-
søplingen fører til forurensning.

BIR har ansvar for å gjennomføre tilsyn 
med forsøplings- og forurensingsaker på 
vegne av alle våre eierkommuner, bort-
sett fra i Bergen kommune der vi bidrar i 
enkeltsaker. Dette betyr at vi arbeider for 
at den ansvarlige skal rydde innen avtalte 
frister. Så langt er det meldt inn nesten 400 
saker til BIR fra våre eierkommuner. I snart 
330 av dem er avfallet fjernet, og sakene er 
nå avsluttet. Resten er nye eller pågående 
saker. Forsøpling på offentlige plasser, som 
busskur, parker, turområder, badestrender 
og havner, håndteres av kommunen eller 
andre ansvarlige grunneiere.

Hvem har ansvar for 
å fjerne forsøpling?
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Løsemidler Gass- og spraybokserMaling, lim og lakk

KjemikalierOlje og oljefiltre Batteri

Småelektrisk

Lyspærer og lysrør

Lever helst 
avfallet i original 

emballasje

Ikke bland 
sammen ulike 

typer farlig avfall

Merk tydelig 
all emballasje som 

ikke er original

Pass på at kork 
og emballasje 

er helt tett

En bit tape på 
batteripolene 

minsker brannfare

Oppbevar farlig 
avfall i en brann-
sikker beholder

Slik skal farlig avfall leveres:
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