
Kaster jeg
mye mat?
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Lager jeg for
store porsjoner?

Hva gjør jeg med 
halvspiste matpakker?

Lar jeg mat ligge
for lenge?

Kaster jeg mat 
på farten?

Nå er det ett telefon- 
nummer til alle BIRs  
gjenvinningsstasjoner.  
Ring 55 27 77 00. 



 

Utlevering av spann til matavfall er i gang i Bergen. I løpet 
av de neste månedene vil stadig flere områder få tilbud om 
kildesortering av matavfall. Du kan lese mer på bir.no. 

Hva er miljønytten?
Kildesorterer du matavfallet, både matrester og avfall 
som skall og skrell, tar du vare på viktige næringsstoffer 
som fosfor og nitrogen. Matavfallet fra BIR fraktes til et 
biogassanlegg på Jæren som lager biogass, et miljøsmart 
drivstoff. Anlegget produserer også biogjødsel som 
gir næringsrik jord. Slik utnyttes både energi- og 
næringsinnholdet i matavfallet. 

Vi ber alle om å takke ja til tilbudet om matavfallssortering 
etter hvert som det rulles ut i alle BIR-kommunene. 
Om du komposterer matavfallet hjemme, kan du gjerne 
fortsette med det.

Papirposer gir mindre lukt 
BIR har valgt papirposer til matavfallet fordi det er den 
eneste posetypen som er 100 prosent fornybar og som ikke 
gir risiko for å spre mikroplast til landbruket. 

En annen fordel er at matavfallet blir tørrere når du bruker 
en papirpose i en kurv med luftehull, og tørt matavfall lukter 
mindre enn vått. Husk at middagsrester gir mye fukt og kan 
bløte opp posen. Å kaste tilberedt mat er hverken bra for 
miljøet, lommeboken eller papirposen.

Det verdifulle 
matavfallet

Tips og råd:

Fuktige matrester 
Om du kaster våte matrester, hell av eventuell 
væske og pakk resten inn i litt tørkepapir før du 
legger det i papirposen. Tynne supper og sauser 
bør kastes i restavfallet.

Bruk kurv med luftehull 
Tette bøtter med lokk eller plastposer utenpå papir-
posen må unngås fordi matavfallet ikke får tørke. 

Åpen pose 
La posen være åpen i den ventilerte kurven. Brett 
gjerne ned kantene, slik at posen holder seg åpen. 
 
Flekker er helt normalt 
Siden papirposen "puster" kan det bli fukt- eller fett-
flekker på utsiden. Det betyr ikke at den går i stykker.  

Vurder dobbel pose
Om papirposen er blitt bløt, kan du bruke to 
poser når du bærer den ut. 

Ikke stapp - bytt pose 
Ikke fyll posen helt opp. Da kan du enkelt brette og 
lukke den. Det kan være lurt å bytte pose etter to 
til tre dager, selv om den ikke er helt full. 

Sug opp fukt 
Legg tørre brødskalker og annet tørt matavfall 
som appelsinskall, eller litt brukt tørkepapir og 
servietter, i bunnen av papirposen. 

Stinkbombe? 
Rekeskall og fiskeslo kan gjerne oppbevares i 
frysen og legges ut i spannet rett før tømmedag.

Mange er miljøbevisste og unngår matsvinn, men litt 
matavfall blir det alltid. Kildesorterer du matavfallet ditt, 
kan vi ta vare på og utnytte de viktige næringsstoffene.



 

En stor del av renovasjonsgebyret du betaler, 
påvirkes av hvor ofte du tømmer bosspannet 
ditt eller åpner luken til restavfallsnedkastet. 

Kast mindre – sorter mer 
Gebyrmodellen til BIR belønner, helt automatisk, alle 
som er flinke til å kildesortere og som dermed lager 
lite restavfall. Derfor varierer beløpet du betaler for 
renovasjonstjenestene. Sluttsummen er det nemlig 
du som bestemmer!

Den faste delen av gebyret dekker andre renovasjons-
tjenester som drift av gjenvinningsstasjoner, retur-
punkt, nettsider, app og gratis levering av farlig 
avfall, elektrisk avfall, papp og papir, glass-, metall- 
og plastemballasje på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Så lenge blir
bosset værende

i havet …

 

Har du hørt at? 

Gjenbruksuken er i år fra 
21.–26. november! Se mer  
på bir.no/gjenbruksuken. 
 
 
 
Skoleklasser kan låne en liten 
insektfarm og se melbiller for-
vandle seg fra egg til larve, før 
de pupper seg og blir til en bille. 
Send e-post til bir@bir.no. 
 
 
 
Dersom hjul eller lokk på 
bosspannet er ødelagt, skifter 
vi raskt disse ved boligen om  
du bruker kontaktskjema på  
bir.no eller ringer 55 27 77 00. 
 
 
 
En ny rapport fra OECD om-
taler Norge som et ekstremt 
bruk-og-kast-samfunn med  
et hemningsløst forbruk. 
 
 
 
I 2021 ble det kastet ca. 143 000 
tonn elektronikk i Norge. Det er 
mer enn 27 kilo per innbygger. 
 
 
 
Selv om avfallsmengdene sank 
med over syv prosent i fjor, 
leverte hver av oss i snitt 403 
kilo avfall - det er langt over ett 
tonn avfall fra en familie på fire. 
 
 
 
Du bør unngå giftige plante-
vernmidler for å bli kvitt lus.  
Marihøner spiser mye lus og 
liker planter som dill, karve, 
gulrot og skvallerkål. De liker 
ikke kjemiske sprøytemidler. 
 
 
 
Den mobile gjenvinnings-
stasjonen har fått flere nye 
stopp og nye tider. Se bir.no. 
 
 
 
Både bioplast og nedbrytbar 
plast kan bli til mikroplast 
i naturen, i motsetning til 
papirposer som 70 prosent av 
svenskene bruker til matavfall.

Tradisjonelt rydder vi om våren, før vegetasjon skjuler boss som ligger slengt i 
naturen. En strandrydding, derimot, går greit hele året. 

Strandrydding er en viktig, holdningsskapende og hyggelig aktivitet. Strandryddeuken varer i 
år fra 9.–18. september, og 17. september er den internasjonale strandryddedagen.
Få med deg venner, familie eller naboer og arranger en dugnad! BIR tar imot strandrydde- 
sekker på gjenvinningsstasjonene gratis hele året. Se bir.no for mer informasjon.

Slank restavfallet og spar penger og miljø

Rydd i naturen!

Restavfall
Restavfall

Restavfall

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

5 år
Tyggis

Kilde: Miljøstatus.no



Velg brukte møbler og pynteting 
Kjøp stoler, hyller, bord, blomsterpotter, lyse-
staker o.l. i bruktbutikk, eller på finn.no. Du 
kan også finne slikt gratis i BIRs bruthaller.
 
Tenk kvalitet  
Om du velger klassikere og tar godt vare på 
dem, kan tingene ha en bruksverdi for andre 
når du ikke vil bruke dem lengre. Bruksverdi 
kan bety at de også har en salgsverdi.

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

Skriv svarene i rutene. Du finner dem her i Bossanova. Send kodeord BIR 
etterfulgt av ditt løsningsord til 2077, eksempel "BIR plast". Det er vanlig takst  
for meldingen. Tre vinnere får to kinobilletter hver. Svarfrist: 1. oktober 2022.

1. Hva bør kurven for matavfall ha?  
2. Hva kalles en organisert rydding av en strand?
3. Hva må vi gjøre for å unngå bruk-og kast?
4. Hvem beskriver Norge som et bruk-og-kast-samfunn? 
5. Hva liker marihøner å spise? 
6. Hvilket insekt lever i BIRs lille insektfarm? 

Løsningsord: Hvor mange ganger mer gull er det i et tonn 
gamle PC-er enn i et tonn malm fra en tradisjonell gullgruve?
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ASKØY, RAVNANGER, RINDADALSVN. 90 
Man og tor 09.00-20.00 
Tir, ons og fre 09.00-17.00 
Lør 09.00-16.00 
 
BERGEN, SENTRUM, MØLLENDALSV. 31 
Man-fre 09.00-20.00  
 
BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17 
Man-fre 09.00-20.00  
Lør 09.00-16.00 
 
BERGEN, ÅSANE, SALHUSVEIEN 49 
Man-fre 09.00-20.00  
Lør 09.00-16.00 
 
BJØRNAFJORDEN, FUSA, HEIANE 
Man og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00 
 
BJØRNAFJORDEN, OS, INDUSTRIVN. 69 
Man og tor 09.00-20.00 
Tir, ons og fre 09.00-17.00 
Lør 09.00-16.00 
 
KVAM, GAMLE DALAVEGEN 110 
Man 10.00-18.00 
Ons og fre 10.00-15.00  
Lør 09.00-16.00 
 
OSTERØY, HODLEBRAUTVEGEN 6 
Man, ons og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00 
 
SAMNANGER, RAUNEKLEIVVEGEN 88 
Tir og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00  
Søn 14.00-19.00 
 
VAKSDAL, DALEKVAM, NORDALEN 
Man og tor 12.00-19.00 
Lør 09.00-16.00

ÅPNINGSTIDER PÅ
GJENVINNINGSSTASJONENE

Å kaste hageavfall i skogen eller på andres 
private grunn anses som forsøpling, og er 
forbudt etter forurensningsloven. Det er 
heller ikke noe fint å se i naturen. 

Det henger litt igjen at det er greit å gjøre 
slikt fordi det var vanlig før, men faren for 
å spre skadelige plantearter og plante-

sykdommer er stor. Om du ikke håndterer 
eget hageavfall på egen tomt, skal det 
leveres til en gjenvinningsstasjon i gjen-
nomsiktig sekk. Såkalte «hagerømlinger» 
som lupin, bulkemispel og parkslirekne 
må du passe ekstra godt på. Parkslirekne 
bør leveres som restavfall for å sikre at den 
ikke spres videre. 

Er det greit å kaste hageavfall i naturen?

Gjør møbelinnkjøpene dine grønnere
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Om du følger de fire tipsene under, vil hjemmet ditt bli mer 
miljøvennlig. I tillegg kan du faktisk spare en god del penger!

Nå er det ett telefon- 
nummer til alle BIRs  
gjenvinningsstasjoner.  
Ring 55 27 77 00. 

Kjøp ting som kan repareres 
Billige varer fra butikken går fortere i stykker 
og lar seg ofte ikke reparere. Da må vi gjerne 
kjøpe nytt og det kan bli dyrere i lengden.
 
Velg resirkulerte, miljøvennlige materialer 
Ofte brukes brukte materialer på nytt i 
produksjon av nye ting. Se etter slike varer i 
butikken, som for eksempel stoler laget av 
resirkulert plastavfall fra havnæringen.


