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24 tips til en 
miljøvennlig

julefeiring



BIR  
ønsker alle 

god jul

BIRs miljøvennlige 
julekalender
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Velg ombruksfilter i tekstil 
fremfor kaffefilter i papir

Bruk vaskekluter av bomull 
fremfor engangskluter 

Bruk oppbevaringsbokser 
til mat og ikke plastfolie

Bruk kaffegrut som plante-
næring fremfor kjøpt gjødsel

Reparer det du allerede har 
fremfor å kjøpe nytt

Bytt ut skyllemiddel til tøy 
med en kork eddik

Gi en tjeneste eller opplev-
else fremfor en vanlig gave

Kjøp gjenbrukbare gave-
poser fremfor gavepapir

Bytt ut tepose med tesil 
og te i løsvekt

Bytt ut engangshøvler med 
barberkniv som kan slipes

Bytt ut engangskopp og -fat 
med vanlig kopp og fat

Velg tøyservietter fremfor 
papirservietter

Bruk julepynt fra naturen 
fremfor julepynt fra butikken

Kjøp vaskemiddel med refill 
fremfor vaskemiddel uten refill

Bruk handlenett av stoff 
fremfor plastposer

Bytt ut isbitposer 
med isbitbrett

Kjøp kubbelys og kronelys 
fremfor telys med aluminium

Bytt ut engangsbatterier 
med oppladbare batterier

Lei eller lån festantrekk 
fremfor å kjøpe nytt

Velg matboks fremfor 
matpapir og plastpose

Lei verktøy fremfor å 
kjøpe nytt verktøy

Her er 24 små og store tips til hvordan du kan spare penger i hverdagen samtidig 
som du sparer miljøet. Husk at alt vi kjøper og bruker, er en bit av jordkloden. 
Alt det vi kaster også. Redusert forbruk tar bedre vare på både økonomi og miljø.

Velg filterkaffe fremfor 
kaffekapsler

Bruk smør og olje
fremfor bakepapir

Kjøp fast såpe fremfor 
flytende såpe



Har du hørt at? 

I januar og februar er det gratis  
å levere juletrær til gjenvinnings-
stasjonene, også den mobile.  
Ta av eventuell plastsekk. 
 
 
 
Druebeger er ypperlige som  
veksthus for små spirer til våren. 
 
 
 
Alle som ønsker større papirspann, 
kan øke fra 140 til 240 liter uten 
kostnader. Fyll ut skjema på bir.no. 
 
 
 
Du kan sette frem så mange sek-
ker med plastemballasje som du 
har behov for. 
 
 
 
Du kan gratis levere fritidsbåter på 
inntil 15 fot på alle våre gjen- 
vinningsstasjoner. Miljødirektoratet 
gir 1000 kr. i vrakpant per båt.  
 
 
 
Vi deler ut røde julesekker på 
gjenvinningsstasjonene til å kaste 
blandingsemballasje, gavepapir og 
-bånd. Sett sekken ut sammen med 
bosspannet på første tømmedag 
etter julaften. Se mer på bir.no. 
  
 
 
Nordmenn kaster over 300 tonn 
møbler i året og pusser opp for  
94 milliarder kroner.  
 
 
 
Boliglag kan kostnadsfritt låne en 
innsamlingscontainer for farlig 
avfall i tre dager. Kontakt oss på 
e-post eller ring kundesenteret. 
 
 
 
Papirremser fra en gammel bok blir 
fin julepynt. Form hjerter av papir-
remser og fest dem på en snor. 
 
 
 
Skoleklasser kan låne en insektfarm 
og se melbiller forvandle seg fra egg 
til larve, før de pupper seg og blir til 
en bille. Send e-post til bir@bir.no. 

Alle som bruker fleksibel gebyr-
modell kan få lavere renovasjons-
gebyr ved å kildesortere godt og 
kaste mindre restavfall. 

Det er ulike avfallsløsninger for ulike 
boformer, men prinsippet er likt. Har 
du eget spann, betaler du for antall 
tømminger av restavfallsspannet.
Bruker du bossnettet, betaler du per 
åpning av restavfallsluken. Dette 
prinsippet gjelder også for stadig flere

boliglag med nedgravd avfallsløsning. 
De fleste kunder i borettslag betaler 
renovasjonsavgiften sammen med 
felleskostnadene. Dette gjelder også 
om borettslaget betaler etter vekt. 
Om den totale restavfallsmengden for 
boliglaget reduseres, vil sluttsummen 
for renovasjonen bli lavere. Du kan 
være med å påvirke restavfalls-
mengden og dermed gebyret. Ved å 
sortere bosset godt, bidrar du til et 
bedre miljø og får lavere kostnader.

Pass ekstra godt på batterier, 
elektriske apparater og stearinlys 
nå frem mot jul, for det er nå flest 
branner oppstår.

Når du bytter batterier er det viktig å 
levere dem inn separat til en forhandler 
eller til en gjenvinningsstasjon. Ikke 
kast batterier i bosset, de lager 
en brannrisiko i spannet ditt, under 
transport og på sorteringsanlegg. 
Mange batterier er godt skjult inni 
bursdagskort og barnebøker med lyd, 
kule blinkesko eller en artig julegenser 
eller leke. Slike ting er ikke restavfall 
eller papir, men må leveres separat 
som batterier.

Fem branntilløp så langt i år
Ting som ikke virker lengre, kan 
fortsatt inneholde batterier med mye 
energi! Sorteringsanlegget vårt har 
fått merke konsekvensene av batterier 
levert sammen med papir og annet 
avfall. Avfall blir sortert og kvernet 
eller presset før transport. Batterier 
på avveie tåler ikke denne avfalls-
behandlingen og det kan føre til 
branner og branntilløp. Help oss å 
unngå branner på sorteringsanlegget!

Fleksibel gebyrmodell hjelper deg å spare

Batterier kan brenne!

Hjelp renovatørene i vinter
Setter du spannet 
fra deg med hånd-
taket ut mot veien, 
får vi lettere tak i det.

Ikke knyt BIR-sekker 
fast til spann. Det tar 
tid å løsne sekkene.  

Fukt og pakk aske 
og støv i avispapir og 
to poser med dobbel 
knute før du kaster 
det i restavfallet.  

Er veien måkt og  
strødd, kommer  
vi lettere frem og  
får tømt bosset.

Om snøen er fjernet  
fra lokkene på spann  
blir vi glade! 

Om vinterføret hindrer 
bossbiler i ditt strøk, 
sett spannet ut til 
nærmeste kjørbare  
vei, så får vi tømt det. 

Prøv aviser eller litt 
spon i bunnen av  
spannet dersom 
bosset fryser fast.

Unngå å sette  
spann bak  
brøytekanter.

Om det blåser, unngå  
å legge steiner på 
lokket av bosspannet, 
prøv heller å sette 
spannet i le for vinden.



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
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BIRs app gir oversikt over dine tømmedager 
og varsel på mobilen dagen før. Bruk 
adressesøket på bir.no for å se, skrive ut 
eller bestille tømmekalenderen.

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

1 Hva kan hjelpe mot fastfryst restavfall?
2 Hva kaster nordmenn årlig over 300 tonn av?
3 En miljøvennlig innpakning av medbrakt mat.
4 Nevn en organisasjon som samler inn brukte tekstiler.
5 Hvilket metall er telyskopper ofte laget av?
6 Hva kalles Miljødirektoratets utbetaling av 1000 

kroner per innleverte fritidsbåt for?

LØSNINGSORD: Et ord som betyr at en kastet ting 
brukes videre akkurat som før.

Finn svarene i Bossanova, og skriv dem i 
rutene. Send kodeord BIR og løsningsord 
til 2077, eksempel ”BIR plast”. Meldingen 
har vanlig takst. Svarfrist 4. januar. 

JULE
KRYSS

3 vinnere får 
2 kinobilletter
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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, SALHUSVEGEN 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

Gjenvinningsstasjonene er stengt på 
julaften og nyttårsaften, samt andre 
offentlige fri- og helligdager.

Hva skal vi gjøre med tekstilene i bosset?
Mengden tekstiler som kastes øker og det anslås at over halvparten av brukte tekstiler 
havner i restavfallet og går til forbrenning. I snitt kaster hver innbygger ca. 10 kg 
tekstiler årlig, og vi må ta nye grep for å få ombrukt og gjenvunnet mer.

Klesinnsamlere som Fretex og UFF, gjør 
en stor innsats for ombruk av klær. Likevel 
kastes mange gode plagg, og økt sortering 
til ombruk vil gi en fin miljøeffekt. 

Hva med ødelagte tekstiler?
EU kommer med nye sorteringskrav 
for tekstiler fra 2025 og vi må da ha 
et system for separat innsamling av 
tekstilavfall. Tekstiler som ikke kan 
ombrukes direkte, som falmede gardiner 
eller hullete bukser, er utfordrende.  
Men selv om de ikke kan brukes som  
de er, er de er altfor gode til å bli kastet.

Om tømmedag faller på: Ny dag Bergen: Andre kommuner:

2. juledag, 26. desember Torsdag 22. des Onsdag 21. des

 
Nå trenger vi økt kunnskap om material-
gjenvinning av tekstiler. En utfordring 
er at de lages av mange ulike 
materialer. I 2023 skal BIR 
derfor teste ut ny leverings-
ordning for tekstiler på 
Askøy og Salhus gjen-
vinningsstasjon. Dette 
vil gi oss økt innsikt i 
hvilke typer tekstiler 
kundene leverer 
og hvordan disse 
kan komme 
til nytte. 

Endret tømmedag
for papir og plast i julen:


