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Hjelp oss å unngå 
branner. Sorter riktig!



Oppbevar batterier 
brannsikkert i et 

syltetøyglass.

Ikke samle opp 
mange batterier. 

Lever oftere.

Tape på polene 
hindrer energi-

overføring.

Bruk opp 
batteriene før 

de kastes.

Ikke kast batterier 
med annet avfall. 

Gnister kan oppstå.

Pass på skjulte 
batterier i leker, 

blinkesko og kort.

Lever alle 
batterier separat 

til BIR/butikk.

Slik reduserer du brannrisiko ved oppbevaring og levering av batterier:

Lever alle batterier separat!
Når batterier leveres blandet sammen med annet avfall, utgjør de en stor brannrisiko for alle som mottar og 
behandler dette avfallet. Det brenner nesten hver femte dag i et avfallsanlegg i Norge! Sorteres og leveres 
batteriene for seg selv, er det mye tryggere å motta, oppbevare og videresende batteriene til gjenvinningsanlegg.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, DSB, har registrert nesten 
70 branner på avfallsanlegg i 2022. 
Dette er det høyeste antallet branner 
som noensinne er registrert!

Det brenner oftere!
Brannvesenet må stadig oftere rykke ut til 
avfallsbranner. Siden 2016 er det registrert 
347 branner ved norske avfallsanlegg. I 
tillegg kommer flere hundre branntilløp og 
småbranner som ikke blir registrert i et 

sentralt register. Brannårsakene varierer, 
men i et betydelig antall tilfeller er det 
feilsorterte batterier som utløser brannene.

Feilsortering koster dyrt!
De mange brannene på avfallsanlegg har 
gjort avfalls- og gjenvinningsbransjen til en 
problembransje for forsikringsselskapene. 
Flere avfallsmottak har fått mangedoblet 
forsikringspremien, og nye anlegg har 
utfordringer med å få forsikring. Dette har 
blitt et stort problem som kan koste dyrt, 

og regningen for økte forsikringspremier 
kan bli belastet renovasjonsgebyret.

Høy risiko bekymrer brannvesenet
Bjørnafjorden brann og redning trener på 
å slukke branner i avfallsmottak fordi slike 
branner er spesielt farlige og krevende 
å slukke. Gjenvinningsstasjonene tar 
imot farlig avfall som batterier og gass i 
trykkbeholdere. Slikt avfall har høy risiko 
under håndtering og må alltid leveres inn 
for seg selv.



Har du hørt at? 

Hvite og dekorerte egg er finfin 
påskepynt. Lag hull i begge ender og 
blås ut innholdet som kan brukes i 
matlaging. Kok gjerne egg med løk-
skall eller rødbeter til påskefrokosten! 
 
 
 
 
Seks av 125 solkremer, inneholder 
miljøgiften Cyclopentasiloxane, også 
kalt D5. Velger du en svanemerket 
krem, unngår du stoffet som EU 
ønsker å forby i kremer.  
 
 
 
 
Skismøring kan inneholde fluor og  
må da håndteres som farlig avfall. 
 
 
 
 
Skoleklasser kan låne en liten insekt-
farm 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.  
 
 
 
 
I motsetning til plast- og bioposer  
blir papirposer nedbrutt til jord og 
dermed unngår vi helt faren for 
spredning av mikroplast.  
Bruk papirposer! 
 
 
 
 
Ifølge Miljødirektoratet kan opptil 
1900 plastpartikler løsne fra ett 
enkelt syntetisk plagg i en klesvask. 
Dette er den fjerde største kilden til 
utslipp av mikroplast, etter bildekk, 
kunstgressbaner og maling. 
 
 
 
 
Fukt og pakk inn støv og aske før du 
legger det i bosspannet. Bruk gjerne 
dobbel knute og dobbel pose, så blir det 
mindre støv og griseri på tømmestedet. 
 
 
 
 
BIRs hovedkontor er flyttet fra Minde 
til Lungegårdskaien 42, i den fine 
trebygningen ved AdO arena.

Matavfallsinnsamling er godt i gang i 
BIR og stadig flere kildesorterer 
matavfallet sitt. Da går verdifulle 
ressurser tilbake i ny matproduksjon.

De fleste med eget 140-liters restavfalls-
spann, har fått tilbud om eget spann til 
matavfall via påmeldingslenke på SMS. 
Angrer du på at du ikke takket ja da du 
fikk tilbudet på SMS? Det kommer ny 
mulighet når vi åpner for en ny runde 
med påmeldinger områdevis, etter hvert 
som innsamlingsrutene utvides.

Jeg har ikke fått SMS om å bestille spann
Det er enten fordi du bor i et sameie eller 
borettslag med flere enn tre boenheter 
og venter på en tilpasset løsning, eller 
fordi du bor i et område hvor fremkom-

melighet gjør at vi ikke kan sette ut 
flere spann. Hovedsakelig gjelder dette i 
Årstad og Bergenhus.

Vi jobber fortløpende med å kartlegge 
og tilby innsamlingsløsninger til boliglag 
og i utfordrende områder der spann til 
hver enkelt husstand ikke er egnet. 
Matavfallscontainere som alle kan bruke, 
er et alternativ til enkeltspann. I snitt 
leveres over åtte tonn matavfall til disse 
containere i Bergen ukentlig. Les mer om 
ordningen på bir.no.

Lag god jord selv
Å kompostere matavfallet til jord i en 
kompostbinge er en kortreist og god 
utnyttelse av matavfall. Da kan nærings-
stoffene komme til nytte i egen hage. 

La matavfallet 
gå i kretsløp

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.

Slik deltar du:
Fyll ut riktig dugnadsskjema
på bir.no, og se hvilket dugnads-
boss som kan leveres.

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

Lever sekkene gratis 
til BIRs gjenvinningsstasjoner
sammen med mottatt påmeldings-
bekreftelse fra bir.no.

BIRs vårdugnad: 
17. april - 5. mai

Strandrydding: 
Hele året!

BIRs vårdugnad og
strandrydding



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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1. Hva må pakkes godt inn før det legges i bosspannet?
2. Hvilket materiale skal sorteringsposene til 

matavfall være laget av?
3. Hva er den tredje største kilden til mikroplast?
4. Hva kaller vi den årlige treukersperioden med 

gratis levering av overflateboss?
5. Hvilket merke betyr at produkter er trygge å bruke?
6. Dette produktet kan inneholde miljøgiften fluor.
7. Hva må du pakke støv og aske inn i?
8. Hvordan skal batterier leveres?
9. Hvor mange plastposer vil EU at vi skal bruke per 

år i 2025?
10. Hvor mange ganger, minst, bør en handlepose 

brukes før den blir til en bosspose?
11. Hva kan batterier forårsake?
12. Nevn et produkt med skjulte batterier.
13. Hvilken farge er det på vårdugnadssekkene?
14. Nevn en plastfri påskepynt.

LØSNINGSORD: Dette betyr at avfallsprodusenten 
sorterer sitt eget boss.

Finn svarene i Bossanova, og skriv dem i rutene. Send 
kodeord BIR og løsningsord til 2077, eksempel ”BIR 
plast”. Meldingen har vanlig takst. Svarfrist 15. april. 
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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

Onsdag 5. april stenger alle onsdags-
åpne stasjoner kl. 15.00. Alle stasjoner  
holder stengt i påsken, også påskeaften.

Bruk plastposen minst 5 ganger!
Hver nordmann bruker ca. 151 plastposer i året. EU foreslår maks 40 poser innen 
2025. Plastposer som kun brukes én gang får rødt lys! Poser må brukes minst 
fem ganger før de brukes som bosspose. Avfallsposer på rull inneholder mindre 
plast og er mye billigere enn bæreposer fra butikk. Det sparer penger og miljø.

Endrede tømmedager 
Om tømmedag 
faller på

Papir og plast 
ny dag Bergen 

Papir og plast 
ny dag andre kommuner

Matavfall 
ny dag alle kommuner

Skjærtorsdag Tir 28. mars Man 27. mars Man 3. april

Langfredag Tor 30. mars Ons 29. mars Tir 4. april

2. påskedag Ons 12. april Tor 13. april Tir 11. april

1. mai Tor 27. april Ons 26. april Tir 2. mai

17. mai Tir 9. mai Man 8. mai Man 15. mai

Kr. himmelf. Tor 11. mai Ons 10. mai Tir 16. mai

2. pinsedag Tor 25. mai Ons 24. mai Tir 30. mai

Restavfall: Ved offentlige fridager utgår ordinær restavfallstømming og du får ikke ny tømmedag.  


