Søppelhåndtering
Alltid lås bosspannet
Bosspann som er utstyrt med lås må alltid låses etter bruk for å unngå at naboer eller forbipasserende kaster ting
oppi. Nøkkel for å låse og åpne bosspannet henger i yttergang.
Halvfulle bosspann
BIR tar betalt pr. gang bosspannet settes til tømming, og settes bosspannet ut i veien tømmer de det automatisk,
selv om spannet bare er halvfullt. Halvfulle spann skal derfor aldri settes ut til tømming. Da blir det fort veldig dyrt!
Nb. Dette gjelder kun restavfall, de grønne beholderne. De blå beholderne er for papp og papir og de er gratis å
tømme, så selv om disse er halvfulle kan de settes til tømming likevel.
Bosspresse
Det er viktig at bosset presses ned med bosspressen etterhvert som spannet fyller seg opp med boss. På denne
måten trengs ikke bosset å tømmes så ofte og vi holder tømmekostnadene på et akseptabelt nivå. Bosspressen er et
håndholdt brett du finner i yttergang eller like utenfor huset.
Overfylte spann
Det skal i utgangspunktet være rikelig med plass til bosset, så dersom det er overfylt er det mest sannsynlig fordi
bosset ikke er presset og halvparten av spannet er dermed bare luft.
Hvem er ansvarlig for bosset?
Det er alltid den øverste boenheten i huset som er ansvarlig for bosset. Dette mot at de slipper trappevask mer enn
bare èn etasje ned. F.eks en bolig med tre leiligheter over tre etasjer er det 3 etasje som har ansvar for bosset, mot
at de slipper vask av trappen fra 2 etg og ned til utgangen. 1 etg og 2 etg skal vaske utenfor sin inngangsdør og en
etasje ned. Dersom det er to leiligheter i øverste etasje er leiligheten på høyre side ansvarlig for tømming på
måneder med 31 dager, og leiligheten på venstre de resterende måneder.
Rutiner for tømming
Bosspannene må settes ut i veien kvelden før tømming og tas inn igjen samme dag.
Blir bosspannet stående i veien får huseier gebyr fra kommunen. Dette gebyret vil bli viderefakturert den ansvarlige
boenhet. I ferier må de ansvarlige alliere seg med de andre beboerne i huset og få disse til å tømme bosset når de er
vekke. Juleferie, sommerferie, påske og høstferie mm. Om de ansvarlige er usikker på hvilken tømmedag som gjelder
finnes dette på www.bir.no.
Sortering
Det er viktig at alle sorterer søppelet riktig. Dette med hensyn til miljøet. Matavfall skal i grønn dunk og papp og
papir i blå dunk. Plastsekker til plast fås gratis ved matvarebutikker som kiwi, meny etc. og plastsekkene settes ved
siden av bosspannet på tømmedag for papp og papir.
Bossnett
Noen hus har ikke bosspann, men tilgang på bossnett. Det vil si at du kaster alt av søppel på et returpunkt like i
nærheten av boligen. De ulike stasjonene til bossnettet finner du på bir.no og nøkkelbrikke henger på veggen i
yttergang.
Returpunkter
Se på www.bir.no, under returpunkter, for info på hvor overflødig papp, papir, glass, el-artikler mm kan kastes.

Plasseres boss og annet avfall i trappegangen vil dette bli fjernet på leietakers regning uten forvarsel.

