Avfallshåndtering for
husholdninger med bossug
Restavfall og papir
Bossug er en moderne, rørbasert løsning for avfallshåndtering. Med bossug er bosspann overflødige. Fordi all bosshåndtering skjer i et lukket, skjult system blir miljøet både renere og
penere. Brukerne kaster avfallet i nedkast (røråpning med luke) innendørs eller utendørs. Fra
nedkastene transporteres (suges) bosset flere ganger i døgnet til en mottaksstasjon der det
lagres i en container. Denne hyppige “småtømmingen” er automatisert og basert på støvsugerprinsippet. Når containeren er full, byttes den ut med en tom container ved hjelp av vanlig
containerbil. Bossug gir bedre hygiene, mindre brannrisiko og frigjør areal. Dessuten blir det
mindre kjøring inn i boligområdene når tømmingen skjer i utkanten av der folk bor.
Restavfallet og papiret hentes til ulike tider og leveres til ulike behandlingsanlegg. Papiret
materialgjenvinnes til nytt papir, mens restavfallet energigjenvinnes til strøm og fjernvarme.

Dette kan leveres:
Restavfall
• Tilgriset papir
• Tilgriset plast/matvareemballasje
• Gavepapir
• Blandingsprodukter som
konvolutter, sko, etc.
• Matavfall og tørkepapir
• Bleier

Papir
Papiret kastes i eget, merket nedkast.
• Aviser
• Drikkekartong
• Reklame
• Ukeblad
• Kontorpapir

Merk: Papp kan ikke kastes i papirnedkastet. Det kan føre til driftsstans.
Papp må derfor leveres til nærmeste returpunkt eller gjenvinningsstasjon.
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Vanlige nedkast
med bossugsystem

Unngå driftsstans
Restavfall pakkes i poser som knytes slik at avfallet ikke faller ut. Merk at nedkastene er relativt smale, slik
at posene ikke må være for store/fulle. For tunge poser kan også skape problemer når de skal suges opp.
Papp leveres til nærmeste returpunkt eller gjenvinningsstasjon.
Kast ikke uegnede gjenstander i nedkastet. Driftsstans som skyldes feil avfallslevering må dekkes av
brukerne/borettslaget/sameiet.
Kast ikke:
• Større gjenstander som tepper, lamper, skistaver, papp, juletrær og lignende grovavfall
• Stein, glass, telefonkataloger og andre tunge gjenstander
• Farlig avfall som maling, lim, pussemiddel, lakk, etc.
• Gjenvinnbart materiale som glass- og metallemballasje, flasker og plastemballasje

Gjenvinningsstasjon

Returpunkt

Farlig avfall

Ytterligere kildesortering
Rene råvarer er avgjørende for god materialgjenvinning. For at de ulike avfallstypene skal komme best mulig
til nytte er det svært viktig at bosset sorteres riktig. Derfor er det viktig å vite hva som skal kastes hvor.
For mer informasjon om kildesortering og nærmeste returpunkt eller gjenvinnings-stasjon ta kontakt med
oss på telefon 815 33 030 eller besøk bir.no.

