
Velkommen 
som bruker 
av bossug!
Bossug er en moderne avfallsløsning. 
Med bossug fraktes bosset med luft 
under jorden. Det gir deg et renere 
nærmiljø og en enklere hverdag.

BIRS KUNDESENTER:
Tlf: 815 33 030

Man-fre: 08.00-16.00

BIR PÅ NETT:
www.bir.no

facebook.com/BIRrenovasjon

Fordeler 
med bossug
• bedre hygiene
• mindre lukt
• økt brannsikkerhet
• mindre forsøpling
• frigjøring av areal
• reduserer skadedyr
• enklere hverdag

Restavfall

Papir, papp og
drikkekartong

Plastemballasje

• Tilgriset emballasje
• Vått eller tilgriset papir
• Matrester og bleier
• Kaffegrut og teposer 
• Tørkepapir og servietter
• Pappkrus og -tallerkener
• Plast som ikke er embal-  
 lasje som tusj og tannkost
• Gavepapir og bånd
• Ødelagte klær og sko
• Isopor

• Aviser og ukeblader
• Reklame 
• Brev og konvolutter   
 (fjern plastvindu) 
• Drikkekartonger
• Papirposer
• Opprevet pappemballasje

• All rengjort plast- 
 emballasje til f.eks.  
 pålegg og ketchup 
• Vaskemiddelflasker
• Chips- og kaffeposer 
• Plastkanner og -beger
• Plastposer og folie

Glass- og
metallemballasje

• Glassemballasje som   
 saus-og syltetøyglass.  
• Hermetikkemballasje
• Påleggstuber av metall
• Korker og lokk av metall
• Aluminiumsfolie

EE-avfall

• Elektriske og batteri- 
 drevne produkter
• Lyspærer
• Batterier 
 

Farlig avfall

• Maling, lim og lakk
• Plantevernmidler
• Løsemidler
• White spirit
• Spraybokser
• Sparelyspærer
• Eternitt/asbest
• Spillolje

Kastes i bossug 
for restavfall

Kastes i bossug for papir, 
papp og drikkekartong

Leveres til forhandler eller 
til gjenvinningsstasjon

Kastes i sekk for
plastemballasje

Leveres til
returpunkt

Leveres gratis til
gjenvinningsstasjon



Avfallet kastes gjennom luker inn i nedkast enten 
innendørs eller utendørs.

Bosset samles i lagringstanker 
under bakken.

Bosset suges i høy fart gjennom transportrør
til container eller bossbil.

Restavfall og papir hentes hver for seg
og leveres til ulike behandlingsanlegg. 

Bosset fjernes med luft

Slik fungerer bossug Slik bruker du bossug Unngå driftsstans

Bossug kan forenklet sammenlignes med en 
stor sentralstøvsuger. Bosset suges med luft 
gjennom rør til en tank under bakken.
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Restavfall
• bruk vanlige handle-

poser til bosset ditt
• ikke pakk posen for    

full eller for tung
• knyt posen godt igjen

Eksempler på restavfall
• matavfall
• tilgriset papir og plast
• servietter
• gavepapir
• bleier
• blandingsemballasje

Papir
• kast papiret løst              

i nedkastet
• ikke legg papiret i pose     

eller annen innpakning
• del opp stor emballasje 

i mindre biter

Eksempler på papir
• aviser
• ukeblader
• reklame
• drikkekartong
• kontorpapir
• papiremballasje

For at avfallshåndteringen skal bli mest mulig 
effektiv er det viktig å følge noen enkle retningslinjer. 
Restavfall og papir kastes hver for seg

Det finnes to typer bossug-anlegg. 
Enten suges avfallet til en container som 
tømmes, eller suges avfallet rett inn på bil.

Feil bruk kan gi stans i anlegget på grunn av 
tilstopping. Utgifter ved driftsstans må dekkes av 
borettslaget eller sameiet.

Kast ikke:
• lange gjenstander som paraplyer og kleshengere 
• tunge gjenstander som steikepanner og kasseroller
• ting som utvider seg, for eksempel et 
    sammenpakket teppe, dyne og pizzaesker
• papp leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjon
• glass- og metallemballasje leveres til returpunkt
• EE-avfall leveres til gjenvinningsstasjon 
    eller til forhandler
• farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjon eller til 

egne mottak på enkelte bensinstasjoner (se bir.no)

Papiret materialgjenvinnes til nytt papir, 
mens restavfallet energigjenvinnes til 
strøm og fjernvarme.


