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Ny ordning i Viborg midtby
Dit affald



Miljøstationer i midtbyen
Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bed-
re i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender vi 
allerede over 30 % af al husholdningsaffald. Der er dog fortsat langt til målet 
om 50 % genanvendelse i 2022, og kravet forventes at stige yderligere.
 

Den nye affaldsordning gør affaldssortering langt mere tilgængelig for 
borgere i midtbyen end nu. Alternativet ville være at fortsætte den hidtidige 
indsamling hos den enkelte husstand med 2-3 affaldsspande hvert sted. 
Her er særligt midtbyen udfordret af mangel på plads og uhensigtsmæssige 
adgangsforhold.
 

Der igangsættes derfor en ny fælles affaldsordning for alle beboere i Viborg 
Midtby, hvor der etableres i alt 17 miljøstationer til affald.
Miljøstationerne består af containere, der er gravet ned i jorden.
 

Dette betyder, at du ikke længere skal aflevere dit affald i din egen skralde- 
spand eller container. Dit affald skal i stedet afleveres i de fælles miljø- 
stationer. Miljøstationerne er delt op i fire rum til fire slags affald.  
Det kan du læse mere om i dette hæfte.
 

Miljøstationerne har flere fordele. Udover at de giver bedre muligheder for 
affaldssortering, tager de højde for renovatørernes sikkerhed og arbejds- 
miljø. Samtidig sikrer vi hensynet til det historiske kvarters unikke huse, 
gader og pladser.



Viborg Kommune har besluttet, at affald skal genanvendes  
og udnyttes langt bedre fremover. Erfaringer fra andre  
kommuner viser, at jo lettere det er at sortere sit affald  
rigtigt hjemme ved husstanden , jo mere bliver sendt til genan-
vendelse. Derfor er de nye miljøstationer delt op i  
fire rum til fire slags affald.

De fire slags affald
Restaffald • Madaffald • Papir og karton 
Metal-, plast og glasemballage

Du skal sortere dit affald i de fire kategorier. Og lægge tingene 
i de rigtige rum. Vi har selvfølgelig sat skilte på containerne, så 
det er let at finde ud af.

Smart tømning
Du vil opleve færre trafik- og støjgener med den nye ordning. 
Undergrundscontainerne tømmes efter behov dvs. når de er 
fyldte. I hver undergrundscontainer sidder der en sensor, der 
giver besked til os, når rummet er ved at være fyldt. Det er 
smart! Det hjælper os med at sikre, at der altid er plads i behold-
erne til dit affald.



Grønt køkkenaffald 

Organic kitchen waste

Restaffald 

Packaging. Wrapping

Grønt køkkenaffald
Madaffald: 
•  Rester fra aftensmaden 
•  Kasseret mad

Grønt affald:
•  Kartoffelskræller og lignende
•  Kasseret frugt og grønt
•  Kaffegrums

Restaffald
Beskidt emballage som
ikke kan genanvendes:
•  Bleer
•  Chips- kaffeposer
•  Flamingo
•  Kattegrus
•  Kødbakker
•  Mælke- og juicekartoner
•  Plastikposer

Læg affaldet i en almindelig plasticpose og bind 
knude på - poserne sorteres fra ved behandling.

Nej tak til f.eks. bleer, haveaffald, kattegrus,  
plastikposer og sølvpapir.

Nej tak til f.eks. batterier, elsparepærer, olie-  
og kemikalier (skal afleveres på genbrugspladsen).



Papir 

Newspapers. Brochures. Magazines

Restaffald 

Packaging. Wrapping

Papir
Papir: 
•  Aviser, ugeblade og reklamer
•  Papir, breve og kuverter

Karton:
•  Kasser fra morgenmadsprodukter
•  Tandpastapakker
• Æsker fra pålægschokolade,lasagne  
 og lignende
•  Ruller fra køkkenrulle, toiletpapir m.v.

Plastflasker, glas  
og alu-dåser
Plast:
•  Plastflasker og dunke 

Glas:
•  Glasflasker
• Konservesglas (f.eks. syltetøjsglas,  
 rødbedeglas m.v. med låg)

Metal:
•  Dåser, konservesdåser og alubakker

Papir og karton skal være ren og uden madrester.

Nej tak til f.eks. bleer, haveaffald, kattegrus, 
plastikposer og sølvpapir.

OBS: Alt emballage skal være tømt og synligt rent.

Nej tak til f.eks. blød plastik, chips- kaffeposer, keramik, 
kødbakker, plastikposer, plastikurtepotter, porcelæn, 
smørbøtter, spraydåser.



Batterier
Batterier afleverer du  
let og enkelt i battericon-
taineren, som findes  
ved alle miljøstationer.

Hvad sker der med dit affald?
Restaffald:
Restaffaldet bliver kørt til et forbrændingsanlæg, hvor det 
bliver brugt til produktion af el og fjernvarme.

Grønt køkkenaffald:
Kartoffelskræller, brød, kød og andet madaffald bliver kørt til 
et biogasanlæg, hvor det omdannes til biogas og kompost. 
Biogassen bruges for eksempel til produktion af naturgas, el 
og varme. Komposten anvendes til gødning, bl.a. på grund af 
sit indhold af fosfor, som er en knap ressource. Kompost fra 
bioaffald er en oplagt fosforkilde.

Papir:
Papir genbruges til nyt papir. Processen foregår ved, at pa-
piret opløses i vand og bliver til en grødagtig masse. Massen 
kan efterfølgende benyttes til for eksempel nyt avispapir, toi-
letpapir m.m. Når papiret genanvendes, sparer man miljøet 
for den proces, det kræver at lave nyt papir af træ. For eksem-
pel er forbruget af klorin og vand en stor miljøbelastning ved 
fremstilling af nyt papir.

Plastflasker, glas og alu-dåser:
Bliver til nye produkter lavet af glas, plast og metal. Det er 
vigtigt, at affaldet ligger løst og adskilt i beholderen, da det 
ellers ikke kan sorteres maskinelt. Emballagen må ikke pak-
kes ind i poser og lignende, da det forhindrer maskinen i at 
adskille affaldet.
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Miljøstationer i Viborg midtby

Den røde linie markerer området af Viborg Midtby, der indgår i den 
nye ordning med miljøstationer. På listen fremgår alle involverede 
adresser. Krydserne på kortet markerer placeringsmuligheder for  
miljøstationerne.

Domkirkestræde 1 - 20

Ll. Sct. Hansgade 24 - 46

Mageløs 1 - 12

Navnløs 1 - 7

Nytorv 4 - 17

Nytorvsgyde 1 - 9

Reberbanen 30 - 38

Rosenstræde 1 - 19

Sct. Leonis Gade 1 - 14

Sct. Leonis Stræde 1 - 3

Sct. Mathias Gade 47 - 65 og 82 - 96

Sct. Mogens Gade 1 - 65 og 2 – 84

Sct. Nicolaj Gade 9 - 29 og 36 - 48

Skolestræde 1 - 4

St. Sct. Hans Gade 2 - 10

Volden 1 - 5



Hvad koster det?
Prisen for benyttelse af den nye affaldsordning i Viborg  
midtby er ca. 1.040 kr.* inkl. moms. pr. boligenhed.

Prisen reguleres årligt med baggrund i den indsamlede  
affaldsmængde og sortering.

Jo mere affald der sorteres og smides til genanvendelse  
ved miljøstationerne, jo bedre bliver prisen.

*Med forbehold for endelig godkendelse i Viborg byråd.



Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Tlf. 86 61 39 55
revas@viborg.dk

Revas

Download 
app’en og få 
svar på alt.

Vi vil gerne gøre det nemt for dig. Derfor har vi 
lavet en app, hvor du kan finde åbningstider,  
sorteringsvejledning, få nyheder og beskeder.

Du kan hente den fra App Store eller
Google Play - og den er selvfølgelig 
helt gratis. God fornøjelse.


