
Revas

- forsvinder ikke af sig selv!
Vores affald



To tons affald om dagen
I Danmark må hver enkelt skraldemand hånd-
tere ca. to tons affald hver dag. Det svarer til 
to mellemklassebiler... Det er hårdt arbejde 
med risiko for arbejdsskader - derfor må der 
være nogle regler for, hvordan vi bedst kom-
mer af med affaldet. Det stiller også krav til 
dig som forbruger.

Det er ikke til at bære! 
Arbejdstilsynet har fastsat regler for, hvordan 
skraldemanden skal udføre sit arbejde. 
Tidligere bar han de enkelte affaldsposer fra 
stativet ud til skraldebilen - i dag skal det køres 
væk på en kærre. 
Det betyder, at det skal være muligt at køre en 
to-hjulet kærre eller container hele vejen fra 
dit hus og ud til skraldebilen.

Det gælder såvel helårs- som fritidshuse, 
erhvervsvirksomheder, offentlige eller private 
institutioner m.m. i dagrenovationsområderne i 
Viborg Kommune.

Vi lever på mange måder i et 
overflodssamfund. Vi forbruger 
og smider væk som aldrig før. 



Skraldespanden/containeren 
- skal stå frit tilgængeligt for skraldemanden. 
• Der skal være mindst 2 meters frihøjde. 
• Der skal være mindst 25 centimeters afstand  
 hele vejen rundt om skraldespanden. 
• Stativet/containeren skal stå på et plant og fast underlag.
• Vend containeren så håndtag vender ud mod skraldemanden,  
 når han skal tage fat ved tømning.

Adgangsvejen
• Der må højst være 40 meter mellem affaldsstativet/ 
 containeren og renovationsbilen. 
• Vejen skal være plan og jævn, f.eks. fliser, asfalt. 
• Vejen skal være mindst 1 meter bred og med en frihøjde på  
 mindst to meter.
• Vejen skal være ryddet for sne og is og skal være oplyst. 
• Døre og låger skal kunne fastholdes i åben stilling. 
• Hvis vejen stiger, skal der muligvis etableres en kørerampe. 
• Hvis stigningen er mindre end 10 cm pr. meter, 
 behøver man dog ikke foretage noget.  
 Læs mere på www.revas.dk
• Hvis du har problemer med de nuværende  
 adgangsforhold, bør du overveje, om du kan opfylde  
 kravene blot ved at flytte affaldsstativet/containeren til  
 et andet sted på grunden eksempelvis til/ved postkassen.

Trapper - en sag for sig
Hvis der er trapper mellem stativet 
og skraldebilen (det gælder også 
kældertrapper) eller hvis der er 
stigninger på over 25 cm pr. meter, 
skal der altid træffes særskilt aftale 
med kommunen om, hvad der skal gøres.

Placeringen
Lige til at gå til...



Brug låget til batterier 
For batterier gælder en helt speciel ordning. Hvis du samler dine 
brugte batterier i en klar plastpose og lægger den på låget af  
affaldsbeholderen, så tager din skraldemand dem med. 
Du kan også aflevere dine brugte batterier på genbrugsstationen  
eller i de særlige indsamlingsbeholdere, der findes i mange butikker.

Hjemmekompostering
Alt organisk affald fra køkkenet og haven kan komposteres 
hjemme hos dig selv. Du sparer plads i affaldssækken, og får  
til gengæld næringsrig muld - lige til at lægge ud i haven.

Hos Revas kan du få en gratis kompostbeholder 
i plast til dit organiske affald. Til dit haveaffald  
anbefaler vi en gedigen model i sibirisk lærketræ,  
som kun koster kr. 200,- hos Revas.

Papir og flasker
I hele Revas-området er der opstillet containere til genbrug.  
De grønne er til glas og flasker, de hvide til aviser, ugeblade m.m. 
Samfund og miljø sparer meget ved genbrug af flasker og papir.skal det hen?Hvor

Ikke alt affald i husholdningen er husholdningsaffald! Af-
faldssækken er kun til dagrenovation - altså det affald, der ikke 

kan genbruges. F.eks.: Madrester, støvsugerposer, kold aske 
og engangsbleer, der er pakket ind. Hvis du har ekstra meget 
affald, kan du købe en pose, som er mærket EKSTRA og som 

afhentes sammen med dit øvrige affald. Den koster 30 kr.

Du kan også sende ordet POSE til 1204, du modtager
herefter en sms med en kode. Koden sætter du på en

holdbar pose, du selv har liggende og stiller den ved siden  
af skraldespanden (max. 100 liter). Du opkræves 30 kr.  

+ alm. sms takst på din telefonregning.

Meget affald kan genbruges, andet er farligt for miljøet. Derfor 
skal det ikke i affaldsposen. Det gælder bl.a.: Plastflasker og 
dunke, tomme dåser, skarpe genstande, døde dyr og ekskre-

menter, varm aske, jord, sten og grus samt vådt affald, der kan 
ødelægge affaldsposen. Kemikalier, malingsrester, byggeaffald, 
m.m. må heller ikke komme i dagrenovationen, men skal afle-

veres på genbrugsstationen.



Mine affaldsordninger

Tømmekalender

Af med affaldet

Bestil

Få besked

Giv besked
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Mit affald
Indstillinger

Genbrugsstationerne
Adresser og åbningstider:

Administrationen
Adresser og åbningstider:

Stoholm  
Tastumvej 18D  
Man-tor: 15-18   
Fre: 13-18 / Lør: 10-18
Karup  
Materielvej 3  
Man-tor: 15-18   
Fre: 13-18 / Lør: 10-18
Møldrup  
Erhvervsvej 17 
Man-tor: 15-18  
Fre: 13-18 / Lør: 10-18
Bjerringbro 
Engvejen 2A 
Man-fre: 13-18 
Lør: 10-18

Ørum  
Industrivej 18
Man-tor: 15-18
Fre: 13-18 / Lør: 10-18
Viborg  
Industrivej 31
Man-fre: 13-18
Lør/søn: 10-18

Kirkebækvej 136 
Man-fre: 07-16  
Lør/søn: lukket

Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 
Man-tor: 8-16
Fre: 8-15
Tlf. 86 61 39 55 - Mail: revas@viborg.dk

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

Revas

Hent gratis app  

og bliv opdateret

Er du i tvivl...
- eller vil du vide mere, er du 
altid velkommen til at kontakte 
os eller tjekke www.revas.dk  


