
17

ren Jord/sAnd

må ikke 
indeholde

aske og må 
ikke være 
forurenet

18

træ

Rent træ, træ med maling, lak og 
limrester, paller, nedbrydnings-

tømmer, køkkenelementer,  
krydsfinér og spånplader.

må ikke 
indeholde 

trykimprægneret træ, 
isolering, døre og 

vinduesrammer med 
glas, møbler 

med stof

19
stort 

brændbArt

Sofaer, tæpper, 
boxmadrasser, 

springmadrasser, 
vinyl, linoleum 

ikke 
træ

20
småt 

brændbArt

Flamingo, plastik, 
havemøbler, haveslanger, 

tagpap, troltexplader, 
havebassiner 

må ikke 
indeholde

dagrenovation

21
trYkimprægneret 

træ

Lygtepæle og 
sveller

22
vinduer med og 

uden rAmmer sAmt 
døre med glAs.

ikke flasker, 
drikkeglas, 

skifterammer 
og spejle

1
Akkumu-
lAtorer

Fra biler og 
motorcykler

2

Følg 
vejledningen

Asbest-, eternit- 
og skiFer-eternit 

tAgplAder

3
beton, tegl og 

stenmAteriAler

Murbrokker, beton, tegl, 
marksten, havefliser, letbeton, 

leca- og fundablokke,  
porcelæn, cementrester  

(i pulverform), klinker mv.

4

deponi

må ikke 
indeholde 
flamingo

Elpærer, Rockwool/glasuld, 
toiletter/vaskekummer, 

aske, spejle, glasfiber og
skifterammer 

5

Dæk med eller 
uden fælge

dæk

6

FlAsker og glAs

Tømte vin-, spiritus- og 
saftflasker, samt kon-

servesglas mv.
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vinglas o. lign.

7

gips
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8
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9 10
møbler og 
brugsting
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11
FArligt
AFFAld
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flamingo og 
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pAp
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12

pApir
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må ikke 
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13 14
plAstFlAsker 

og dunke

Tomme flasker og dunke 
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 forurenet 
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16

må ikke 
indeholde

havemøbler 
og legetøj

PLANLÆG TUREN HJEMMEFRA...
Her kan du se hvordan de forskellige typer affald  
er grupperet på Revas' genbrugsstationer.

NyTTiG iNFo FøR dU 
TAGER På REvAs 

GENbRUGssTATioNEN...

sLUT MEd soRTE sÆkkE!
FREMovER Må dU kUN AFLEvERE 

sÆkkE i kLAR PLAsT  
På diN GENbRUGssTATioN...

Riv sidEN Ud oG HÆNG oP...
Kirkebækvej 136 • DK-8800 Viborg • Tlf.: 86 61 39 55 • Fax: 86 61 03 55 • revas@viborg.dk • www.revas.dk

Der er politisk vedtaget ens regler for brug 
af klare sække på landets genbrugsstationer. 
Undersøgelser har vist, at brug af klare 
sække giver en bedre sortering og at mere 
affald dermed genbruges. Således gavner 
det både økonomi og miljø. 



Genbrug er når tingene kan bruges igen 
og igen indtil de en dag er ubrugelige 
og kasseres. F.eks. flasker og møbler.

Genanvendelse er når tingene ikke kan 
bruges mere som de er, men som – ved 
at gennemgå en proces – kan bruges 
igen forfra i en ny produktion. F.eks. 
gipsplader og plast. 

En tredje mulighed er affaldstyper som 
er så farlige, at de ikke kan brændes 
eller tilintetgøres. F.eks. asbestpla-
der. Disse graves ned på et afmærket 
område på lossepladsen. Dette kaldes 
“deponi”.

HvAd ER FoRskELLEN  
På “GENbRUG” oG 
“GENANvENdELsE”?

kirkebækvej 136, 8800 viborg

Mandag-fredag .....................................................???
Lørdag/Søndag .....................................................???

bjerrevej 94, 8840 Rødkærsbro

Mandag-fredag  ...................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

industrivej 18, ørum, 8830 Tjele

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

Tastumvej 18d, 7850 stoholm

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

Materielvej 3, 7470 karup

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

Erhvervsvej 17, 9632 Møldrup

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18 

HELLiGdAGENE
Vi holder åbent næsten alle dage om året – dog 
skal du være opmærksom på, at vi holder lukket 
24/12 – 25/12 (1. Juledag), 26/12 (2. Juledag) samt 
31/12 – 1/1 (nytårsdag). 1. maj og Grundlovsdag 
gælder de almindelige åbningstider for ugedagen.

åbNiNGsTidER På diN GENbRUGssTATioN

Herefter køres det til Modtage-
stationen for farligt affald på 
Kirkebækvej, hvor det omlastes 
og opbevares under kontrollerede 
forhold indtil det sendes til 
godkendte behandlingsanlæg af 
farligt affald.

Poul Pinto er vild med at male. På 
vægge – på lærreder... ja, indimellem 
maler han sågar byen rød, men det er 
en helt anden historie. 

Poul er kørt en tur på genbrugsstationen med en masse malingspande. 
Nogle er helt tomme, og kan derfor ryge direkte i enten ”jern” eller 
”brændbart” containerne. Spandene med rester i skal afleveres i afde-
lingen for ”farligt affald”, hvor de bliver samlet i sikre beholdere. 

En del af det farlige affald køres til 
forbrænding hos eksempelvis 

Kommunekemi i Nyborg. Kviksølv 
deponeres i saltminer i Tyskland. Olie 

genanvendes til ny olie. Revas'  
modtagestation har selv et anlæg.

››
FARLiG

T AFFALd

Vidste du... 
Affald, der inde-
holder kviksølv, 
bliver depone-
ret i saltminer i 
Tyskland. Hvis 
du afleverer et 
gammelt kviksølv 
termometer hos 
Revas, så giver  
vi dig et helt 
nyt digital  
termometer.
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Vinbonden Vincent har fået årets 
første høst på flasker, og sender et 
parti Beaujolais vine til Danmark.

Den nye glasmasse anvendes til 
forskellige glasprodukter – 
eksempelvis el-pærer.

Næste dag kommer Revas og 
tømmer boblen – og kører 

indholdet til en flaskecentral. 

De pæne flasker bliver renset omhyg-
geligt og sendt til vinproducenterne. 
Marens flaske kan fint genbruges.

To dage senere er vinen drukket og 
marmeladen spist, så Maren smider 
det tomme glas og flasken i den 
nærmeste Revas-boble.

Maren Moselund skal have gæster, 
så hun går hen til Per Købmand, 
hvor hun køber vin og marmelade. 

Slidte og skrammede flasker, glas 
og dåser kan ikke genbruges. Derfor 
knuses og smeltes de, så de kan 
genanvendes til nyt glas. 

Vincent har netop tappet resten 
af årets høst, og sender et parti 
Beaujolais til Danmark.

Maren skal igen have gæster, og 
køber vin og marmelade hos Per 
Købmand. Hvem ved... måske er 
det samme flaske som sidst med 
nyt indhold...?

Flask
er &

 g
las

Vidste du...
En vinflaske 
kan genbruges 
op til 8. gange

Hos flaskecentralen bliver aluminiumsdåser og jern sorteret fra 
maskinelt ved hjælp af en stor magnet. Flasker sorteres efter 
form, farve og størrelse. De pæne flasker kan genbruges – de 
mest slidte kan genanvendes. Plastflasker bliver sorteret fra 
og en stor del afleveres i retur-systemet og en meget lille del 
sendes videre til genanvendelse.

NU

må alu-dåser og 

plastik-flasker 

(PET ) også  

komme i de 

grønne 

Revas-bobler
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Gunnar Grauballe har fyldt traileren 
med forskelligt affald, og gør klar til 
en tur på genbrugsstationen.

Da containeren er fyldt, 
kører Revas den til 
Affaldscentret på 
Kirkebækvej i Viborg.

Containeren bliver herefter 
kørt til forbrændings-
anlægget, hvor affaldet bliver 
brændt. Varmen herfra bliver 
brugt til fjernvarme og til 
at producere el.

I containeren med ”småt brændbart” smider Gunnar bl.a. flamingo, 
noget møgbeskidt pap og et par emballager. Et par af tingene er større 
end 1 meter, så dem smider han i ”Stort brændbart”.

Hos revas Har vi en klar målsætning om, at vi i  
Fremtiden skal aFbrænde mindre og genanvende mere. 
det arbejder vi på...

På Affaldscentret bliver 
det hele omlastet – og  

større ting bliver neddelt, 
så det fylder meget mindre.

b
ræ

n
d
b
art

Winni West rydder op i 
klædeskabet, og vælger at 
kassere den stribede 
uldsweater, som hun fik i 
julegave forrige år.

Winni smider sweateren i 
tøjcontaineren på Revas 
genbrugsstationen.

Alt det indkomne tøj sorteres grundigt i 2 puljer. 
Den ene pulje er alt det defekte tøj, som sendes til 

genanvendelse. Den anden pulje er tøj, 
som fint kan genbruges.

Tøj der kan genbruges, sendes med 
fly til et fattigt land.

En stor del af det defekte tøj sendes til genanvendelse.
Tøjet indgår i en produktion, hvor det ”genopstår”
som klude i lange baner. 

Winni’s uldsweater kunne fint 
genbruges, og det er Olga i 
Uzbekistan rigtig glad for.

tØ
j

Vidste du... 
Din hullede sok 
eller andet defekt 
tøj kan blive til 
nye klude, hvis du 
afleverer det til 
genbrug. Tøj, der 
bliver afleveret 
til genbrug bliver 
nemlig sorteret og 
defekt tøj og lig-
nende bliver sendt 
til kludefabrikker 
rundt omkring i 
Europa.

Vidste du...
53.183 tons 
brændbart affald 
fra hele Viborg 
kommune blev 
sendt til for-
brænding i 2009.

NYT!
Nu kan vi  

også neddele  

gulvtæpper
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På Revas genbrugsstationen 
fortæller pladsmanden, at cyklen 
skal i containeren med ”Jern og 
metal”.

Alt metallet kværnes til småstykker 
og smeltes til en flydende masse, 
som indgår i ny produktion.

Ca. 95% af materialerne fra en cykel 
genanvendes.

Søren Sommer køber 
en ny cykel. Hvem ved... 
måske kommer en del af 
metallet fra Sørens gamle cykel...?

I den videre proces frasorteres alt 
”ikke-jern”, hvoraf det meste 
sendes til deponi. Alt metallet 
sendes til genanvendelse.

Søren Sommer kører en tur på sin 
gamle, rustne cykel. Da han rammer 
en sten, og baghjulet ekser, vælger 
han at kassere den. Den er ikke  
værd at reparere. 

jern
 &

 m
etal

Vidste du... 
Betegnelsen “jern 
og metal” bruges 
i daglig tale i flere 
brancher, selvom 
jern faktisk er et 
metal. De vigtig-
ste brugsmetaller 
er jern, kobber, 
zink, aluminium, 
tin og bly.
De mest værdi-
fulde metaller 
kaldes ædelmetal-
ler – f.eks. platin, 
sølv og guld.

Svend Sønderby er gør-det-selv 
mand, og i forbindelse med en sam-
menlægning af 2 rum, har han revet 
en gipsvæg ned.

Pulveret bliver herefter kørt 
til en gipsfabrik, hvor det indgår i 
gipsproduktionen. Til hver ny 
gipsplade der produceres, indgår 
der 15% genbrugsgips.

På fabrikken samles alt gipsen og 
bliver kørt igennem en 
knusemaskine, som fjerner pap, 
papir og andre urenheder. Herefter 
kommer gipsen ud som pulver.

Herefter bliver gipsmaterialet – 
i en stor lukket container – 

kørt direkte til en fabrik, 
der forarbejder gips.

alt gips  

genanvendes

Svend har fyldt sin 
trailer med gips og 

afleverer det hele på 
genbrugsstationen.

g
ips

Vidste du... 
Gips kommer af 
det græske Gyp-
sos, der betyder 
kridt. Gips er 
meget udbredt 
i naturen med 
store forekomster 
i bl.a. Tyskland og 
Middelhavslan-
dene. Oprindelsen 
til gipslejerne er 
fordampning fra 
tidligere tiders 
varme havbugter.
I hver ny gips-
plade benyttes 
40% gipssten fra 
Spanien.
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Aage har, hvad man må kalde, et 
ret hidsigt temperament, så hvis 
computeren ikke var helt kaput, så 
er den ihvertfald nu.

Den ødelagte computer havner  
i første omgang i elektronik- 
containeren på genbrugsstationen.

Aage Aaby er lidt af en computernørd, 
men hvad hjælper det...? Computeren er 
stået af og vil absolut ingenting. 

Elektronikaffaldet køres til en 
godkendt virksomhed, hvor alt 
bliver adskilt og sorteret
i henholdsvis plast, metal og farligt 
affald. Og både plast og metal 
bearbejdes og genanvendes således 
i nye produktioner.

84% til genanvendelse
12% til forbrænding/energiudnyttelse

4% til specialbehandling/deponi

så meget genanvendes:

 elek
tro

n
ik

Vidste du... 
Ved udgangen af 
første halvår 2010 
var der i alt 7,6 
millioner mobil-
abonnementer i 
Danmark, hvilket 
svarer til 136,3 
mobilabonne-
menter per  
100 indbyggere.

Elektronikaffald skal sorteres  
i flere forskellige fraktioner, så 
kig godt efter skiltningen på 

genbrugsstationen.

Dennis læsser traileren, kører på 
genbrugsstationen og smider 
murstenene i containeren med 
”Beton, tegl & stenmaterialer”. 

Mursten, teglsten, beton og 
lignende bliver nu kværnet i 
småstykker i en kæmpe stor 
nedknusningsmaskine, og bliver 
efterfølgende genanvendt 
til f.eks. nye veje, cykelstier etc.

Dennis Dyhrholm har et hus på 
landet, som han er i gang med at 
renovere, og nu har han revet en 
halvmur ned i køkkenet. 

Da containeren er fyldt, 
kører Revas den til 

Affaldscentret på 
Kirkebækvej.

b
eto

n
 - teg

l &
 sten

m
aterialer
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Eriksen kører på genbrugsstationen 
med folien, og smider den i 

containeren med ”plastfolie”.

Hundeopdrætter Ejnar Eriksen har 
fået en stor leverance af 
hundemad, og pallen er 
”wrappet” ind i plastfolie. 

Herefter bliver granulatet eks-
truderet, hvilket gør at det kan 
genanvendes til f.eks. plastrør, 
ny folie og meget andet.

På fabrikken bliver alt det bløde plast 
sorteret og granuleret.

plastFo
lie

Da containeren er fyldt, kører Revas 
den til en fabrik i Danmark, som 
genanvender plast.Vidste du... 

Ekstruderen 
anvendes til at 
fremstille en sejt-
flydende, formbar 
plastmasse, som 
efterfølgende 
formes til en lang 
række produk-
ter, der kendes 
fra dagligdagen, 
såsom plastfolie, 
plastposer, rør og 
kabler.

Arbejdsstøvlerne er lavet af blød PVC. 
Blød PVC kan ikke genanvendes – og 
det kan heller ikke forbrændes, idet 

der frigives saltsyre ved 
forbrændingsprocessen. 

Susanne Sander har et par arbejds-
støvler. Desværre er der hul i dem. 
Så nu skal de kasseres.

Derfor skal Susannes støvler i 
containeren med "deponi" så de 
ender med at blive deponeret på 
en kontrolleret losseplads.

Et andet sted i byen er Bent Bred-
balle ved at skifte tagplader på sit 
lille redskabsskur. Tagpladerne er 
lavet af hård PVC.

Det hele køres til en fabrik, der forarbejder PVC. Her sker en kompliceret proces, hvor metaller 
frasorteres på et magnetbånd, hvorefter PVC’en neddeles til et granulat, som til sidst 
ekstruderes og genanvendes til nye PVC-rør. 

På genbrugsstationen smider Bent de 
gamle tagplader i containeren med 

”hård PVC”. 

pvC

Blød PVC er f.eks. 

arbejdsstøvler, 

badebassiner o.lign.

Vidste du... 
PVC-rør har en 
levetid på 100 år.
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Frank Feldthus har en villa fra 70’erne, 
og nu skal taget skiftes. Derfor tager han 
forsigtigt de gamle asbestplader ned  
og lægger dem i traileren. 

På genbrugspladsen viser 
pladsmanden fra Revas hvor 
containeren til asbestplader står.

Asbest er et særdeles farligt materiale. Det består af meget små fibre, 
som ved indånding kan forårsage bl.a. lungekræft. Asbest kan ikke 
brænde og tåler temperaturer helt op til 900 grader. Derfor bliver  
pladerne kørt til deponering.

››
d
epo

n
i

Vidste du... 
Eternit plader 
ligger et af-
mærket sted på 
det nedlukkede 
deponi hos Revas. 
Udvikler man 
engang i fremti-
den en metode til 
at genbruge eller 
nedbryde asbest 
på en sikker 
måde, kan vi tage 
det frem igen 
og sende det 
til specialbe-
handling.

HOV HOV!
De skal stables 
forsigtigt!

Det er vigtigt at pladerne stables forsigtigt, 
så der ikke frigives farlige asbestfibre til 
luften. Små stumper eller opfej skal afleveres 
i kraftige plastsække.

Karen kører på genbrugs-
stationen, hvor hun stiller 
lampen i afdelingen for 
møbler og brugsting. ”Det var 
da en farlig fin lampe, du har 
der”, siger pladsmanden Poul. 

Da Karen et stykke tid efter kommer forbi en 
genbrugsbutik, ser hun sin  gamle lampe i butiks-

vinduet. ”Skønt, så kan den gøre glæde for en 
anden”, tænker Karen.

Karen Kirkegaard er 
blevet træt af sin gamle 
stuelampe. Den fejler 
ellers ikke noget, 
men den passer ikke 
rigtigt til de nye gardiner. 

m
Ø
b
ler &

 b
ru

g
stin

g
Vidste du... 
Møbler, lamper 
o.lign. der stilles i 
afdelingen for møb-
ler og brugsting, 
overgår til Frivil-
lige organisationer, 
som kan tjene en 
skilling på salg af 
effekterne.
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Her bliver haveaffaldet flishugget og 
neddelt og kan bruges direkte som 
jordforbedringsmiddel på landbrugs-
jord. En anden del gennemgår en 
komposteringsproces, så borgerne 
kan hente kompost til haven.

Det er dejligt vejr, så der er rygende 
travlt på genbrugsstationen. Søren  
er ikke den eneste, der har været i 
haven idag, så snart bliver den fyldte 
container kørt til Affaldscentret på 
Kirkebækvej.

Familien Sørensen har en stor have – 
og dermed masser af haveaffald. 
Derfor har farmand Søren bestemt sig 
for at køre en tur på genbrugs-
stationen med et læs haveaffald. 

På genbrugsstationen kører han op 
på rampen, og smider det hele i 

containeren til haveaffald. 

H
av

eaFFald

Vidste du... 
At du hos Revas 
kan bestille en 
havekompostbe-
holder i sibirisk 
lærketræ for 
kun 200 kr. incl. 
levering. Kom-
post giver næring 
til jorden og er 
samtidig en miljø-
venlig erstatning 
for sphagnum og 
kunstgødning. Når 
man hjemmekom-
posterer, får det 
også den positive 
konsekvens, at 
der skal trans-
porteres mindre 
affald rundt på de 
danske landeveje.

NYHED!

Nu kan borgerne 

hente kompost  

til deres have  

på genbrugs- 

stationen i Viborg



Genbrug er når tingene kan bruges igen 
og igen indtil de en dag er ubrugelige 
og kasseres. F.eks. flasker og møbler.

Genanvendelse er når tingene ikke kan 
bruges mere som de er, men som – ved 
at gennemgå en proces – kan bruges 
igen forfra i en ny produktion. F.eks. 
gipsplader og plast. 

En tredje mulighed er affaldstyper som 
er så farlige, at de ikke kan brændes 
eller tilintetgøres. F.eks. asbestpla-
der. Disse graves ned på et afmærket 
område på lossepladsen. Dette kaldes 
“deponi”.

HvAd ER FoRskELLEN  
På “GENbRUG” oG 
“GENANvENdELsE”?

kirkebækvej 136, 8800 viborg

Mandag-fredag .....................................................???
Lørdag/Søndag .....................................................???

bjerrevej 94, 8840 Rødkærsbro

Mandag-fredag  ...................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

industrivej 18, ørum, 8830 Tjele

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

Tastumvej 18d, 7850 stoholm

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

Materielvej 3, 7470 karup

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18

Erhvervsvej 17, 9632 Møldrup

Mandag-torsdag  .................................................15-18
Fredag  .................................................................13-18
Lørdag  ................................................................10-18 

HELLiGdAGENE
Vi holder åbent næsten alle dage om året – dog 
skal du være opmærksom på, at vi holder lukket 
24/12 – 25/12 (1. Juledag), 26/12 (2. Juledag) samt 
31/12 – 1/1 (nytårsdag). 1. maj og Grundlovsdag 
gælder de almindelige åbningstider for ugedagen.

åbNiNGsTidER På diN GENbRUGssTATioN

Herefter køres det til Modtage-
stationen for farligt affald på 
Kirkebækvej, hvor det omlastes 
og opbevares under kontrollerede 
forhold indtil det sendes til 
godkendte behandlingsanlæg af 
farligt affald.

Poul Pinto er vild med at male. På 
vægge – på lærreder... ja, indimellem 
maler han sågar byen rød, men det er 
en helt anden historie. 

Poul er kørt en tur på genbrugsstationen med en masse malingspande. 
Nogle er helt tomme, og kan derfor ryge direkte i enten ”jern” eller 
”brændbart” containerne. Spandene med rester i skal afleveres i afde-
lingen for ”farligt affald”, hvor de bliver samlet i sikre beholdere. 

En del af det farlige affald køres til 
forbrænding hos eksempelvis 

Kommunekemi i Nyborg. Kviksølv 
deponeres i saltminer i Tyskland. Olie 

genanvendes til ny olie. Revas'  
modtagestation har selv et anlæg.

››
FARLiG

T AFFALd

Vidste du... 
Affald, der inde-
holder kviksølv, 
bliver depone-
ret i saltminer i 
Tyskland. Hvis 
du afleverer et 
gammelt kviksølv 
termometer hos 
Revas, så giver  
vi dig et helt 
nyt digital  
termometer.
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17

ren Jord/sAnd

må ikke 
indeholde

aske og må 
ikke være 
forurenet

18

træ

Rent træ, træ med maling, lak og 
limrester, paller, nedbrydnings-

tømmer, køkkenelementer,  
krydsfinér og spånplader.

må ikke 
indeholde 

trykimprægneret træ, 
isolering, døre og 

vinduesrammer med 
glas, møbler 

med stof

19
stort 

brændbArt

Sofaer, tæpper, 
boxmadrasser, 

springmadrasser, 
vinyl, linoleum 

ikke 
træ

20
småt 

brændbArt

Flamingo, plastik, 
havemøbler, haveslanger, 

tagpap, troltexplader, 
havebassiner 

må ikke 
indeholde

dagrenovation

21
trYkimprægneret 

træ

Lygtepæle og 
sveller

22
vinduer med og 

uden rAmmer sAmt 
døre med glAs.

ikke flasker, 
drikkeglas, 

skifterammer 
og spejle

1
Akkumu-
lAtorer

Fra biler og 
motorcykler

2

Følg 
vejledningen

Asbest-, eternit- 
og skiFer-eternit 

tAgplAder

3
beton, tegl og 

stenmAteriAler

Murbrokker, beton, tegl, 
marksten, havefliser, letbeton, 

leca- og fundablokke,  
porcelæn, cementrester  

(i pulverform), klinker mv.

4

deponi

må ikke 
indeholde 
flamingo

Elpærer, Rockwool/glasuld, 
toiletter/vaskekummer, 

aske, spejle, glasfiber og
skifterammer 

5

Dæk med eller 
uden fælge

dæk

6

FlAsker og glAs

Tømte vin-, spiritus- og 
saftflasker, samt kon-

servesglas mv.

må ikke 
indeholde 

vinglas o. lign.

7

gips

Gipsplader, 
nedrivningsgips, 
vådrumsgips mv.

må ikke 
indeholde 

isolering, trælægter/
stålskinner, alle former 

for plastic samt 
asbestholdige 

materialer

8

HAveAFFAld

Grene, buske, stauder, 
blomster, blade, ukrudt, 

træstød, græs og  
rødder mv.

må ikke 
indeholde 

jord.
sække skal 

tømmes

Jern og metAl

Kabler, radiatorer, 
jernrør, barnevogne, 

græsslåmaskiner 

må ikke 
indeholde

hårde hvidevarer
og spraydåser

9 10
møbler og 
brugsting

Møbler mv.,  
som du ikke selv kan 

bruge mere.

11
FArligt
AFFAld

Sprøjtegifte, lim, 
maling, olie og 
batterier mv.

må ikke 
indeholde

flamingo og 
plastik

pAp

Papkasser, bølgepap, 
paprør, æggebakker mv.

12

pApir

Aviser, ugeblade, 
reklamer mv.

må ikke 
indeholde
plastik og
gavepapir

13 14
plAstFlAsker 

og dunke

Tomme flasker og dunke 
fra f.eks,  

rengøringsprodukter og 
sprinklervæske mv.

må ikke 
være

 forurenet 
med farligt affald 

eller madrester 

15

plAstFolie

Stræk- og krympefolie, 
plastsække mv.

må ikke 
være forurenet 
med madrester, 

kødsaft eller 
farligt affald

16

må ikke 
indeholde

havemøbler 
og legetøj

PLANLÆG TUREN HJEMMEFRA...
Her kan du se hvordan de forskellige typer affald  
er grupperet på Revas' genbrugsstationer.

NyTTiG iNFo FøR dU 
TAGER På REvAs 

GENbRUGssTATioNEN...

sLUT MEd soRTE sÆkkE!
FREMovER Må dU kUN AFLEvERE 

sÆkkE i kLAR PLAsT  
På diN GENbRUGssTATioN...

Riv sidEN Ud oG HÆNG oP...
Kirkebækvej 136 • DK-8800 Viborg • Tlf.: 86 61 39 55 • Fax: 86 61 03 55 • revas@viborg.dk • www.revas.dk

Der er politisk vedtaget ens regler for brug 
af klare sække på landets genbrugsstationer. 
Undersøgelser har vist, at brug af klare 
sække giver en bedre sortering og at mere 
affald dermed genbruges. Således gavner 
det både økonomi og miljø. 
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brugsting

Møbler mv.,  
som du ikke selv kan 

bruge mere.

11
FArligt
AFFAld

Sprøjtegifte, lim, 
maling, olie og 
batterier mv.

må ikke 
indeholde

flamingo og 
plastik

pAp

Papkasser, bølgepap, 
paprør, æggebakker mv.

12

pApir

Aviser, ugeblade, 
reklamer mv.

må ikke 
indeholde
plastik og
gavepapir

13 14
plAstFlAsker 

og dunke

Tomme flasker og dunke 
fra f.eks,  

rengøringsprodukter og 
sprinklervæske mv.

må ikke 
være

 forurenet 
med farligt affald 

eller madrester 

15

plAstFolie

Stræk- og krympefolie, 
plastsække mv.

må ikke 
være forurenet 
med madrester, 

kødsaft eller 
farligt affald

16

må ikke 
indeholde

havemøbler 
og legetøj

PLANLÆG TUREN HJEMMEFRA...
Her kan du se hvordan de forskellige typer affald  
er grupperet på Revas' genbrugsstationer.

NyTTiG iNFo FøR dU 
TAGER På REvAs 

GENbRUGssTATioNEN...

sLUT MEd soRTE sÆkkE!
FREMovER Må dU kUN AFLEvERE 

sÆkkE i kLAR PLAsT  
På diN GENbRUGssTATioN...

Riv sidEN Ud oG HÆNG oP...
Kirkebækvej 136 • DK-8800 Viborg • Tlf.: 86 61 39 55 • Fax: 86 61 03 55 • revas@viborg.dk • www.revas.dk

Der er politisk vedtaget ens regler for brug 
af klare sække på landets genbrugsstationer. 
Undersøgelser har vist, at brug af klare 
sække giver en bedre sortering og at mere 
affald dermed genbruges. Således gavner 
det både økonomi og miljø. 




