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Nu får vi alle
nye beholdere,
så vi sammen
kan sortere og
aktivere vores
affald endnu
bedre.
Det lyder nemt .
- og det er det også
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Du får nye affaldsbeholdere.

De skal placeres ved skel og vendes, så håndtaget
peger ud mod skraldemanden.
Du skal sortere 1 Metal, glas og hård plast,
2 papir, 3 restaffald og 4 madaffald
- og lægge det i hver sit rum.
Batterier lægges i en klar pose på låget af
beholderen med restaffald.
Kommer du i tvivl, så tjek
sorteringsvejledningen på indersiden af låget.
Dine beholdere bliver tømt af en skraldebil
med adskilte rum, så affaldet forbliver sorteret
og klar til genanvendelse.

Velkommen til det nye magasin
SkraldGodt. Det er fyldt med
inspiration og nyttig viden til
dig om den nye affaldsordning
her i Viborg Kommune.
Vi håber at du vil læne dig tilbage og bruge
lidt tid på at læse om de nye spændende
forandringer, der er lige om hjørnet: Nye beholdere, ny sortering og nye gode værktøjer
til dig og din husstand.
Vi har glædet os til at tage hul på denne nye
æra. Et enormt projekt, der vil påvirke alle
os, der bor og lever i Viborg Kommune. Vi
har derfor brugt måneder på at planlægge
og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du og alle
andre borgere i Viborg Kommune får en god
oplevelse med den nye ordning.
Kommer du i tvivl om noget, så bare ring til
os. Du kan også tjekke www.revas,dk eller
hente vores app AffaldViborg.
Rigtig god fornøjelse.

Vil du vide mere eller have inspiration,
så tjek revas.dk - eller hent appen
AFFALDVIBORG.

Stine Damborg
Formand for Klima- og
Miljøudvalget, Viborg Kommune
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På besøg heois
en famili lig
privat bo

Den nye affaldsordning er smart
for miljøet. Men giver det også
mening hjemme hos en helt
almindelig familie? Vi tog hjem
til Regitze, Ole, Mille og Rasmus til
en snak om nye og gamle vaner.

I er en moderne familie med
fuld fart på. Hvad gør I med
jeres affald i dag?

Velkommen
til de to nye
i familien

Ole: I dag sorterer vi glas, pap og papir fra og samler det i kælderen, lige indtil vi kører ud til genbrugsstationen og afleverer det.
Husholdningsaffaldet ryger bare i posen under
vasken. Vi har prøvet med kompost, men det fik vi
ikke til at virke ordentligt, så det droppede vi igen.
Regitze: Nu får vi jo hverken aviser eller reklamer
længere. Det er bare rigtig dejligt. Det, der fylder
allermest, er alle emballagerne. Det er helt vildt
så meget plastic, man får med hjem. Det kunne jeg
godt tænke mig, at der blev gjort noget ved.
Ole: “Vi har faktisk talt om, at det er tankevækkende,
at vi stadig gør, som vi altid har gjort - men det
bliver jo meget bedre nu med den nye ordning.

Hvad tænker I om de nye krav
til sortering?
Ole: Jeg synes, det er sund fornuft og giver rigtig
god mening. For os er det fint.
Regitze: Jeg synes også, at det er en rigtig god ide.
De to spande skal vi nok få plads til ved garagen.
Så skal vi bare have fundet en god løsning til at
sortere herinde i køkkenet. Noget, der er nemt at
bruge ...også for børnene. >>
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Hvordan vil jeres familie gøre, når
I skal sortere på en ny måde?

Kender I den nye app
AFFALDVIBORG?

Regitze: Jeg tænker, at vi nok skal overveje at bruge
et helt underskab til de forskellige spande. Vi må jo
på udkig efter om der findes nogle løsninger, der er
lige til at tage i brug.

Ole: Nej, den har vi faktisk ikke fået hentet. Men det
kan vi da gøre med det samme. Vil du være med til
det, Rasmus?
Rasmus: Jeg er allerede igang...

Ole: Der må findes nogle, der har løst det med indsatser til standard køkkenskabe. Der er jo andre
steder i landet, hvor de allerede sorterer meget
mere end her. Vi har nogle venner på Sjælland.
De har 3 spande til forskellige slags affald - og det
fungerer bare helt perfekt.
Regitze: Det kan jo godt være, at vi lige skal bruge
lidt tid til at vænne os til de nye regler og vaner. Men
jeg er sikker på, at vi hurtigt finder ind i nogle nye
vaner.
Det bliver spændende at se, hvor hurtigt vi fylder de
forskellige rum. Især det til emballagen bliver nok
hurtigt fyldt.

Ole: Jeg kan se herfra, at den ser ud til at være ret
let at bruge. Hvad kan den egentligt?
Appen er et smart lille værktøj til alle, der gerne vil
være opdateret - og have alle relevante informationer indenfor rækkevidde. Med den i lommen har
man hurtig adgang til sorteringsguide, åbningstider,
tømningskalender, inspiration ...og en sms-tjeneste,
der giver besked, hvis der sker noget interessant.
Ole: Den må jeg hellere lige få kigget lidt nærmere
på. Det er da lidt smartere, at man lige kan tjekke
tingene, når man står med dem - frem for at skulle
ind og tænde computeren hver gang. ◊

Hvad gør vi egentlig, hvis det går hen og bliver et
problem?
Så kan I bestille en større beholder, der passer til
jeres forbrug, Det koster lidt mere. Men til gengæld
får I en løsning, der kan ændres igen senere, hvis
behovet ændrer sig.

Ole: Hvor finder vi ud af, hvordan vi skal sortere de
forskellige typer affald fremover?
Det er faktisk ret nemt. Når I får de nye beholdere,
er de mærket med tydelige skilte, der viser vej. På
Indersiden af låget, finder I en sorteringsvejledning
- og så får I samtidig et magasin og en miniguide, der
kan få sin egen plads i køkkenet.

Fakta

•

Familien i huset består af mor
Regitze, far Ole, børnene Mille og
Rasmus og hunden Freja.

•

Familiens affald er primært
emballager og flasker. Aviser og
blade er der ikke længere mange af.

•

Første opgave bliver at finde en
god løsning til køkkenskabet. Enkle
beholdere, der vil gøre sorteringen
nem fra start.
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81-årige Elly er klar

Jeg vil helst bare
selv flytte dem
ud til vejen
Foråret er på vej, og tiden nærmer
sig, hvor det er rigtig rart at være
udenfor og nyde den friske luft.
Det gør Elly, der elsker sin have
og hyggen i det grønne.
Elly har valgt at placere sine beholdere i et
roligt hjørne ved hækken - og trækker dem
gerne selv ud til vejen hver anden uge, når de
skal tømmes. “Det giver både lidt motion og
frisk luft,” griner hun. “Og jeg synes ikke lige,
at jeg ville lave plads til dem i hækken”.
Vil du have lidt inspiration til, hvordan du
bedst placerer dine beholdere? Så tag et kig
på de næste sider med regler for placering
og gode råd fra Flemming Leth.

Vi aktiverer dit affald
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Almindelig grund

Så enkelt er det

at placere dine
beholdere rigtigt
Den nye affaldsordning er ikke bare fornuftig, den er
faktisk også både enkel og fleksibel. Du kan nemlig
helt selv vælge, hvor du vil stille dine beholdere... så
længe de står ved skel, når de skal tømmes.

Håndtagenued
skal venden
mod veje

Beholldesrtnåe
ska kel
ved s

Underlaget
skal
være fast

Du bestemmer selv, om du vil have beholderne til at stå ved vejen til daglig,
eller om du kører dem frem på tømmedagen.
Hvis du vælger at have en fast plads i skellet, så husk:
• Pladsen skal være ved skel inden for 0-5 meter til nærmeste kørevej.
• Håndtagene på beholderne skal vende udad.
• Underlaget skal være fast (fliser, asfalt eller beton), plant og uden trin.
• Beholderne skal være frit tilgængelige og ikke gemt bag døre eller låger.
• Der skal være lidt afstand rundt om hver beholder.

Koteletgrund

Hvis du bor på en koteletgrund, så gælder som udgangspunkt de
samme regler som for en ”Almindelig grund”. Dog skal du være opmærksom på følgende: Hvis indkørslen til din grund er mindst 3,5
meter bred og maks. 50 meter lang, så kan du placere beholderne ved
skellet inde ved den primære grund. Ellers skal beholderne placeres
ved skellet yderst på din indkørselsvej.

Landejendom

Hvis du bor på en landejendom, så gælder som udgangspunkt de samme
regler som for en ”Koteletgrund”. Ellers har du følgende muligheder:
Hvis tilkørselsvejen er mere end 50 meter lang, så skal der ved
ejendommen være en vendeplads for skraldebilen. Desuden skal
renovationsbilen kunne komme helt tæt på dine beholdere. Hvis der
ikke er en vendeplads til en lastbil, skal beholderne stå ude ved
landevejen på tømmedagen.

Fakta

Vil du ikke selv flytte rundt med beholderne ved hver tømning, så placer
dem på en fast plads. Helt ud til skel,
med håndtagene vendt mod vejen. Så
kan skraldemanden let tage dem med.
Vil du hellere gøre som Elly og placere
dem et særligt sted, der passer dig
bedre, er du velkommen til det. Så skal
du bare selv køre dem frem til skel på
tømmedagen. De nye beholdere er
robuste og lette at flytte rundt. Du
kan også tilkøbe afhentning inde på
grunden. Find inspiration og læs mere
om skelordningen på revas.dk
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Bor du pån
landet, kangt
der være lal
til ske

Er du i tvivl om
placeringen af dine
beholdere, kan du
finde inspiration
og vejledning på
revas.dk
Du vælger selv, om du vil køre dine
beholdere frem på tømmedagen
eller etablere en fast plads inden
for 0-5 meter fra skel. Der skal
altid være fast underlag. hvor
beholderen er placeret.

Fakta

Hvis der er særlige udfordringer
på din adresse, er du velkommen til at sende billeder
og beskrivelse til os på
revas@viborg.dk. Så kan vi
sammen finde en løsning.

Nogle steder kan det godt

være lidt svært
Bor du på en skråning, i et lille byhus uden indkørsel
eller på en grund, der er svær at komme ind på, så
kontakt os og lad os finde en løsning,
der passer både dig og skraldemanden.
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Fakta

...og andre steder
er det faktisk

Du må gerne bygge et skjul
til dine beholdere. Husk blot,
at de skal stå 0-5 meter fra
skel eller køres frem på tømmedagen. Hvis du opfører et
skjul, skal der være plads
omkring beholderen og mindst
én langside fri til udkørsel.

ret Leth

Har du god plads, og vil du gerne
have en smuk afskærmning rundt
om dine nye beholdere? Så tag
et kig på Leths enkle ideer, der
er lette at lave selv - inde ved
huset eller ude i skel.

Vil du have et smukt
skjul til dine beholdere,
er hemmeligheden at
benytte materialer,
der passer til dit hus
og have. Samme
træbeklædning, sten
eller planter magen
til hækken.

Halvmur i gule sten ligesom huset
eller måske et standard træmodul
fra byggemarkedet.

Lav en vinkel på hækken i samme
type planter eller byg en kumme, der
kan fyldes med forskellige planter.
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Aviser, blade, reklamer og andet rent papir kan genanvendes til bl.a.
toiletpapir, køkkenruller, æggebakker og ”papiruld” til isolering

Papir bliver til
papir bliver til
papir bliver...
Det papir, som den her historie er trykt på, genser du muligvis om et
år eller to. Men i en noget anden form. Nemlig som avispapir. Endnu
senere bliver det måske til en æggebakke, til toiletpapir eller køkkenruller. Eller til isolering af dit hus.
Papir har nemlig mange liv.
Ja, faktisk kan papir genanvendes 7 til 10 gange, inden fibrene i
papiret er slidt op. På den måde kan vi ikke blot spare en masse træ til
papirproduktion, men også en masse energi, vand og kemikalier. Hvis
vi genanvender alle de reklamer, aviser, blade og andet papir, vi samler
sammen, kan det blive til rigtig mange køkkenruller og æggebakker –
eller rigtig meget ”papiruld” til isolering.
Derfor er det en rigtig god idé, at du afleverer alle dine gamle blade,
aviser, reklamer, rent papir m.v. i din nye affaldsbeholder. Mindre stykker pap og karton, f.eks. tomme corn flakes- og havregrynspakker, kan
gå samme vej.
Det vil dog være endnu mere effektivt at spare på papiret
i hverdagen. F. eks. ved at læse mails og andet på
computeren i stedet for at lave print. Sige nej-tak!
til reklamer. Skrive på begge sider af papiret.
Bruge fejlprint som kladdepapir. Bruge en klud i
stedet for køkkenrulle til at tørre op på bordet.
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NÅR DU AFLEVERER BRUGTE PLASTICFLASKER
(PET-FLASKER) TIL ØL OG SODAVAND OG ANDRE SLAGS
HÅRD PLAST TIL OS, BLIVER DET GENANVENDT TIL F.EKS.
FLEECE, BAMSEFYLD OG PRODUKTION AF NY PLAST.

Ny fleecetrøje?
Når du afleverer dine tomme plasticflasker (PET-flasker) fra vand og sodavand i din affaldsbeholder, møder
du dem måske igen, hvis du senere anskaffer en fleecetrøje. Eller hvis du køber en bamse til dit barn eller
barnebarn.
Og hvordan hænger det så sammen?
Jo, de brugte PET-flasker – og andre former for hård
plast – som Revas samler ind, bliver hakket i småstykker
og genanvendt til nye produkter. Bl.a. ny plast, bamsefyld, flødebollebakker og altså fleecetrøjer.
Til en ny fleece-trøje skal der f.eks. bruges omkring 50
PET-flasker.
Ud over PET findes der også andre typer plast, hvoraf
flere kan genanvendes. Det gælder som regel tomme
flasker og bøtter fra shampoo, eddike, sprinklervæske, is,
marmelade og pålægssalater. Den slags emballage kan
du putte i det rum i din affaldsbeholder, som er beregnet
til glas, metal og plast. Men husk lige at rengøre plasten,
inden du afleverer den.

Vi aktiverer dit affald
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Fakta

Glas laves af meget fint sand,
og det kræver syv gange så
meget energi at smelte sandet
om til glas, frem for at genbruge glas. Man bruger også
dobbelt så meget vand.
Kopper og tallerkner lavet af
porcelæn må ikke komme i
affaldsbeholderen, da det
ødelægger glasproduktionen.
Porcelæn skal i stedet afleveres på genbrugsstationen.

NÅR DU AFLEVERER DINE FLASKER OG GLAS
TIL GENANVENDELSE, GENOPSTÅR DE MÅSKE
SENERE SOM VASER ELLER JULEPYNT.

Giv gammelt
glas nyt liv
Kan en tom vinflaske eller et gammelt syltetøjsglas
blive til smuk julepynt eller til en elegant vase? Ja! Hvis
du bare afleverer dem i din nye affaldsbeholder, er du
samtidig med til at spare på naturens ressourcer og
forbedre klimaet.
Når du har tømt flaskerne og skyllet de tomme glas fra
f.eks. syltetøj og konserves, putter du dem bare i det
rum i din affaldsbeholder, der er beregnet til metal, glas
og plast. Så ender glas og flasker på et glasværk, hvor
det hele bliver knust. Glasskårene bliver smeltet om og
indgår i produktionen af f.eks. nye flasker, julepynt, vaser
og skåle.
Når vi genanvender glas, skal der bruges færre råstoffer (sand, soda og kalk) til glasproduktionen. Samtidig
bliver energiforbruget – og dermed udledningen af CO2
– mindsket meget.
Glasskår kan anvendes til glasproduktion igen og igen.
Uden at tilføre blandingen nyt glas.
Det er da slet ikke så ringe endda!
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DIT MADAFFALD INDEHOLDER BÅDE
ENERGI OG NÆRING. DERFOR SKAL
DET NU SENDES TIL ET STORT
BIOGASANLÆG, HVOR ENERGIEN I
AFFALDET BLIVER TIL BIOGAS OG
NÆRINGEN TIL GØDNING, SOM
SPREDES UD PÅ MARKERNE

Kartoffelskræller, kaffefiltre, fiskeben, muggent brød
og levninger fra pastaretten i aftes. Hver dag ”producerer” vi masser af madaffald. For en gennemsnitsfamilie bliver det til et par hundrede kilo om året. En
ressource, som vi fremover skal udnytte langt bedre
end ved blot at brænde det af.
Madaffald indeholder nemlig masser af ”krudt” i form
af energi og næring.
Derfor vil dit og andres madaffald blive sendt videre til
et stort biogasanlæg. Her bliver energien i affaldet til
biogas. Næringen bliver til gødning, som spredes ud på
landmændenes marker.
Af et enkelt ton madaffald kan udvindes omkring 150
kubikmeter biogas, som kan erstatte olie og naturgas,
bl.a. til opvarmning og elproduktion, og som kan anvendes som drivmiddel i biler og færger.
Det er vigtigt, at du samler dit madaffald i poser (almindelige affaldsposer), som du lukker godt og grundigt.
Så slipper du og dine naboer for lugtgener og mider. Og
det er lettere for din skraldemand at håndtere affaldet.
Du må endelig ikke putte alt muligt andet i affaldsbeholderen med madaffald. I værste fald kan det nemlig
havne på markerne. Og dermed ende i den mad, som vi
alle skal spise.

krudt
Masser af

i dine madrester
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FORKERT BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER KAN
ØDELÆGGE NATUREN OG GRUNDVANDET. DERFOR MÅ
DU IKKE BARE SMIDE DEM UD. AFLEVER DEM TIL OS. SÅ
SØRGER VI FOR, AT DE NYTTIGE METALLER I BATTERIERNE
BLIVER GENANVENDT TIL NYE PRODUKTER.

Lad os ta’ hånd
om dine brugte

Put dem i endekmlapr å
pose og steilholderen
låget af b ffald
til resta

batterier
Selv om de fleste batterier er beskedne af størrelse, fylder
de meget i vores hverdag, hvor de leverer strøm til alt fra telefoner og høreapparater til legetøj og lommelygter.
Men pludselig er batterierne tømt for energi. Og hvad så?
Du må ikke bare smide de brugte batterier ud. Og slet ikke i
naturen, hvor de kan gøre stor skade og bl.a. ødelægge vores
grundvand.
Aflever i stedet de brugte batterier til os. Men endelig ikke
sammen med andet affald. Put batterierne i en gennemsigtig
plasticpose og læg den på låget af din beholder til restaffald. Så
tager skraldemanden dem med, næste gang han er på besøg.
Du skal ikke selv bruge tid på at sortere batterierne. Det klarer
vi, hvorefter vi sender de brugte batterier til et behandlingsanlæg. Her udvindes de mange nyttige råstoffer, som batterierne også indeholder, f.eks. jern, mangan og tungmetaller. De
bliver genanvendt ved fremstilling af nye produkter. Råstofferne indgår bl.a. i produktion af jernbaneskinner, vejbelægning,
stålhåndvaske samt produktion af nye batterier.
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DET KRÆSNE
MONSTER MED
DE TO MAVER
To rum
holder ditilt
affald adskn
hele veje

NÅR DU HAR SORTERET DIT
AFFALD I DE FIRE FORSKELLIGE
FRAKTIONER, BLIVER DET HENTET
AF DETTE MONSTER AF EN VOLVO
PÅ 13 TONS. EN SPECIALDESIGNET
LASTBIL MED TO RUM OG MASSER
AF RÅ POWER.
I virkeligheden er det ikke en, men to forskellige lastbiler, der tømmer dine beholdere.
Nye Volvo'er med dygtige skraldemænd
ombord. Det er ikke Revas's egne folk, men
et dygtigt team fra firmaet Meldgaard, der
løser opgaven. De vandt licitationen og er
klar til at tage turene hver eneste dag fra
den 1. april 2018.
De nye biler har multifunktionspanel,
der gør det muligt at åbne og lukke
lastrum, vippe og tømme beholdere, presse
affaldet sammen - og tømme lastrummet
for regnvand og andre væsker, hvis det
bliver nødvendigt.

Fakta
•
•
•
•
•
•

Volvo med 250 hk.
Brændstof: Diesel.
Topfart: 80 km/t.
Egenvægt: 13 tons.
Lastvægt: 5 tons.
Miljøgodkendt: Euro 6.
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Vi leverer den
første beholder
den 3. april 2018

At samle, montere og levere mere end
80.000 beholdere er en kæmpe opgave.
Men det er ikke første gang, vi påtager
os sådan et projekt - og helt ærligt, så
glæder vi os til at komme igang.
Vi monterer og leverer de nye beholdere
- og indsamler de gamle, der selvfølgelig
skal genanvendes (dog ikke som spande,
men som plastgranulat). Selve kroppene
på beholderne kommer fra England. Lågene fra Tyskland og resten fra Danmark.
Vi får 8.000 stakke med 10 beholdere i
hver.
Så lægger vi dem ned, trækker dem fra
hinanden og monterer hjul og aksler, skille-

væg, låg, chip og klæbere med sorteringsvejledning. Chippen monteres i låget,
så skraldemanden kan registrere, at
den er afleveret, og senere hver gang den
bliver tømt. Det sker via en scanner på
bilen. Hele montagen sker fra en pop-up
virksomhed i Viborg. I den 2.000 kvm store
hal arbejder 14-16 personer i montagelinier, der skal sikre, at de 8 chauffører
hver uge kan køre af sted med ca. 7.000
beholdere til borgerne i hele Viborg Kommune.

Prøv at forestille dig, hvis du skulle
samle og levere mere end 80.000
beholdere til 40.000 husstande i en af
Danmarks største kommuner - på bare
3 måneder. Og så lige tage alle de gamle
spande med retur. Det er opgaven
for firmaet JOCA, der vandt udbuddet.
Vi tog en snak med direktør Søren Jensen
- og fik nogle facts, der nok vil
imponere de fleste.

Den første beholder bliver leveret den 3.
april - og den sidste kører vi ud med den
30. juni 2018.
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Din sorteringsguide
Restaffald
• Bleer
• Chips- og kaffeposer
• Flamingo
• Kattegrus
• Kødbakker
• Mælke- og juicekartoner
• Plastikposer
• Snavset emballage
• Sort plastik
• Gavepapir
• Pizzabakker
Nej tak til batterier, elsparepærer, olie og kemikalier (skal afleveres på genbrugspladsen).
OBS: Restaffald skal i en plastpose, inden det kommer i affaldsbeholderen. Posen skal være lukket.
Brugte batterier må ikke puttes i beholderen, men
lægges i en klar plastpose oven på låget.

Madaffald
• Madaffald - tilberedt eller råt
• Brugt optørringspapir
• Brød og kage
• Fisk og fiskeben
• Frugt og grønt
• Grød, gryn og pasta
• Kaffefiltre og teposer
• Kød
• Æggeskaller

Riv ud og hæng op
Metal, glas, hård plast
• Drikkeglas
• Fyrfadslysholdere
• Glasflasker
• Konserves- og sylteglas
• Metallåg
• Opbevaringsemballage fra
f.eks. kager, vindruer og is
• Plastflasker og -dunke
• Shampooflasker
• Øl- og sodavandsdåser

Papir
• Aviser, ugeblade og reklamer
• Breve og kuverter
• Brochurer
• Fotokopier
• Karton
• Skrive- og tegnepapir
• Telefonbøger
Nej tak til papkasser, bølgepap, pizzabakker
og bøger med hårdt omslag.

Nej tak til bleer, haveaffald, kattegrus og sølvpapir.
OBS: Madaffald skal i en plastpose, inden det kommer i affaldsbeholderen. Posen skal være lukket.
Plastposer bliver sorteret fra senere i processen.

Nej tak til blød plastik, chips- og kaffeposer, keramik,
kødbakker, plastikposer, plasturtepotter, porcelæn,
hærdet og ildfast glas, søm og skruer, smørbøtter,
spraydåser, sort plastik, elpærer, maling og dunke
med faremærker, der har indeholdt husholdningssprit,
afløbsrens og lignende.
OBS: Husk, at emballager skal være tømte, synligt
rene og uden madrester.

HUSK
at lukke
posen!

HUSK
at lukke
posen!
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Verdens sejeste

Naturhelte

Hos Revas tror vi på, at gode
vaner starter tidligt - også når
det handler om affald og miljø.
Derfor har vi skabt de tapre
Naturhelte - et sjovt og lærerigt
tilbud for børn i alderen 0-6 år.

Børn i Viborg Kommunes dagplejer, vuggestuer og børnehaver har alle mulighed for at blive naturhelte.
Ved Revas kan man bestille en pakke, som indeholder
gribetænger, minigenbrugsstation, affaldssække, kompostbeholder og naturheltemedaljer. Der er også en film, en
sang og et spil om de seje naturhelte.
Dagplejere og pædagoger kan så uddanne naturhelte,
som herefter kan hjælpe mor og far med at sortere
affaldet rigtigt.
Vil du vide mere, så tjek revas.dk.
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Lås

Enkel og robust
med smarte
funktioner

Drejes let og sikrer, at låget
kan åbnes til begge sider.

Låget

Luk op og kig på indersiden.
Her sidder en sorteringsguide.

Dine nye beholdere er
designet og bygget
til at blive brugt i
det danske vejr.

Hjul

Robuste plasthjul gør det let
at flytte beholderne.

Chip dmeerd
talerebilen.
skrald

Håndtag

Skal vende ud mod vejen, så
beholderne er lette at tømme
for skraldemanden.

Rumdeler

Sikrer, at dit affald forbliver
adskilt, når du har sorteret det.

Vi aktiverer dit affald

41

Hvis du oplever,
at de nye krav
bliver en
udfordring...
- så har vi nogle
praktiske muligheder
til dig.
Den nye affaldsordning bygger på
lighedsprincippet. Altså at vi alle
skal have lige muligheder på trods
af eventuelle udfordringer. Målet
er at sikre, at ældre, svagtseende
og personer med handicap har de
samme rettigheder og forpligtelser
som andre. Her kan du se, hvordan
det kan fungere i praksis.

Er du dårligt gående, og har du brug
for, at dine beholdere er tættere på?
Beholderne kan ved tilkøb afhentes af
skraldemanden op til 40 meter inde på grunden
og der hvor det passer dig godt. Det koster
250,- kr. pr. år pr. beholder. Tjek revas.dk eller
ring til os på 86 61 39 55 for at høre mere
eller tilmelde dig.

Har du svært ved at læse
og følge vejledningerne?
Start med at tjekke filmen på revas.dk. Den
forklarer det meste. Er du stadig i tvivl, så
ring til os på 86 61 39 55. Vi sidder klar
til at hjælpe dig.

Fakta
Har du særlige udfordringer
med at anvende den nye
affaldsordning hjemme hos
dig selv eller hos et familiemedlem? Så tjek revas.dk
eller kig i den miniguide,
som du tidligere har modtaget via Digital Post eller
i din postkasse. Finder du
ikke svaret, så er du altid
velkommen til at ringe til
Revas på 86 61 39 55.

Har du svært ved at se hvad,
der står på beholderen?
Har du brug for, at dine nye affaldsbeholdere
bliver mere tydeligt markeret med indhold og
affaldstyper, så kan vi tilbyde dig særlige
mærkater. Mærkaterne er i gode kontrastfarver
og med forhøjet tekst i relief. Vi kommer gerne
og sætter dem på din affaldsbeholder for dig.
Ring til os på 86 61 39 55 for at aftale nærmere.

Har du svært ved at bruge beholderen?
Beholderne har mange gode funktioner.
- Alle beholdere er udformet med støttegreb, og
de kan ikke nemt flytte sig, tippe eller vælte,
da hjulene kan låses.
-

De fleste beholdere kan betjenes med én hånd.

-

Ved henvendelse til Revas kan tilbydes særlige
låg til 400l- og 660l-beholderne.

Indretning
- Viborg Kommune har en række krav til adgangsvejen og anbefaler derudover at indrette sig,
så alle brugere har tilgængelighed.
-

Revas kan tilbyde vejledning og inspiration ift.
indretning af beholderpladser.

Tjek revas.dk eller ring til os på 86 61 39 55 for
at høre mere.
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Ved du hvor mange
mennesker, der flytter ind
på vores planet hvert eneste år?
På jorden bliver vi op mod 80 millioner flere mennesker hvert år. Vi fylder mere, og vi
lever længere. Mennesker og samfund sætter pres på jordens ressourcer og det miljø, som
vi er afhængige af. Det drejer sig både om landbrugsjord, om vand- og luftkvalitet, om sjældne
metaller til produktion af smartphones, fossile brændsler og helt uundværlige næringssalte som
fosfor. Når man ikke har ubegrænsede midler til rådighed, er det helt afgørende, hvordan man
anvender sine ressourcer. Når man samtidig kigger på de stigende mængder affald, er genanvendelse en nærliggende løsning. Når vi genanvender affaldet, er der langt mindre, der havner
på forbrændingsanlæg og i deponier. Vi kan samtidig spare på nye råvarer og energi til fremstilling
af nye produkter. Det er sund fornuft.
Danskerne hører til de EU-borgere, der producerer mest husholdningsaffald, men måske kan
vi også blive dem, der er bedst til at sortere affaldet til genanvendelse. Folketinget har hjulpet os
godt på vej ved at lave planer, love og regler for, hvordan og hvad kommuner skal gøre
for at få flere til at genanvende, så det giver mening. Det er klart, at der er forskel på
effekten, hvad angår både økonomi og miljø, om man indsamler kobber eller kartoffelskræller. Men der er bare langt større mængder kartoffelskræller end kobber i
vores husholdningsaffald – og det har en stor værdi.
Næste gang du står ved håndvasken og sorterer skrællen fra kartofler
fra, så tænk på at du investerer i fremtiden. Du har gjort en forskel for
dit eget ressourceforbrug, og du har været med til at ændre
på hvordan vi som mennesker og samfund sætter fokus
på, jordens ressourcer og det miljø, vi alle
er afhængige af.
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JEG SYNES FAKTISK, AT VI
SKYLDER VORES BØRN AT
DE KAN OVERTAGE PLANETEN
I EN SUNDERE OG RENERE
UDGAVE END VI GJORDE.

Navnet er Ulrik Wilbek - og de fleste af os kender ham som
motiverende og god til kommunikere mål og retning. Vi satte
den nyvalgte borgmester stævne i et bjerg af papir til en
snak om miljø og affaldssortering. Vil du vide, hvad chefen
og familiefaderen tænker, så læs med her.

Lad os genbruge
alt det, der er muligt!
Hvad er dit syn på miljøet?
Det er helt ukompliceret. Jeg synes, vi skal
passe på naturen, så mennesker og dyr kan
trives de næste mange år. Jeg er ikke hellig
omkring det, men jeg kan blive tosset, når
jeg ser folk smide affaldet derude. Det giver simpelthen ingen mening. Det er ikke
bare grimt at se på, det er jo helt åndssvagt,
at andre skal ud at rydde op bagefter. Jeg
fatter det ikke.

Hvad tænker du om
den nye ordning?
Regeringens Ressourceplan 2013-18 er jo
ikke noget, vi har udviklet her i Viborg Kommune. Det er en omfattende plan, der er vedtaget af Folketinget for nogle år siden - og
jeg tror faktisk, at vi er en af de sidste kommuner, der kommer med ombord.
Min personlige mening er, at det er en god
og ambitiøs plan, der vil gavne de kommende generationer. Der er så mange gode
ressourcer i vores affald - og det vil da være
tåbeligt at vi ikke udnytter dem, Det tror jeg
faktisk, de fleste godt kan se. Når vi har nået
de 50%, kan vi jo sætte os nye mål om at
gøre det endnu bedre.

Hvordan tror du borgerne
vil tage imod det nye?
Der er ingen tvivl om, at der skal påvirkes
holdninger rundt omkring - og derfor er det
jo netop vigtigt, at vi fortæller, hvorfor vi gør
det. For nogle vil det være helt enkelt. For
andre bliver det måske en længere rejse, når
de gamle vaner skal erstattes af nogle nye.
Jeg vil foreslå, at vi alle øver os på at gøre
det til en sjov opgave i familien. Mindre børn
vil elske at blive involveret - og jeg tror faktisk også, at mine egne store drenge gerne
tager del i sorteringen. Om de så også får
lært at bære affaldet ud i beholderen ...det
ville være rigtig rart.

Lyst til aet
få fler d?
detaljer mnepå
Se filme s.dk
www.reva
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Har du været i tvivl om noget og
ringet til Revas for at blive klogere?

Affald handler
i virkeligheden
om mennesker
Her kan du møde nogle af
dem, der får tingene til at
lykkes. Hjemme hos dig,
på genbrugsstationerne
og affaldscenteret.

Så har du helt sikkert fået hjælp af enten Pia, Lene,
Laila, Anita eller Adam. De er vores serviceteam,
der sidder klar til at tage telefonen alle hverdage
fra kl. 8-16. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte dem. Medmindre du hellere bare
selv vil finde svaret på appen AffaldViborg eller på
revas.dk. Det kan ofte spare dig for lidt ventetid.

Har du nogle gange brug for et godt
råd, når du er på genbrugsstationen?
Så har du måske mødt Claus og hans kollegaer. De
er pladsmænd og altid klar til at hjælpe dig, hvis du
for eksempel kommer i tvivl om, hvordan du håndterer dit farlige affald, kemi og andet stads, som de
skal have fingrene i, når du har afleveret det.

5 gode råd
1.
2.
3.
4.
5.

Farligt affald er IKKE tom emballage
(bortset fra spraydåser).
Husk at pakke det forsvarligt ind.
Bland aldrig syrer og baser.
Er du i tvivl, så bare spørg os.
Tag dig god tid og nyd opholdet.

Har du nogensinde tænkt hvad, der
sker med affaldet, når du har afleveret
det på genbrugsstationen?
Det er faktisk helt enkelt. Når de forskellige containere er fyldt, kommer Per og hans kollegaer og
henter dem. Herefter bliver det sorterede affald
kørt på affaldscenteret. Noget af det sælger Revas
videre, når priserne er rigtige. Andre ting betaler
vi for at komme af med. Jo bedre, det er sorteret,
desto bedre priser får vi - og det kommer os alle til
gode i den sidste ende.
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Har du lyst til at blive inspireret, så tjek vores små
informationsfilm, der giver svar på det meste...
Du finder filmene på www.revas.dk.

Få det hele serveret
med vores gratis app

AFFALDVIBORG
Åbningstider . SMS service
Tømningskalender . Nyheder
samt sorteringsguide
- eller find det på
www.revas.dk
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Genbrugsstationen

Bjerringbro
Gl. Tangevej 1

Fakta
•

Areal 8.239 m2

•
•

Besøgstal pr. åbningstime 37
Opført januar 2017

Ca. dobbelt så stor som den gamle i Rødkærsbro.

Åbningstider
Mandag – fredag 13 – 18
Lørdag 10 – 18

Genbrugsstationen

Karup
Materielvej 3

Fakta
•
•

Areal 4.159 m2
Besøgstal pr. åbningstime 25
Opført januar 2013

Åbningstider
Mandag – torsdag 15 – 18
Fredag 13 – 18
Lørdag 10 – 18
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Genbrugsstationen

Møldrup
Erhvervsparken 6

Fakta
•
•
•

Areal 8.340 m2
Besøgstal pr. åbningstime 26
Renoveret oktober 2013

Åbningstider
Mandag – torsdag 15 – 18
Fredag 13 – 18
Lørdag 10 – 18

Genbrugsstationen

Viborg
Kirkebækvej 136

Fakta
•
•
•

Areal 12.030 m2
Besøgstal pr. åbningstime 70
Opført maj 2011

Åbningstider
(Erhvervskunder fra kl. 7)
Mandag – fredag 8 – 18
Lørdag og søndag 10 – 18
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Genbrugsstationen

Stoholm
Tastumvej 18D

Fakta
•
•
•

Areal 7.970 m2
Besøgstal pr. åbningstime 25
Renoveret april 2013

Åbningstider
Mandag – torsdag 15 – 18
Fredag 13 – 18
Lørdag 10 – 18

Genbrugsstationen

Ørum
Industrivej 18

Fakta
•
•
•

Areal 4.073 m2
Besøgstal pr. åbningstime 22
Renoveret april 2014

Åbningstider
Mandag – torsdag 15 – 18
Fredag 13 – 18
Lørdag 10 – 18
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Bor du til leje i et
boligselskab, er du allerede

et skridt foran
Du har måske set dem. De nye flotte øer med
intelligente beholdere, der ikke bare er gravet
grundigt ned i jorden, men som også selv kan
fortælle, hvornår de gerne vil tømmes. De er
kæmpestore, og der er ofte rigtig mange om at
dele dem. Men reglerne for sortering er præcis
de samme... og det virker rigtig godt i praksis.
Det kan du læse mere om på de næste sider >>
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Hvad gør man mon ved sit affald, når man
bor i en ny skøn lejlighed i Houlkær? Det fik
vi svar på, da Anni og datteren Alea inviterede
indenfor til en snak om alt det nye.

Alea
og
mor
startede allerede

sidste sommer

På besøg heois
en famili d
en lejlighe

I er jo tyvstartet lidt - og tog hul på den nye
sorteringsordning allerede sidste sommer.
Hvordan er det gået?
Det er gået super godt her hos os. Vores lille familie fik
hurtigt styr på det nye... og jeg har ikke hørt en eneste
af vores naboer brokke sig eller være i tvivl om den nye
måde at gøre det på. Det er dejligt.
Tidligere smed vi jo det meste af vores affald i store containere - og det kunne altså blive virkelig ulækkert. Især
om sommeren. Nogle gange stillede folk også affald
ved siden af. Det kom hurtigt til at lugte virkelig dårligt og så tiltrak det ofte både insekter og vilde katte.

Hvad gør I anderledes nu?
Boligselskabet Viborg har jo moderniseret alle vores
lejligheder. I vores nye køkken er der installeret en lille
slæde med spande i skabet under vasken. På den måde
er det let at sortere de 4 slags affald - også for børnene.

Når spandene er fyldte, går vi ud og tømmer dem i de
nye undergrundscontainere, der står lige udenfor vores
vinduer. Det synes børnene er lidt sjovt... og så er de
både sikre, nemme at bruge og lugtfrie. Det er bare
rigtig fedt.
Vi får ikke reklamer længere, så papir har vi ikke så
meget af. Men, har vi gamle batterier, spraydåser eller
andet, så putter vi det i en kasse, der ryger med på genbrugsstationen næste gang, vi skal derud.

Har I et godt råd til os andre?
Ja, husk at gøre emballagerne rene, inden i smider dem
væk ...og luk alle poserne. Uanset om man bor i lejlighed
eller på en villavej, synes jeg, at man skal tage hensyn
til hinanden - og jeg tror også, at dem, der skal arbejde
videre med det senere, synes, at det er rart.
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Det nye
I Viborgs nye bydel Arnbjerg
bliver affald en integreret
del af det lokale miljø.

Fakta
I Viborg Kommune er der områder,
der giver særlige udfordringer eller
muligheder for affaldsindsamlingen.
Det er typisk i offentlige rum, sommerhusområder, særligt bevaringsværdige
områder samt nyudviklede byområder, hvor der netop er mulighed
for at bryde traditionelle affaldsvaner

Det gamle

I Viborgs gamle bydel
gentænkes affaldsløsningerne
med respekt for områdets
særlige karakter.
I Viborg Kommune har vi en ambition om, at byudvikling
skal være helhedsorienteret, og at nye teknikker skal
afprøves. Det er noget, vi gerne vil i Arnbjerg.
De centrale affaldsløsninger betyder, at man skal
gå lidt længere med sin affaldspose. Til gengæld
giver det mere genanvendelse, det er meget mere

effektivt og langt sundere for både beboere og
skraldemænd. Sammen med en række andre principper om bæredygtighed i Arnbjerg er centrale affaldsløsninger noget, man vælger til – helt fra starten.

Viborgs bymidte, med Domkirken i centrum, er kendetegnet ved sine historiske og bevaringsværdige bygninger og byrum og er en betydningsfuld attraktion for
byens turister. Det middelalderlige område i Viborg er
gennemskåret af et særpræget og velbevaret gadenet
med bygninger og torve, der repræsenterer byens lange
historie. Infrastrukturen og de fysiske rammer skaber udfordringer for affaldsindsamlingen. Her skal vi gentænke

affaldssystemet og finde frem til brugbare og integrerede affaldsløsninger. I den gamle bydel skal vi sikre et
godt serviceniveau og samtidigt forbedre indsamlingsforholdene og øge genanvendelsen af ressourcerne i affaldet – med respekt for områdets karakter og værdier.
Beboerne i området modtager særskilt information om
de nye affaldsløsninger i området. Følg også med på
revas.dk/viborgmidtby
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“DET GIVER BARE RIGTIG GOD MENING, AT BØRNENE
FÅR LOV AT VÆRE MED. BÅDE NÅR VI SAMLER AFFALD
I NATUREN OG NÅR VI SORTERER DET BAGEFTER.”

Gode vaner

starter tidligt
Hvis du tror, at det med at sortere affald er både
svært og kedeligt, så skulle du bare opleve, når
børnene i Børnehaven Kærhuset tager fat. Her er
det nemlig både sjovt og lærerigt, når børnene
(og de voksne) agerer ægte Naturhelte.

På besøg ieein
børnehav
Skals

Når børn leger de nye vaner ind, giver
det meget større mening.

Sådan fortæller børnehaveleder Hanne Gilholt, der står i
spidsen for de 3 kommunale institutioner Rosengården,
Skovbørnehaven Fredly og Børnehaven Kærhuset. Her er
man nemlig medlem af De Grønne Spirer og har været på
besøg hos Revas for lang tid siden.
“Vi er 18 voksne, der alle gerne sorterer, og derfor var det
også helt naturligt, at vi gjorde dette til en del af vores
daglige liv med børnene. De er nysgerrige og lærer lynhurtigt hvad, der er rigtig og forkert. Spørg bare nogle af
forældrene,” griner Hanne. “Jeg har flere gang fået at vide,
at børnene skælder derhjemme, hvis ikke affaldet bliver
sorteret rigtigt”.
“I børnehaven har vi fået nogle små beholdere til de forskellige typer affald og smarte gribetænger, som børnene
elsker at bruge. Dem træner vi med jævnligt. Ikke bare her i
huset, men også når vi går tur i skoven. Her kan en smuttur
godt komme til at vare noget længere - hvis folk har efterladt skrald til genbrug derude”.

Fakta
Kunne du tænke dig at give
børnene (og de voksne) i jeres
institution en grøn oplevelse
som de aldrig glemmer? Så tag
et kig på www.revas.dk eller
kontakt os og hør mere om
mulighederne.

“Og, så er der jo lige det med batterierne. Dem samler vi i
en spand for sig - og når den er fyldt, bytter vi med gratis
tegnepapir fra Revas. Det er simpelthen bare en fin ordning,
Børnene lærer, at affald har værdi og får gode vaner, der
med garanti varer resten af livet”
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In Denmark we must separate and recycle
more of our waste. The Government has
set af goal of recycling at least 50% of
household waste by 2022.
We in Viborg Municipality recycle just
about 30% today. Therefore, all residents
will now get new waste containers
so that we can more easily separate
and activate our waste:

Your new containers
You will get two containers with compartments for recyclable
waste: metal, glass, and hard plastics along with paper, domestic waste: residual waste and food waste. The containers
have a double lid, so they can open from two sides.

Collection every
two weeks

Collection every
four weeks

How to do

On the inside of the lid you can find separation instructions.
You can find information on container sizes and measurements, prices, and information on accessibility on revas.dk.

Two separate compartments
The two-compartment containers are collected in a waste
collection vehicle with two separate compartments, and
thereby the waste will be kept apart and ready for recycling.

• Metal, glass, hard plastics.
• Paper.
• Residual waste.
• Food waste.

It seems quite ea..sy.
- and it really is

How to place them
As something new, the waste containers must be located by the kerbside
on collection day. This means that you may choose to put them there permanently, or you may bring them out on pick-up day. The new waste containers are easy to move.
We have made it easy for you to check when your containers are collected.
You can either download our app “AffaldViborg” or visit revas.dk. You can
also sign up for our SMS service, which will give you notice when it is time
to take out your containers.

Vi aktiverer dit affald
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New Sorting Guide

Indhold

For Your Kitchen Cabinet
7
Metals, glass, hard plastics De nye beholdere Paper8
Placering
14
• Newspapers, magazines,
• Drinking glasses
advertisements
• Capsules from tea light candles
Hvad bliver det til...
20
• Letters and envelopes
• Glass bottles
• Brochures
• Preserve and jam jars
Den nye skraldebil
30
• Copying paper
• Metal lids
• Carton
• Storage boxes for, e.g., cookies,
JOCA
32
• Writing and drawing paper
grapes, ice cream
• Phone books
• Plastic bottles and containers.
Naturens Helte
36
• Shampoo bottles
No thanks! Cardboard boxes, corrugated
• Beer and soda cans
Designet
38 books.
cardboard, pizza boxes, hard-cover
Særlige hensyn
40
Sorteringsguide
Os du møder
46
No thanks! Soft plastics, chips and coffee bags, ceramics, meat trays, plastic bags, plastic flower pots,
Genbrugsstationerne 50
china, tempered and heat-resistant glass, nails and
screws, butter packaging, spray cans, black plastic,
Boligseslskab
56
light bulbs, paint, containers with hazard labels having
contained rubbing alcohol, drain cleaner, and similar.
En god start
62
NOTE! Please make sure that packaging is empty,
visibly clean, and with no food residues.
In English
64
Velkomst

Residual waste
• Nappies
• Chips and coffee bags
• Styrofoam
• Cat litter
• Meat trays
• Milk and juice cartons
• Plastic bags
• Soiled packaging
• Black plastic
• Gift wrap paper
• Pizza boxes

Food waste
• Food waste - cooked or raw
• Used tissue paper
• Bread and cakes
• Fish and fishbones
• Fruit and vegetables
• Porridge, cereals, pasta
• Coffee filters and tea bags
• Meat
• Egg shells

No thanks! Batteries, energysaving bulbs, oil and
chemicals (must be taken to the recycling centre).

No thanks! Nappies, garden waste, cat litter,
aluminum foil.

NOTE! Residual waste must be placed in a plastic
bag before being put in the waste container.
Please close the bag.

NOTE! Food waste must be placed in a plastic bag
before being put in the waste container. Please
close the bag. Plastic bags are separated later
in the recycling process.

PLEASE
close the
bag!

side 34

Dette magasin udgives af Revas og
Viborg Kommune i forbindelse med
den nye affaldsordning.
For yderligere information, se revas.dk
eller kontakt Revas på 86 61 39 55.

PLEASE
close the
bag!

Idé og layout: Manguster ApS.
Indhold: Revas, Viborg Kommune
Tekst: Ronald Nielsen og Niels Sønderby.
Foto: Lars Holm
Trykning: Arco
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Nye beholdere, flere
rum og fast tømning
hver 2. uge
Viborg Kommune indfører ny affaldsordning fra
1. april 2018. Vi håber, at indholdet i dette magasin
kan hjælpe dig med at blive klar til at aktivere dit
affald sammen med os - og at du bliver motiveret
til at ændre dine gamle vaner. Støder du på
spørgsmål, eller kommer du i tvivl, så
tag et kig på revas.dk eller tjek
din nye app AFFALDVIBORG.
Har du brug for andet, så ring eller skriv
til os. Vi sidder klar til at hjælpe dig
alle hverdage.

Se filmen pheånt
revas.dk osg app
den grati
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Revas

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

