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Kære borger

Noget af det
sværeste i verden
er at ændre sine
vaner. Næsten
uanset om
det er små eller
store ting, det
handler om.

Jeg er rigtig glad for at byde indenfor i dette nye magasin med en
stor portion ros til dig og alle andre, der bor her i Viborg
Kommune.
Vi er er i fuld gang med at sortere affald på en ny måde, og det
går rigtig godt. I løbet af det første år er genanvendelsen steget fra
33% til 44% - og vi bliver hele tiden lidt bedre. Det er godt. For her
i Viborg Kommune har vi en målsætning om at nå 55% inden 2025.
Stort set alle borgere har været gode til at tage det nye til sig, og
vi mærker en ægte interesse for at gøre det bedre. Det vil jeg
gerne sige tak for.
Nogle få øver sig stadig, men langt de fleste har virkelig forstået hvor
godt og vigtigt det er at sortere - og jeg oplever ofte at vores børn og
unge er godt på vej til at blive ægte superbrugere. De er helt med på
hvorfor, og hvordan det skal gøres. Det er blevet en naturlig del af
deres måde at leve på.
Det tegner rigtig godt for fremtiden.

Stine Damborg Hust
Formand for Klima- og Miljøudvalget

Vi aktiverer dit affald

5

Affaldshåndtering i Viborg gennem tiderne:

Fra et hul i
jorden til sirlig
sortering
1970’erne

På lossepladsen smider folk deres
affald. Husholdningsaffald, industriaffald,
slam, asbest og alt andet hældes bare i et
stort hul i jorden. Ingen membran under.
Ingen miljøkontrol. Og det ligger
desværre stadig under jorden
og venter.

I takt med industrialiseringen
og urbaniseringen i det forrige
århundrede steg vores samlede
affaldsmængde eksplosivt. Vi gik
fra at være simple bønder med
to sæt tøj og en køkkenmødding
til at blive byboere og forbrugere, der med stigende velstand
efterspørger flere og flere varer,
som med tiden bliver til mere og
mere affald.

2000’erne

1990’erne

Nu tager sorteringen af affaldet fart.
For eksempel samles murbrokker for sig
og knuses til genanvendelse. Det er også i 1990,
at borgerne får boblerne til papir og glas at se.
Så nu starter sorteringen allerede hjemme i husstandene. Frivillige foreninger samarbejder
med Revas om indsamlinger af papir, pap,
glas og andre genbrugs-effekter. Det er også
i starten af 1990’erne, at genbrugsstationerne i Stoholm, Ørum,
Karup, Møldrup og Rødkærsbro
etableres.

1980’erne

Nu indsamles batterier også for sig
og tages dermed ud af dagrenovationen.
Genbrugsstationerne udvikles til at tage
imod flere forskellige affaldstyper.
Der fragmenteres i stigende grad og
i 2009 lukkes deponien permanent
og dækkes med jord.

Her kan du se, hvordan vi
har udviklet vores måde at
håndtere affaldet i Viborg
i de seneste årtier.

2010’erne

Revas udruller et stort affaldstema for
skolebørn i Viborg Kommune. I det hele
taget skrues der op for informationen
om affaldssortering på alle platforme. I
2012 etableres de første undergrundscontainere og i 2018 udfases den store grå
affaldssæk, og borgerne sorterer nu
deres husholdningsaffald hjemmefra
i beholdere med opdelte rum.

Nu begynder sorteringen i det små.
Lossepladsen lukkes i 1982 og
erstattes af et deponeringsanlæg,
hvor man begynder at opdele affaldet
i typer. Dagrenovation for sig. Byggeaffald for sig og så videre. I 1988
etableres REVAS ( Renovationsselskab i Viborg Amt Syd).

Vi aktiverer dit affald
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Ingeniøren
- der tog turen fra
Rumænien til Revas

Han hedder Gert. Han har taget
turen fra Herning over Rumænien
til et job som afdelingsleder hos
Revas, hvor han i dag står i spidsen
for det største udviklingsprojekt
nogensinde. Om han kan lide det?
Det kan du læse om her.

Du er hverken lokal eller miljøfagligt
uddannet. Fortæl lidt om dig selv
og din baggrund.
Jeg hedder Gert Schandorff og er oprindelig håndværksmæssigt uddannet. Så læste jeg videre til ingeniør,
tog nogle yderligere lederuddannelser og arbejdede i flere
år indenfor så forskellige områder som støberi og vaskeri.
Det bragte mig lidt omkring, og jeg nåede at være i både Holstebro, Rumænien og Herning Kommune, inden jeg fik tilbudt
jobbet her hos Revas.
For mig er miljø og affald et virkelig interessant område,
som er ekstremt vigtigt for alle. Uanset, hvem vi er, og hvad
vi laver. Det fristede mig. Så nu er jeg her og elsker det, vi
laver. Jeg har meget stor respekt for de medarbejdere, der
er her. De er dygtige og samarbejdet fungerer virkelig godt.

Hvad er din rolle og tilgang
til jobbet?

Mød mandene,le
der skal forrdne
ressource .
bedst muligt

Helt grundlæggende er jeg jo leder og har derfor mest fokus
på at motivere vores team til at nå de mål, vi sætter os. Min
opgave er at holde gryden i kog. Men, også sikre, at den ikke
koger over. Det er ekstremt vigtigt.
Vi skal nå i mål og præstere det, vi kan med de midler, vi har
til rådighed - og her er det min rolle at vise retning, være
facilitator og sørge for, at vi altid får mest mulig kvalitet i
alt, hvad vi gør.
Det kan man gøre på mange måder, men her handler det
faktisk mest om at stille de rigtige spørgsmål og fordele
opgaver. Revas har rigtig mange dygtige og selvkørende
medarbejdere. De skal have rum og plads til deres kerneopgaver - og så skal jeg nok sørge for alt det med overblikket
og fordeling af ressourcer.

Vi aktiverer dit affald
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Nu er du jo relativt ny. Hvorfor
tror du, at de valgte dig til jobbet?
Nu er jeg jo jyde, og jeg vil helst ikke lyde pralende, men
jeg tror, at ledelsen i Viborg Kommune og ansættelsesudvalget kunne se ilden brænde inde i mig, og at de kunne
høre visionerne mellem linjerne, og fornemme min oprigtige lyst til bæredygtighed - og så vil jeg gerne motivere
folk omkring mig. Jeg sætter retning og ser muligheder.
Altid. Det er vigtigt.

arbejde. Vores team kan trække på viden og assistance,
når det handler om it, økonomi, regnskab og overordnet ledelse.
Vores primære indsatsområde er husstandsindsamling fra borgere. Vi er der for borgernes skyld. Vi skal
indsamle husholdningsaffald, drive genbrugsstationer,

Ved at lytte, involvere os i hinanden, og altid kigge efter
mulighederne, kan vi sammen udfordre og sætte barren
højt. Både i det daglige arbejde og når det handler om projekter, der skal præsenteres for politikerne.

Borgene har taget det rigtig godt til sig - og alene i 2018
har vi reduceret restaffaldet med 4.000 tons, der ikke
længere går til forbrænding. Det kan man da kalde optimering af ressourcerne.
De første resultater, som vi kan se er, at vi har hævet
genanvendelseprocenten fra 34% til 44%, når vi måler
på de syv fraktioner som Miljøstyrelsen har sat på formel. Det er rigtig godt.
Lige nu er vi i gang med at rulle ud til 3.000 landadresser - og herefter mangler vi kun middelalderbyen
inde midt i Viborg. Her genstarter vi processen med ny
energi og involverer borgerne stort. Det bliver rart at få
den del med også.

Alene kan vi ingenting. Sammen kan vi alt.

Hvilke udfordringer oplever
du selv derhjemme?

Byrådet har sat et mål på 55% genanvendelse i 2025.
Det er jeg sikker på, at vi nok skal nå. Måske endda inden.

Jeg kommer jo fra Herning - og der er vi håbløst bagud.
Skriv bare det. Min kone arbejder for Herning Kommune og de har godt af at blive drillet lidt.

Hvilke ressourcer skal vi tage
fat på i fremtiden - og er der
noget, vi skal blive bedre til?

I Herning er den kommunale indsamling knap så langt som
i Viborg, hvor vi sorterer mere ved husstandene. De har
dog også gode løsninger på vej, men lige nu går der gode
ressourcer tabt i restaffaldet. Vi er nok lidt miljøskadede
derhjemme, da vi begge arbejder i affaldsbranchen, så vi
har etableret mulighed for at sortere i flere fraktioner
i køkkenskabet. Så tager vi en ekstra tur til genbrugspladsen og holder fanen højt.
Når man arbejder i affaldsbranchen, så går det op for en,
hvad det handler om. Jeg har for eksempel tit tænkt på, at
Deponi er en forfærdelig løsning - og det er da lidt mærkeligt, at vi stadig gør det. Helt ærligt, så synes jeg ikke, vi
kan være det bekendt overfor børnene. Vi har forurenet
mere de sidste 50 år end nogen generationer før os. Det
skal vi altså tage til os, udfordre mere og blive bedre til at
tænke ind overalt. Designere, producenter, forhandlere og
forbrugere. Vi har allesammen en rolle i det.

Hvad er Revas egentlig for en
virksomhed - og hvad
kendetegner den i dag?
Revas er en del af Viborg Kommune. Det giver os en
masse styrker og fordele. Både strategisk og i det daglige

Vi kommer til at adskille affaldet endnu mere. Lige nu
diskuterer vi hvad og hvordan. Det er nemlig ret komplekst. Der er mange lag. Det handler ikke kun om flere
fraktioner. Men især om hvor vi sætter ind og får mest
muligt ud af det.

og så skal vi håndtere det indsamlede affald på vores
affaldscenter. Holde det adskilt og udnytte de ressourcer, der er i de forskellige fraktioner.

Der er også forskellige udfordringer med målgrupperne.
Børn er meget engagerede. De fleste voksne gør, hvad
de skal. Unge i tyverne er faktisk de sværeste. Jeg er
sikker på, at vi skal sætte endnu mere fokus på børnene.
Det er naturligt for dem at være nysgerrige - og gode
vaner fra barndommen holder jo hele livet.

Nu har vi været i gang med den
nye ordning i et halvt års tid.
Hvad er status?

Hvad glæder du dig mest
til i fremtiden?

Vi er kommet rigtig godt fra start i en proces og er nu
midt i rejsen, hvis man kan sige det på den måde. Langt
det meste af processen blev planlagt før min tid - og
jeg vil gerne fremhæve, at jeg har stor respekt for de
gode forberedelser. Vi har styr på det.

Det er en helt vildt spændende rejse, vi er på. Alt er i
spil. Teknik, teori, team og den helt enkle praktik i hverdagen. Jeg glæder mig meget til, at vi får de sidste borgere
med. Og, så ser jeg frem til den dag, vi kan sige farvel til
Småt Brændbart. Det vil være værd at fejre.

Vi aktiverer dit affald
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Brændbart affald er det affald, der bliver sendt til forbrænding på forbrændingsanlæg, og som derved
fjernes fra produktions- og forbrugscyklusser og destrueres. Danmark har p.t. ca. 28 affaldsforbrændingsanlæg, der modtager husholdnings- og erhvervsaffald. Ved afbrænding på anlæggene produceres energi,
som dækker op mod 25% af fjernvarmebehovet i Danmark og ca. 5% elektricitet.

Det kan godt være, det kan brænde – men SKAL det det?
Vi ved det godt. Navnet er lidt skævt. For det meste her i verden kan jo
brænde, hvis bare der er knald nok på flammerne - og derfor vil denne container altid friste mange af os. Men, bare fordi ting kan brænde (og give os
ny energi), er det langt fra sikkert, at det er det bedste. Det håber vi, du vil
give en tanke næste gang. Kig på det, du har med. Kan det måske genbruges,
som det er? Så aflever det i genbrugshuset. Kan det skilles ad og genanvendes? Så find den container, der passer perfekt til det. Det tager kun nogle
få sekunder. Men gør en kæmpe forskel.
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I sidste nummer fortalte borgmester Ulrik Wilbek om alt det
nye, der skulle ske med affaldssortering i Viborg Kommune. Nu
er vi alle godt i gang - også Ulrik
og hans familie. Vi mødte ham ved
affaldsbeholderne til en snak om
hvad, der er sket, og hvordan det
er gået ...også hjemme i privaten.

Det er jo en lille revolution

i vores måde at
tænke og leve på
Da vi mødtes sidst, var du begejstret
og spændt. Er du mon stadig det?
- Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, det er gået over forventning - og vi har allerede øget vores genanvendelse med
10%. Det er dejligt - og det er godt for både miljøet og
klimaet. Mere af det.
Spørgsmålet er nu. Hvor gode kan vi blive? Er vi tålmodige? Kan vi holde motivationen? Udvikling og nye
vaner kræver selvjustits og god disciplin af os alle. Hvis
vi sløser, kan skraldemændene jo godt opdage vores fejl,
men så er det jo for sent. Det skal vi hjælpe hinanden
med.
Vi aktiverer dit affald
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Fakta

Flere end 24.000 har nu downloadet app'en og bruger den
som guide til sortering - og de
får sms-besked, når vi er på
vej for at tømme beholderne.
App'en er selvfølgelig gratis.
PS: Ulrik har downloadet app'en
AffaldViborg. Har du?

Dette projekt har været det største i
Revas' historie. Hvad siger folk om
det, når du møder dem på gaden?

Du har jo også fået nye beholdere
derhjemme - med nye krav til sortering. Hvordan har I oplevet det?

De fleste mennesker, jeg møder, er meget positive og ofte
nysgerrige på, hvordan det går. Det her er noget, som
folk i Viborg Kommune interesserer sig for. Men, der er
selvfølgelig også nogle borgere i midtbyen, der synes at
beholderne fylder for meget og er grimme. De har svært
ved at forstå, at det er nødvendigt, nu hvor vi investerer
så mange penge i at forskønne hele byen. Det er svært at
være uenig i, men det er vilkårene for alle i hele landet
- og det bliver der ikke lavet om på.

Vi har faktisk oplevet det som en lille revolution i vores
måde at tænke og leve på. En ting er at tage de rigtige
beslutninger sammen med mine dygtige kollegaer på rådhuset. Men noget andet er jo at få helt nye vaner ind under
huden derhjemme. Når en hel familie skal forstå noget på
samme tid, sker der noget.
For eksempel tænker vi over madspild på en helt ny måde
nu, simpelthen fordi vi bliver udfordret til at skille det ad
fra emballagen. Før røg det jo bare ud samlet, uden at vi
tænkte særligt meget over det. Nu påvirker det helt sikkert vores måde at tænke på og shoppe på - og det er jo
en rigtig god bonuseffekt.

Hvordan har I grebet det an rent
praktisk?
Det er egentlig ret simpelt, men ikke helt perfekt endnu.
Vi har stadig en affaldsspand under vasken. Den bruger vi
til madaffald. Så har vi fået en ny spand til rengjort emballage. Men vi mangler stadig at løse gåden med, hvad vi
skal gøre med dåser og plastic inde i huset. Det arbejder
vi lidt på. Det fylder ekstremt meget og udfordringen er at
få det ud i beholderen med det samme. Det bliver selvfølgelig nemmere nu, hvor det bliver sommer - men vi har
ikke regnet den helt ud endnu.

Lige her til sidst; Sidste år var du
spændt på om dine store drenge ville
få det lært. Hvordan er det så gået
med det?
Jamen, de har været rigtigt gode. Jeg var spændt på, om
de gad gå ud med affaldet. Men de gør det faktisk godt.
De er jo den nye generation, der bare gør det, fordi det
simpelthen giver mening. Og, så slås de ikke med ældgamle, dårlige vaner ...ligesom mange af os, der er lidt
ældre, gør.

Vi aktiverer dit affald
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Jordkloden
tørster efter
dine madrester

I årtier har vi brændt vores madaffald sammen med dagrenovationen
og dermed frarøvet vores marker
vigtige næringsstoffer som fosfor,
kvælstof og kalium. Nu ved vi, hvor
vigtigt det er at få næringsstofferne tilbage i jorden igen.
Alle dele af affaldssortering er vigtige. Brugte glas kan blive til
nye glas. Papir bliver til nyt papir. Det ved alle. Men vidste du, at dit
organiske affald er blandt de allervigtigste ressourcer? Ungernes
uspiste madpakker, dine rester fra middagsbordet, som blev glemt
i køleskabet, og Fidos efterladenskaber fra aftenturen. Selvom det
nok er klamt, så er det meget værdifuldt.
Før vi begyndte at sortere vores affald, så røg vores dagrenovation bare i en stor ovn og direkte til himmels. Og med røgen
forsvandt også essentielle næringsstoffer, som planterne, der
blev til dine havregryn, foder til dit simrekød og Fidos hundelorte, havde hevet ud af muldjorden på bondemandens marker.
Med tiden udpines jorden. Det kan vi se nu.

Fra jodrdtil
til borigen
jord

Så, når du nøjsomt skraber resterne fra din middagstallerken ned
i beholderen med organisk affald, så er du med til at sørge for, at
jorden får sine vigtige næringsstoffer tilbage igen.
Først bliver dit organiske affald hældt i store biogas-anlæg, hvor
der udvikles gas til forbrug både til opvarmning og brændstof til
transport. Det er i sig selv en god ting for jordkloden.
Restproduktet med næringsstofferne spredes så ud over markerne og siver med regnen ned i jorden igen. Og bliver til nye planter, som bliver til nye madvarer, som bliver til nyt affald. Og så
videre og så videre.

Vi aktiverer dit affald
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500
dåser

BLIVER TIL
ET NYT CYKELSTEL

DU SKABER 7 KG
AFFALD OM DAGEN.
2.550 KG OM ÅRET.
DET SAMME SOM

2 biler
OVEN PÅ HINANDEN!

1 KG AVISER

30 PLASTFLASKER
BLIVER TIL

BLIVER TIL

32 ÆGGEBAKKER

1 NY FLEECETRØJE

106

foliebakker

KAN BLIVE TIL RAMMEN PÅ 1 NY PC

DER BRUGES CA. 2 KG OLIE
TIL AT LAVE 1 KG PLASTIK
- ALTSÅ MED MINDRE
VI BRUGER NOGET
GAMMELT PLAST

1 kilo
GRØNTSAGER GIVER

33 timers
LYS I EN PÆRE

2 dåser

ER METAL NOK TIL

EN NY RINGEKLOKKE

Når du sorterer dit affald, så
sørger du for, at vi skal bruge
færre af jordens ressourcer
til at lave nye produkter
Dine aviser og dine toiletpapir-ruller
bliver genanvendt i stor stil. Først
blødes det op med vand og bliver til
en lækker grød af papirfibre. Bagefter
presses det til store papir-baller og
sendes til papir- og papfabrikkerne,
som laver fint nyt papir og pap til
dine næste krimibøger, flyttekasser
og køkkenruller.
Dit plasticaffald flænses i småstykker
og bliver blandt andet til soveposefyld, nye fleecetrøjer, miljørigtig isolering eller nyt legetøj.
Dit metalaffald er i høj kurs hos
mange producenter. Det er nemlig
meget billigere at genanvende dit
brugte metal end at udvinde nyt i
store, dyre miner dybt under jorden.

Alle dine madrester bliver samlet
sammen, og så bliver der produceret
biogas i store anlæg. Og til slut bliver
resterne af biomassen til gødning og
spredt ud på markerne.
Glas er noget af det, vi har genanvendt i længst tid. Når skårene er
indsamlet, sorteres det efter farve og
smeltes om til nye rødbedeglas, drikkeglas og flasker. Vidste du i øvrigt,
at en ølflaske bliver genbrugt 35
gange, inden den knuses og smeltes
om til nye flasker?

Du får
dit affald
tilbage
som nye
produkter
Vi aktiverer dit affald
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VI ER GODT PÅ VEJ
MOD AMBITIØSE MÅL

I Viborg Kommune spurter vi frem mod
målet, når det kommer til at genanvende
vores husholdningsaffald. Fra at have genanvendt 34 procent af vores samlede affaldsmængde i 2017, viser tallene fra 2018, at
andelen er steget til hele 44 procent. Og her
er det vigtigt at have in mente, at stigningen i
statistikken er kommet på blot et halvt år, da
de nye skraldespande jo som bekendt først
blev delt ude lige før sommeren sidste år.

44%

Ifølge EU’s direktiver, som Danmark forventes at tilslutte sig, skal vi om 16 år, i
det herrens år 2035, op på en genanvendelsesprocent på 65 procent. I Viborg Kommune har vi som mål, at vi skal ramme 55
procent allerede om blot seks år - i 2025.
Det kommer selvfølgelig til at kræve en dedikeret indsats fra både borgerne, som skal
skabe udviklingen, men også hos Revas, der
fortsat skal udvikle fragmenteringen og distributionen af de forskellige affaldstyper til
relevante producenter.
I den kommende tid vil Revas fortsætte med
at levere information om affaldssortering og
de resultater, som vi skaber sammen. Jo bedre forståelse den enkelte borger har for den
rejse, affaldet skal ud på og hvilke produkter,
der kan fremstilles med velsorteret affald, jo
bedre.
Snart vil borgerne også opleve et øget fokus
på bedre sortering på genbrugspladserne.
Det betyder, at der kommer til at være flere
forskellige opdelinger i affaldstyper. For jo
bedre sortering af affaldet, jo renere en ressource kan Revas sende videre til forarbejdning ude hos producenterne.

55%

2025

34%

Vi har, som borgere og affaldsproducenter
i Viborg Kommune, således taget rigtig godt
imod muligheden for at være med til at sikre
en højere genanvendelse af vores affald. Jo
bedre sortering, jo højere genanvendelse. Og
det er vigtigt at holde gejsten.

2018

33%

2017

2015

33%

2016

MÆNGDEN AF AFFALD, DER GENANVENDES I
VIBORG KOMMUNE, ER STEGET FRA 34 % TIL 44 %,
VISER DE SENEST TILGÆNGELIGE TAL. DET ER
EN POSITIV UDVIKLING, DER VENTES AT STIGE
BETRAGTELIGT I DE KOMMENDE ÅR.

Fakta

En del af landejendommene i
Viborg Kommune kommer først
nu med i den nye affaldsordning.
Det betyder 3000 husstande,
der nu også skal i gang med at
sortere.
I løbet af i år og næste år skal en
lang række ældre undergrundscontainere have en to-deling til
henholdsvis restaffald og madaffald. Det betyder, at yderligere
4000 husstande også skal til at
sortere madaffaldet fra.

I den gearmdleer
bydelsærlige
helt rhold
fo

NU FÅR VI DE SIDSTE

husstande med
SNART KOMMER DE SIDSTE 7000 HUSSTANDE
OGSÅ MED I DEN NYE AFFALDSORDNING.

Den nye affaldsordning gælder for næsten
alle husstande i Viborg Kommune, og der
arbejdes målrettet på at få de sidste med.
Der er i alt cirka 45.000 husstande i Viborg Kommune,
og det er nu kun ganske få områder, som vi mangler at
få med i den nye affaldsordning.
Det er blandt andet husstande, som indtil nu har været
betjent af private aktører. Dertil kommer en masse
landejendomme og lejligheder, der har brugt en anden
type undergrundscontainere.
Undergrundscontainerne bliver ændret i løbet af i år
eller næste år, mens en masse andre husstande for
ganske nylig har fået leveret deres nye affaldsbeholdere og skal i gang med at sortere som alle andre. I
Viborgs historiske bydel står husstandene fortsat
uden for den nye affaldssortering, indtil der er fundet
en løsning på de særlige udfordringer, der gør sig
gældende her. Når alle disse husstande kommer med
i den nye affaldsordning, vil det selvfølgelig betyde en
højere genanvendelsesprocent.

Hent app'en AffaldViborg og få sidste
nyt og nyttig viden om dit affald.
Har du downloadet Revas-app'en? Ellers kan du finde
den, der hvor du henter dine apps - eller hoppe ind på
facebook og trykke “Synes godt om” på
siden, der hedder “Aktiver dit affald”.
Her kan du se, hvad andre
tidligere har spurgt om
eller selv stille spørgsmål. Det er en god
måde at dele vores
viden på, og det er
blandt andet her, at vi
fortæller om resultater og nye tiltag.
God fornøjelse.
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VI VIL FAKTISK
GERNE BARE GØRE
VORES ARBEJDE
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HAR DU MON TÆNKT OVER, HVORDAN
DET ER AT TØMME FLERE END 500 BEHOLDERE MED AFFALD INDE MIDT I EN
TRAVL BY? VI TOG PÅ TUR MED HENRIK
OG LARS FOR AT FINDE UD AF DET.

Dyyyyyt!!! Den store skraldebil fylder på villavejen, så en bilist
må sænke farten for at komme forbi. To skraldemænd løber
frem og tilbage med affaldsbeholdere. Det er Lars og Henrik.

Fakta

I VIborg Kommune kører ca.
14 biler og 34 skraldemænd.
De besøger dagligt husstande
i hele kommunen - faktisk
kommer de forbi alle 98.000
borgere i kommunen mindst
1 gang hver 14. dag.

Bor du i Løgstrup eller Viborg har du helt sikkert spottet dem.
De henter dagligt ca. 10 tons husholdningsaffald i deres specielle skraldebil med to rum. Et job, der kræver en god fysik og
desværre også en hel del mod.
- Jeg kan rigtig godt lide det, jeg laver og dem, vi gør det for.
Hver eneste dag møder vi borgere, der sætter pris på, at vi
kommer og henter deres affald - og langt de fleste har faktisk
helt styr på det med, hvor og hvordan beholderne skal stå. Man
bliver helt glad i låget, når man svinger ind på en vej og ser, at
alle beholderne står fremme, klar til at blive tømt, fortæller
Henrik, der har været skraldemand i et par år.
- Ja, nogen stiller ligefrem koldt vand frem til os på de helt
varme dage. Det er vi rigtig glade for - og det giver følelsen af,
at vi er sammen om den her opgave.

Vi aktiverer dit affald

29

Revas

u
d
i
d
r
o
f
k
Ta
n
e
t
r
a
f
r
e
sænrkogså vores arbejdsplads
Din vej e

n
Vis hensy
en
rt
fa
nk
æ
S

- Vores lastbil har to rum, så vi kan tømme beholdere med mad
til højre og restaffaldet til venstre, supplerer Lars. Flere end 10
tons affald bliver det til hver dag - og derfor betyder det rigtig
meget for os, at vi ikke skal gå på opdagelse hver gang.
- Jo hurtigere, vi kan komme ind, tømme og komme væk igen,
jo kortere tid holder vi i vejen for folk. For det gør vi, fortæller
Henrik. Vi ved godt, at vi ind i mellem er irriterende, når vi larmer eller måske ligefrem kan komme til at spærre for morgentrafikken. MEN, vi kan ikke gøre andet - og det ville jeg ønske, at
bilisterne ville forstå.
- Hver dag oplever vi, at folk dytter, at nogle giver os fingeren og
endnu værre, at nogle ligefrem speeder op og racer hensynsløst forbi. Det giver jo ingen mening.
- Vi ved godt, at bilen fylder. At vi indimellem holder i vejen - og
at vi krydser vejen, igen og igen. Sådan er det nu engang. Det
er vores arbejde. Men, vis lidt hensyn. Vi skynder os alt, hvad vi
kan, det tør jeg godt love, slutter de to, inden turen går videre
ned ad Romlundvej.
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Tip!

Jo tættere dine beholdere står
på "kilden", jo nemmere er det
at bruge dem. Skal man gå
for langt med affaldet, er man
måske mere tilbøjelig til at lade
det ligge på bordet eller smide
det hele i samme spand.

Inspirerende indretningsideer

Enkelt og
effektivt

Sæt
vejledningeent,
b
inde i skald
så er du a rig
i tvivl.

Er du på jagt efter en god ide til, hvordan din
familie kan opbevare jeres forskellige typer
affald i køkkenet? Så tag et kig på disse indretningsideer fra vores Facebook-følgere.
Måske er der lige præcis den løsning, som
I går og mangler. Ens for dem alle er, at de
gør det nemt at komme af med tingene - og
at de opbevarer affaldet uden lugtgener.

Vi aktiverer dit affald

33

Tip!

Der findes mange forskellige
slags beholdere, der kan
stables - og, det giver max
udnyttelse af pladsen i dit
skab. Med lidt snilde kan du
bygge din egen genbrugsplads
og gøre det nemt at samle
alle typer på et sted.

Sørg for atid
poserne altå
er tæt p rt
med et sma
beslag

Vil du gøre det nemt for
alle i familien, så sørg
for at der er god plads,
og at jeres beholdere
er nemme at bruge både ude og inde. Brug
klæberne med ikoner
og invester lidt tid i at
gøre placeringen både
praktisk og smuk. Det
giver større fornøjelse i
det daglige.
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. Retningslinier for underlag og adgangsforhold kan du læse
mere om på revas.dk.
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Jamen, det giver da

- eller gør det?

PIZZA-BAKKER ER LAVET AF PAP.
MEN HVORFOR ER DET SÅ IKKE PAP?

KØDBAKKER ER LAVET AF PLASTIK.
MEN HVORFOR ER DET SÅ IKKE PLASTIK?

Problemet med pizza-bakker er, at de ofte er fyldt med ost og madolie fra
de lækre Margaritas, Pepperonis og Vesuvios. Og det er faktisk lige præcis
derfor, at pap ikke længere er ...pap. Når vi genbruger det gamle pap, skal det
være helt rent og fri for madrester. Så kan maskinerne opløse og genskabe
det uden problemer. Er du pizza-fan, så bare husk, at bakkerne skal smides i
rummet til restaffald, når I har spist.
Velbekomme.

Du har helt ret. Det virker skørt. Men der er faktisk en god forklaring. Smider
vi de sorte plastik-kødbakker ned i rummet til plastik, giver det problemer, når
det senere skal sorteres. Den maskine, der skal sortere metal, glas og plast
fra hinanden, kan simpelthen ikke "se" sort plastik, og den tror derfor, at det
er metal. Det giver en fejlsortering og alting stopper. Alle andre farver plastik
giver ingen problemer. Køber du kød i sorte bakker, så bare husk, at de skal
smides i rummet til restaffald, når I har spist.
Velbekomme.
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Hvorfor må madaffald
pakkes i plastposer?

For at undgå insekter og lugtgener fra affaldsbeholderen anbefaler vi, at du pakker
dit madaffald i plastposer og slår en solid
knude på posen. Alle typer plastposer kan
bruges. De bliver efterfølgende sorteret fra.

Hvorfor anbefaler
I ikke bioposer?

Hvad gør jeg med
mine gamle batterier?

Bioposer er en smart opfindelse. Men,
de når desværre ikke at gå i opløsning
og skal derfor også bare sorteres fra
senere i processen på lige fod med
andre plastposer.. Vil du gøre noget
godt, så brug dine emballageposer fra
brød, frugt, grønt og lignende.

Batterier må du stadig aflevere i en klar
plastpose på låget af skraldespanden til
restaffald og madaffald. Så tager skraldemanden dem med ved næste tømning.

10 gode spørgsmål og svar
Er der også indimellem noget, der undrer dig? Så kig med her.
Måske har du gået og tænkt på præcis de samme
ting, men aldrig fundet svaret.

Hvad er pap og hvad er karton?

Du må gerne komme karton i beholderen til papir, men ikke
pap. Karton er tyndt og svarer til det, som æsken til dine
cornflakes er lavet af. Er det tykkere end det, så er det
pap, og det skal afleveres på genbrugsstationen.

Hvor meget vand skal
jeg bruge til rengøring
af emballagen?

Så lidt som muligt. Brug evt. det vand,
der løber ud i vasken, når du venter på,
at vandet bliver varmt eller koldt. Der
skal ofte kun en lille sjat vand til og så
en god rystning. Du kan også bruge kogevandet fra pastaen eller kartoflerne
til at skylle emballagen med eller måske
nøjes med en aftørring med et stykke
køkkenrulle.

Hvad betyder det når jeg
får en rød ”hænger”?

Som oftest er der ikke nogen hjemme i husstanden, når skraldemanden tømmer din
beholder. Den røde hænger er skraldemandens redskab til at kommunikere med
dig. Han hænger den på din beholder, hvor
han har afkrydset budskabet til dig. Samtidig
sender han samme besked ind til Revas. Er du
i tvivl er du velkommen til at kontakte os på
86613955 eller skrive på revas@viborg.dk.

Hvorfor må der ikke komme paprør fra
toilet- og køkkenruller i papir?

Der må godt komme lidt karton i din beholder til papir. Det er dog vigtigt
at hovedparten stadig er rent papir. Virksomheden, som aftager papiret
fra Viborg Kommunes husstande, kan ikke håndtere de mange toilet- og
køkkenrullerør i papiret. Vi arbejder på, at det bliver muligt i fremtiden.

Hvad gør jeg med
kapsler fra sodavand?

Alle kapsler fra alle flasker må puttes i rummet
med metal. Altså uanset om de er lavet i plast
eller metal. Så bliver de sorteret senere.

Hvad er forskellen på
blød og hård plastik?

Det er kun hård plastik, der må komme i beholderen. En nem og hurtig
måde at vurdere, om det er hård eller
blød plastik, er ved at ”tromme på
det”. Giver det lyd fra sig og kan det
selv ”stå”, så er det hård plastik. Hvis
du kan slå en knude på det, så er det
blød plastik.

Hvorfor er der to
forskellige biler, der
henter mit affald?

Det er ret enkelt. Der er 2 forskellige
biler, der kører efter forskellige fraktioner. Den ene bil har 2 rum til henholdsvis
madaffald og til restaffald. Den anden
bil har et rum til papir og et til metal,
glas og plast. Begge biler har skillerum,
der passer til skillerummet i dine
beholdere.
Bilerne kommer på samme dag, men
tidspunktet kan godt være forskudt på
dagen.
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Vi vil gerne
gøre det nemt
for dig at gøre
det rigtigt

Få det hele serveret
med vores gratis app

AFFALDVIBORG
Åbningstider, SMS-service,
tømningskalender, nyheder
samt sorteringsguide
- eller find det på
www.revas.dk

Derfor gør vi os umage for at være
tilstede både digitalt og ude i
virkeligheden. Har du spørgsmål
til sortering, afhentning, indretning
eller andet, så tjek vores app eller
website. Er du stadig i tvivl, så ring
og spørg. Vi hjælper meget gerne.

PS: 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.
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Alting ændrer sig. Vores liv, vores behov og vores forbrug
- og dermed også vores affaldsvaner. Måske får I brug for
mere plads i fremtiden. Måske mindre. Men det er ikke
noget problem. Vi har 4 forskellige løsninger, der dækker det
meste. Er det ikke nok, finder vi en løsning.

næsten

Du kan få det lige
som du vil have det
Hos Revas har vi flere end 80.000 kunder fordelt ud over hele kommunen. Unge, gamle,
singler, storfamilier og meget mere. Men uanset hvor forskellige de måtte være, så er målet
det samme. Vi skal finde den affaldsløsning,
der passer til den enkelte kundes behov.

Brug for re?
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Så t næste
tilbud på ...
side

Vi har derfor udviklet 4 standardløsninger, der
burde kunne opfylde de ønsker og krav som
de fleste måtte have. Også dig og dem, der bor
i din husstand. Alle beholdere uanset størrelse,
er todelte og dermed designet til at holde de
forskellige fraktioner adskilte hele vejen fra dit
hjem til det anlæg, der skal genanvende ressourcerne - og, uanset, hvilken løsning I vælger,
så er logistikken den samme. I skal sortere på
samme måde som alle andre, og tømningen
foregår hver 14. dag. Kort og godt.
Har du særlige ønsker, tilbyder vi også en række tilvalgsmuligheder.
Standpladsordning.
Vil du gerne være fri for, at dine beholdere står
i skel, eller at du skal flytte dem ud fra din
grund, hver gang de skal tømmes, så kan du
tilkøbe en standpladsordning for kun 250 kr./
år pr. tilmeldt beholder.

Pakke til svagtseende. GRATIS.
Er du svagtseende og har svært ved at skelne
de forskellige affaldsbeholdere og rum fra hinanden, kan du bestille nye ikoner til dine affaldsbeholdere. De består af mærkater med
forhøjet skrift, der indikerer affaldstype. Mærkaterne er printet i farve og med en høj kontrast, der gør det nemmere at genkende affaldstypen. Bestil hos Revas, så kommer vi og
monterer dem på dine beholdere for dig.
Reflekspakke. GRATIS,
Bor du på landet, eller står dine beholdere ud
mod en dårligt belyst vej, kan det være en god
idé at gøre lidt ekstra opmærksom på dine affaldsbeholderes placering. Særligt, når mørket sænker sig i vinterhalvåret. Reflekspakken
består af en række klistermærker, der er lige
til at montere på dine affaldsbeholdere.
Har I behov for flere beholdere eller en af
vores tilvalgsmuligheder, så bare skriv til os på
revas@viborg.dk - så finder vi ud af det sammen.
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STANDARD 2 x 240 liter

Årligt gebyr

Denne løsning kan dække behovet hos de fleste. Typisk benyttes
løsningen til husstande på mellem 1 - 5 personer. Ca. 75% af alle
villa-ejere i kommunen benytter denne løsning.

1.326,-

MEDIUM 3 x 240 liter

Årligt gebyr

Denne løsning benyttes typisk af større familier, eller
husstande med særligt meget affald fx. familier med blebørn.

2.652,-

LARGE 3 x 240 liter + 1 x 400 liter
Denne løsning benyttes typisk ved mindre fælles
løsninger fx. en lille andelsforening.

Årligt gebyr

3.536,-

X-LARGE 3 x 240 liter + 1 x 660 liter

Årligt gebyr

XL-løsningen er også til mindre fælles løsninger fx. en lille
gruppe rækkehuse eller lignende.

5.856,Beholderne kan sammensættes på mange måder, så det passer bedst muligt til dit affaldsbehov.
En affaldsløsning består dog altid af minimum ét rum til hver af de fire affaldstyper.
Vi aktiverer dit affald
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Den gode
oplevelse

VIL DU HAVE EN GOD OPLEVELSE HVER GANG
DU KØRER PÅ GENBRUGSSTATIONEN? SÅ HAR
VIDAR OG KENNETH FRA BJERRINGBRO
ET PAR GODE TIPS TIL DIG.
Tip 1 Sorter affaldet korrekt hjemmefra
- så er det nemt at få fat i, når du står herude.

starter
hjemme
hos dig

Tip 2 Pak traileren logisk hjemmefra - så affaldet kan
tømmes af i den rigtige rækkefølge. Der findes oversigt
over den lokale genbrugsstation på revas.dk
Tip 3 Tænk over, hvad du afleverer til genbrug

- så det, der er værdiløst ikke fylder på hylderne.

4. stop

2. stop
3. stop

1. stop

Bruger du vores genbrugsstationer, har du
sikkert opdaget, at her kan være lidt hektisk
en gang imellem. Masser af mennesker, biler,
trailere og affald giver masser af trafik. Her får
du 3 gode tips, der vil gøre din tur meget bedre.
Er du i tvivl om, hvordan du sorterer dine ting
korrekt, så bare spørg vores pladsmedarbejdere.
De vil rigtig gerne hjælpe.
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5 gode råd
1.

Tilmeld dig vores SMS-service - så får
du besked dagen før dine beholdere
bliver tømt.

2. Sørg for, at dine beholdere er korrekt
placeret i forhold til retningslinjer
for adgangsforhold.
3. Vær opmærksom på om låget på
beholderen kan lukkes.
4. Brug sorteringsvejledning i vores app
"AffaldViborg", hvis du er i tvivl.
5. Er du i tvivl om noget, så er du
velkommen til at kontakte os.

SERVICE
SERVICE
SERVICE
Er du i tvivl om noget, eller
har du brug for hjælp, så
kan du altid skrive eller
ringe til vores serviceteam.
De sidder klar til at hjælpe
dig, hvis du får brug for det.

Har du været i tvivl om noget med dine affaldsbeholdere,
tømning eller sortering og ringet til Revas for at blive
klogere? Så har du helt sikkert fået hjælp af enten Pia,
Lene, Birthe eller Anita. De er vores serviceteam, der
sidder klar til at tage telefonen alle hverdage.
- Vi taler med mange forskellige borgere og virksomheder
hver dag - og kan vist efterhånden svare på det meste
uden at skulle slå det op, fortæller Lene.
- Det er ofte de samme ting, som folk gerne vil have
hjælp til, og det forsøger vi så at give dem. Det er en
rigtig dejlig følelse, når borgerne er glade for de gode
råd eller den vejledning, som vi giver dem. Men der er
desværre også nogle få, der ikke er særligt venlige. De
har ligesom bestemt sig for at være sure, uanset hvad vi
gør for dem - og så er det jo nærmest en umulig opgave,
supplerer Anita.
- Sidste år var det nyt for os alle, men nu er langt de
fleste jo ved at have vænnet sig til de nye regler og vaner, så derfor bliver det hele jo lidt nemmere, supplerer
kollegaen Lene.

Og det er bare rigtig godt, siger Anita. For inden længe
tager vi hul på alle landområderne, og det er jo en helt
ny gruppe mennesker, der skal i gang med det nye. Så
mon ikke de også har et enkelt spørgsmål eller to. Det
tror jeg, slutter hun.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en
e-mail eller ringe til serviceteamet. Altså medmindre du
hellere bare selv vil finde svaret på appen AffaldViborg
eller på revas.dk. Det kan ofte spare dig for lidt ventetid.
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Skal dit affald
graves ned?

Fordele:
Jorden omkring beholderen køler
affaldet ned. Derfor lugter det ikke
så meget. Stor kapacitet. En beholder
på op til fem kubikmeter dækker
mange boliger. Containeren giver
automatisk besked til skraldebilen,
når den er ved at være fuld.
Ulemper:
Undergrundscontainere kræver en
relativ stor anlægsinvestering i forhold til almindelige plastbeholdere.
Det kan være et problem for gangbesværede, at der bliver længere
hen til affaldscontaineren.

Revas oplever stigende efterspørgsel fra ejerforeninger,
der er interesserede i at få en fælles affaldsløsning
med undergrundscontainere.

I dag er der omtrent 10.000 husstande i Viborg Kommune, der bor i etageboliger. Størstedelen benytter
fælles "affalds-øer" bestående af fire-hjulede affaldsbeholdere. Ca. 4000 husstande har dog en særlig affaldsbeholder, der er gravet ned. Det har nemlig nogle
gode fordele i forhold til både æstetik og drift. Disse
undergrundscontainere findes på nuværende tidspunkt
omkring 150 steder i Viborg Kommune.
For at efterleve den stigende efterspørgsel på undergrundscontainere, åbner Revas i 2019 op for at
foreninger, privatpersoner og selskaber kan ansøge
om egenfinansiering af de nedgravede affaldsløsninger.
Det giver en række friheder i forhold til for eksempel
design og etableringstidspunkt. Revas tilbyder et mindre
økonomisk tilskud til investeringen som blandt andet
skal dække de kommunale krav til teknologi.

En guide til og ansøgning om egenfinansiering af undergrundscontainere vil være tilgængelig på revas.dk i løbet
af 2019.
Der er dog også andre muligheder for at få en fælles affaldsløsning, så man slipper for alle de mange sorte beholdere i bybilledet. Bor man for eksempel fem naboer
i rækkehuse, så kan det være en mulighed at bytte alle
husstandenes beholdere ud med nogle lidt større beholdere og for eksempel sætte dem i et fælles aflukke ved
parkeringspladserne. Har både dig og din nabo svært
ved at fylde jeres affaldsbeholdere, kan I dele både pris
og brug af ét sæt beholdere - hvis I kan blive enige om
alt det praktiske med placering, snerydning og så videre.
Der kan faktisk godt være lidt penge at spare ved at lave
en fælles løsning. Du kan finde en guide til etablering af
fælles affaldsløsninger på revas.dk.
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VI DANSKERE BRUGER VORES MOBILER SOM ALDRIG FØR. OG DE
FLESTE ER NOK ENIGE OM, AT DET ISÆR ER DE UNGE, DER ELSKER
MOBILE APPS. MEN DET ER FAKTISK IKKE HELT RIGTIGT. MANGE
ÆLDRE ER OGSÅ FLITTIGE BRUGERE AF APPS, DER GIVER VÆRDI.

BIRTHE OG ADOLF ANMELDER:

Anmeldelse
Birthe giver
Adolf giver

Vi var helt sikkert
nogle af de første,
der hentede app'en
Det gælder også Birte Andersen og Adolf Bech,
der begger gerne bruger Revas app’en, ligesom
mere end 10.000 andre borgere i Viborg Kommune. De er aktive seniorer og synes rigtig godt
om det lille digitale værktøj.
- Jeg er vild med apps og bruger især Rejseplan,
Flashscore til sport og nyhederne og så selvfølgelig Revas app’en, fortæller Birthe Andersen
på 71 år. Hun er tidligere ekspedient i Brugsen,
kontormedarbejder og hjemmehjælper - og har
altid haft en stor interesse for it.
- Jeg så det med apps i fjernsynet for flere år
siden og tænkte, det vil jeg også, griner hun.
Det er dog nok mest min Ipad, jeg bruger,
men har også altid min mobil lige ved hånden,
fortsætter hun.
Så kan jeg nemlig lige tjekke sorteringsguiden,
når jeg er i tvivl.

- Vi var helt sikkert nogle af de første, der hentede app’en, fortsætter han. Den er nem at
finde ud af, når jeg har brug for at tjekke tømningstidspunkter eller finde svar på noget.
Men jeg kører også selv på genbrugsstationen
med meget.
- Det gør vi også, fortæller Birthe.
Jeg har flyttet tømningsdagene fra app’en over
i min egen kalender og bestilt sms, så jeg ved,
hvornår de kommer og tømmer. Det er nemt.
Så kan vi bare lige flytte beholderne ud hver
gang.
- Og så er der lige det med plast. Jeg synes
simpelthen, vi genbruger for lidt af det.
Det er jo ressourcer alt sammen. Det må vi
kunne gøre bedre. Med eller uden mobil, slutter
Birthe og lægger telefonen fra sig.

- Sådan har jeg det ikke, smiler Adolf på 78 år.
Han er er tidligere skovfoged i Vesthimmerland
og bruger sin pc mere end mobilen.
- Jeg har jo næsten altid mobilen med mig, men
jeg er ikke afhængig af den ligesom så mange
unge mennesker. De kan jo nærmest ikke lægge
den fra sig.
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HVERT ÅR ER DER SNAPSTING FOR
BØRN PÅ BORGVOLD - OG HER DELTAGER VI GERNE. DET ER NEMLIG
DEN PERFEKTE MULIGHED FOR AT
GØRE MASSER AF BØRN I ALDEREN
3-10 ÅR TIL ÆGTE NATURHELTE.

ve
Gåder og sjo
opgaver skeaobger
interess r.
gode vane

Langt de fleste børn elsker sjove udfordringer - og
vil gerne være med til at passe på naturen. Derfor
har vi udviklet Naturheltene. Et sjovt univers, der
giver børn noget at tænke over og muligheden for
at vise, hvor dygtige de er.

SNAPSTING I
BØRNEHØJDE

Ægte Naturhelte kan nemlig kaste affald i de helt
rigtige skraldespande, så det er sorteret korrekt. De
kan finde drilske fejl De kan sortere den giftige sø,
så den blive ren og fin igen - og de elsker at vise far
og mor det flotte diplom og den lille gave bagefter.
Skal vi gøre dine børn til ægte Naturhelte, så fortæl
om det i jeres børnehave eller skole. Vi er på
Borgvold igen i år og klar til mange flere Naturhelte.

Fakta

Børn er naturligt nysgerrige
og elsker at gøre noget godt.
Derfor gør vi alt hvad vi kan
for at inspirere dem og give
dem gode vaner - gerne på
en sjov måde.
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Fakta

Naturheltene er et undervisningskoncept til børn i alderen 3-10 år.
Konceptet består af en minigenbrugsstation, sang, tegnefilm, digitalt spil,
medaljer, malebøger og besøg af en
underviser fra Revas

Det må gerne være sjovt at passe på naturen.
Derfor har vi udviklet Naturens Helte. Et koncept, der
på deres niveau, motiverer og inspirerer børnene til
at lære, hvordan vi skal sortere affaldet.

Se mere og bestil på:
revas,dk/undervisning-og-besoeg

Alle bør
alderen n i
år kan 3-10
Naturh blive
elte!
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lyst til en sjov oplevelse,
så tag familien med og få
et par sjove timer, når vi giver
fuld gas på Nytorv
den 25. maj kl. 11-14

Grand Prix
2019

GENBRUG I
HØJESTE GEAR
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"Skal vi ikke designe og bygge nogle vilde
sæbekassebiler af affaldsbeholdere, lave
en skør racerbane med masser af forhindringer og køre race på Nytorv?"
Det startede som en skæv ide, der bare
skulle sætte fokus på de nye affaldsbeholdere - men Revas Grand Prix blev en
stor succes og er allerede nu en sjov og
god tradition, som tusindevis af børn og
voksne ser frem til hvert år.
Det handler om affaldssortering - men
også om at have det sjovt, om at blive inspireret og om at genbruge i et lidt højere
gear. Uanset, hvem man er.

Vil du give din familie en sjov oplevelse,
så find jeres gamle batterier frem og mød
op på Nytorv den 25. maj. Batterierne kan
byttes til drikkevarer i BatteriBar - og vi
tør godt love, at der bliver fuld knald på,
når holdene fra landsbyerne i hele kommunen giver den gas..
I år kan du opleve den professionelle
racerkører Frederik Schandorff, der kigger forbi med en DTC-racer. Du kan nyde
torvets boder, besøge Skraldebassen og
få en snack til den gode musik.
Vi ses på Nytorv.
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Kolde gys giver
grøn energi

Er du også grøn helt
ind i hjertet, så tag
til fodbold på
Viborg Stadion.
Du kan se mere
her vff.dk.

Er du vild med fodbold og fan af de grønne - så
har du nok allerede genkendt de to fodboldspillere
Jeppe Grønning og Simon Trier fra Viborg FF.
De er professionelle, træner hårdt og sætter
stor pris på de affaldsbeholdere, som
Revas har doneret. De bruger dem
bare lidt anderledes.

- Vi træner mange timer hver dag og har brug
for at restituere hurtigt, fortæller anfører Jeppe
Grønning. Og her er spandene helt perfekte.
Sportsfysiologer har nemlig fundet ud af at
kontrastbade forbedrer blodcirkulationen og
mindsker inflammation.
- Den ene spand er fyldt med iskoldt vand og
den anden med varmt vand, fortæller Simon Trier.
- Og når vi er færdige med træning, bruger vi
en halv times tid i dem. Her er musklerne fulde
af affaldsstoffer - og ved at skifte mellem koldt
og varmt, giver vi kroppen en chok-effekt, og
dermed forsvinder ømheden og affaldsstofferne
hurtigere. Det er ikke ret sjovt at komme ned i det
kolde vand. Men det virker helt perfekt.

og
Jepipmeon
S
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Fakta

Her bliver dine
gamle ting
til gode formål
- og det er helt frivilligt
j
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Møbliesre,nkram
og er værdi
skabr andre.
fo

Frivillige sjæle fra de 5 organisationer tager det
store slæb i en god sags tjeneste.

Før 2018 var det udelukkende Blå Kors, der løftede
opgaven. Ordningen blev
dog så stor en succes, at 5
organisationer nu kan have
glæde af gavmildheden.
Mange flere frivillige løfter
det store arbejde og skaffer
dermed penge til deres gode
formål.

Alle ting vurderes nøje, så butikkerne kun får de ting,
der rent faktisk kan sælges videre.

Vi elsker upcycling og giver gerne vores brugte ting videre, så andre kan få glæde af dem. Det er de glade for i Blå
Kors, Røde Kors, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp
og hos Spildopperne. Det er nemlig disse 5 organisationer,
der får glæde af alle de møbler, porcelæn, tøj, legetøj og
andre gode ting, som bliver afleveret i genbrugshuset på
Viborg Genbrugsstation.
Hver mandag, onsdag, fredag og lørdag tømmer frivillige
kræfter hylderne og sørger for, at alt bliver sorteret og
gjort klar til videresalg i deres butikker.

- Vi laver en plan for en måned ad gangen, fortæller koordinator Ole Bøjlund fra Folkekirkens Nødhjælp. Så er vi
sikre på, at alle får mulighed for at hente på de gode og
de mindre gode dage.
- Der er så mange fine ting, og jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at denne gode ordning har løftet
omsætningen i vores butikker. Rare penge, der ryger lige
direkte videre til folk, der har brug for et varmt måltid
mad eller andet. Barnevogne, legetøj og babyudstyr giver
vi til Mødrehjælpen. Det giver god mening og føles rigtig
rigtig rart, slutter Ole Bøjlund.
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Det kigger man
på lige nu:
Endnu flere forskellige containere på genbrugsstationen.
Jo finere, vi kan sortere affaldet, jo nemmere kan det bruges
til at fremstille nye produkter.
Hvis vi drømmer stort, så er
målet at nå dertil, hvor vi kan
sløjfe “Småt brændbart” fordi
alt det, der i dag ryger i den
fraktion eller container, bliver
sorteret i en lang række nye
kategorier til genanvendelse.

Hvad bliver

det næste?
Vi er gode til at sortere affald - men er vi de bedste? Netop nu er Revas
og Viborg Kommune i gang med at brygge en ny affaldshåndteringsplan for
2021-2026 sammen. Men hvad er der i støbeskeen?

Vi er i gang med det sidste år af den affaldsplan, som
Viborg Kommune lagde for årene 2014-2019. Set fra borgernes vinkel, så var det især de nye affaldsbeholdere og
sorteringen af affaldet, der var det mest håndgribelige
resultat. Og resultatet af borgernes indsats ude ved de
nye sorte affaldsspande kan aflæses direkte i statistikken
over, hvor meget af affaldet, der genanvendes. Fra et stabilt niveau på omkring 33% i de senere år, så tog kurven
et gevaldigt hop til 44% i 2018. Og det var altså først cirka
halvvejs inde i året, at de nye affaldsbeholdere kom ud
til borgerne. Så mon ikke at tallet for 2019 bliver endnu
højere?
Og jo. Uanset hvad, så skal vi blive endnu bedre til at
genanvende vores affald. Både i Viborg Kommune, i Danmark, i Europa og i hele verden. I Danmark forpligter vi
os til at nå EU’s måltal for genanvendelse af affald. Vi er
godt på vej mod målene, og vi har vist, at vi godt kan. Men
der er et stykke vej endnu.

I løbet af i år og næste år vil der blive udarbejdet en ny
affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune. Den skal
bygge på nye analyser af vores affaldsvaner, men også
på hvilke affaldstyper, der i fremtiden kan genanvendes
til at lave nye produkter. Det er et område, hvor der hele
tiden sker spændende fremskridt.
Revas har i løbet af det seneste år fået nye, gode erfaringer og mange gode forslag, som vil blive indarbejdet
og drøftet i forbindelse med tilrettelæggelsen af den nye
affaldshåndteringsplan. Både organisationer og borgere
vil løbende blive orienteret og inddraget i processen.
I 2020 vil den nye affaldsplan blive sendt i offentlig høring,
og man kan løbende følge arbejdet med den nye affaldshåndteringsplan. Det er Viborg Kommunes Klima- og
Miljøudvalg, som behandler udarbejdelsen af planen.
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Ny bydel
viser vejen
I Arnbjerg er affaldssortering en
naturlig del af livet og arkitekturen

Den fælles affaldsløsning i Arnbjerg
giver både et pænere udtryk, en mere
effektiv sortering, og så giver det en
væsentlig lettere og hurtigere tømning
for Revas.
Når den nye bydel Arnbjerg står færdigbygget og flot
om få år, så bliver det en af landets bedst gennemtænkte
bydele, når det kommer til bæredygtighed, spildevandshåndtering og lavt co2-aftryk. Og fremtidens affaldshåndtering var også tænkt ind helt fra start. Ejerne af de
fine nye huse skal ikke tænke på kreative løsninger til at
skjule de store sorte affaldsspande i indkørslen. Ej heller
at rulle dem frem på bestemte dage. Husstandene har
nemlig slet ikke deres egne affaldsbeholdere, men deler
derimod en række fælles undergrundscontainere, der er
placeret helt ude på forbindelsesvejene i området.
Det betyder selvfølgelig, at man ikke lige kan smutte ud
med skraldet i slåbrok og slippers en råkold decembermorgen. Der er lidt længere til skraldespanden, men det
kræver ikke meget mere planlægning at få turen med
madaffaldsposen flettet ind i dagligdagen, fx når Fido
skal luftes, eller når junior cykler til fodboldtræning.
Sådan lyder i hvert fald de første meldinger fra de beboere, der har indtaget deres nye huse.
Ude på villavejene slipper beboerne for at få besøg af den
store skraldebil. Og det kommer ikke til at tage mange
minutter at få tømt undergrundscontainerne, der betjener de godt og vel 700 husstande, som Arnbjerg kommer
til at bestå af. Som kontrast står nabobydelen Teglmarken
tæt på med ca. 318 husstande bygget i 70'erne. Har får
alle besøg i indkørslen af skraldemanden mindst en gang
hver 14. dag og affaldet tømmes ud uanset om beholderen er fyldt op. I Arnbjerg kommer skraldevognen trillende, når containeren selv kan mærke, at den er ved at
være fuld. Den sender automatisk et signal til bilen, når
det er ved at være tid. Det er effektivt.
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Vi er altid lige i
nærheden, hvis du
har spørgsmål.
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Revas

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

