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Klar til sortering!
I Danmark skal vi sortere og genanvende mere affald. Regeringen har fastsat et mål om, at vi inden
2022 skal genanvende mindst 50% af vores husholdningsaffald. I dag genanvender vi i Viborg Kommune godt 30%. Alle skal derfor have nye affaldsbeholdere, så vi nemmere kan sortere mere af det
genanvendelige madaffald, papir, metal, glas, hård plast, samt batterier ud af dagrenovationen. Disse
typer affald er netop udvalgt, fordi de har en stor værdi i forhold til genanvendelse – de er nemme at
sortere fra, og de har en miljømæssig gevinst. Det er sund fornuft.

Aktiver dit affald

Den nye affaldsordning er en aktiv forandring i hverdagen for os alle. At skabe forandring er at sætte
ting og tanker i bevægelse, og med den nye affaldsordning sætter vi handling og aktivitet bag den
sunde fornuft. Vi gør det muligt for alle at sortere både mere og bedre, og vi sørger, for at affaldet
genanvendes og behandles hver for sig. Målet er at øge mængden af genanvendelige ressourcer
– ressourcer der ellers ikke ville blive udnyttet. Samtidig er brugervenlighed og sikker drift en prioritet.

For dig med egen affaldsløsning

I den nye affaldsordning er der fokus på fem typer affald, der bliver indsamlet hjemme hos dig. Du
får udleveret nye affaldsbeholdere af plast til formålet. De nye beholdere erstatter din nuværende
affaldsbeholder eller sæk. Revas tilbyder beholdere i en række forskellige pakkeløsninger tilpasset
den enkelte husstands mængdebehov. Derudover kan du fortsat aflevere dine brugte batterier i en klar
pose på låget af beholderen til restaffald på tømmedagen. Du kan læse mere om de forskellige pakke
løsninger og affaldstyper her i folderen eller på revas.dk.

For dig med fælles affaldsløsning

Mange steder med fælles affaldsløsning er der i dag allerede indført affaldssortering i tre og fire typer
affald enten i ”øer” med fire-hjulede beholdere eller i nedgravede affaldsløsninger. Med den nye affaldsordning skal alle sortere i fem affaldstyper. Revas tilbyder beholdere der er tilpasset din fælles affaldsløsning. Du kan læse mere om de forskellige løsninger og affaldstyper her i folderen eller på revas.dk.
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Tømning hver 2. uge

Tømning hver 4. uge
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Hvad er det nye?
• Du får 2 rum til ressourcer, hvor du kan sortere og aflevere
metal, glas og hård plast samt papir.
• Du får 2 rum til dagrenovation, hvor du kan sortere og aflevere
restaffald og madaffald.
• To-delte beholdere bliver tømt i en skraldebil med to adskilte rum,
og affaldet holdes dermed sorteret og er klar til genanvendelse.
• Beholderne har dobbelt låg, så de kan åbnes fra to sider.
• Der er en sorteringsvejledning på indersiden af låget.
• Du finder flere beholdertyper og mål, priser og information
om adgangsforhold på revas.dk.
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Batterier
Batterier skal du lægge i en klar pose
på låget af din beholder til restaffald
og madaffald, så tager skraldemanden
dem med.
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Restaffald
• Bleer
• Chips- og kaffeposer
• Flamingo
• Kattegrus
• Kødbakker
• Mælke- og juicekartoner
• Plastikposer
• Snavset emballage
• Sort plastik
• Gavepapir
• Pizzabakker

HUSK
at lukke
posen!

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.
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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
Nej tak til bleer, haveaffald,
kattegrus og sølvpapir.

HUSK
at lukke
posen!

OBS: Madaffald skal i en plastpose,
inden det kommer i affaldsbeholderen.
Posen skal være lukket.
Plastposer bliver sorteret fra
senere i processen.
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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
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, dunke med faremærker, der har indeholdt husholdningssprit, afløbsrens og lignende.
OBS: Husk, at emballager skal være tømte, synligt rene og uden madrester.
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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.
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Har du ekstra affald?
Har du ekstra restaffald, der ikke kan være i beholderen, så kan du købe en ekstra sæk.
Det kan du gøre via app’en “AffaldViborg”, sms, på genbrugsstationerne, hos Viborg Kommunes Borgerservice
eller i en af de butikker, der sælger de godkendte sække. Den koster kr. 30,-. Se salgssteder på revas.dk.
Sækken må ikke bruges til madaffald, papir, metal, glas og hård plast.
Vil du bruge din egen sæk, kan du gøre følgende:

1

Send POSE til 1204.
Du modtager sms
med en kode.
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Sæt koden på din egen sæk
- sæt sækken ved siden af din
beholder med restaffald, så bliver
den afhentet på næste tømmedag.

3

Du opkræves 30,-.
+ alm. sms takst.

Farligt affald i husholdningen
Produkter og emballage mærket med faresymboler er altid farligt affald. Det skal afleveres på
genbrugsstationen og må ikke komme i dit øvrigeaffald, da det kan ødelægge genanvendelsen.
Er du i tvivl? Så se vores sorteringsguide på vores app “AffaldViborg” eller på revas.dk.
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Genbrugsstationerne
Vores seks genbrugsstationer i Viborg Kommune står klar til at modtage det affald, som ikke må komme i dine
nye beholdere. Genbrugstationerne er moderne og brugervenligt indrettet, og her er mulighed for personlig
vejledning. Du finder vores genbrugsstationer her:

Bjerringbro Genbrugsstation
Gl. Tangvej 1, 8850 Bjerringbro
Mandag – fredag: kl. 13 – 18
Lørdag: kl. 10 – 18

Karup Genbrugsstation
Materielvej 3, 7470 Karup
Mandag – torsdag: 15 – 18
Fredag: kl. 13 – 18
Lørdag: kl. 10 – 18

Møldrup Genbrugsstation
Erhvervsparken 6, 9632 Møldrup
Mandag – torsdag: 15 – 18
Fredag: kl. 13 – 18
Lørdag: kl. 10 – 18

Stoholm Genbrugsstation
Tastumvej 18D, 7850 Stoholm
Mandag – torsdag: kl. 15 – 18
Fredag: kl. 13 – 18
Lørdag: kl. 10 – 18

Viborg Genbrugsstation
Kirkebækvej 136, 8800 Viborg
Mandag – fredag: kl. 8 – 18
Lørdag og søndag: kl. 10 – 18

Ørum Genbrugsstation
Industrivej 18, Ørum, 8830 Tjele
Mandag – torsdag: 15 – 18
Fredag: kl. 13 – 18
Lørdag: kl. 10 – 18
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Affaldsbeholderne skal ud til vejen
Som noget nyt skal affaldsbeholderne ved tømning stå ved skel, så de står ud til vejen. Det betyder, at du kan
vælge at placere dem permanent ved skel, eller du kan vælge at stille dem frem ved skel på tømmedagen. De
nye affaldsbeholdere er lette at flytte med.
Vi har gjort det nemt for dig at følge med i, hvornår dine affaldsbeholdere bliver tømt. Du kan enten downloade
vores app “AffaldViborg” eller besøge revas.dk. Her kan du også tilmelde dig en sms-ordning, som giver dig besked,
når det er tid til at stille dine beholdere frem.
Ønsker du, at dine affaldsbeholdere skal stå længere inde på grunden, kan du aftale det med Revas. Det koster
250,- kr. pr. beholder pr. år. Adgangsforholdene skal følge Arbejdstilsynets regler. Du finder dem på revas.dk

Beholderen skal
stå ved skel

Håndtag skal
vende ud mod vejen

Underlag skal
være fast
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Almindelig grund

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 at:
• 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 max 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, så skal der ved ejendommen være en
vendeplads for skraldebilen. Desuden skal skraldebilen kunne komme helt tæt på
dine beholdere. Hvis der ikke er en vendeplads til en lastbil, skal beholderne stå
ude ved landevejen på tømmedagen.

Se flere billedeeksempler og regler for adgangsforhold på revas.dk

13

14

Undergrundscontainer

En stor andel af borgerne i Viborg Kommune bor i etageejendomme – typisk
uden egen have og med fælles affaldsløsning.
En fælles affaldsløsning består af, beholdere placeret ved opgange og stier
på de enkelte ejendomme. Mange steder i kommunen er disse nu erstattet af
nedgravede affaldsløsninger, som både driftsmæssigt og designmæssigt er
velfungerende.
De fleste steder med fælles affaldsløsning er der allerede indført affaldssortering med både tre eller fire typer affald. Med den nye affaldsordning vil
vi også fremadrettet sortere affaldet. Vi udvider affaldssorteringen, så der ud
over restaffaldet indsamles genanvendeligt madaffald, papir, metal, glas og
hård plast. Derudover indsamles batterier seperat. Du får mere information,
når den udvidede affaldssortering indføres ved netop din bolig.
Det er vigtigt, at vi fortsætter det gode arbejde med at sortere vores affald
– det gør nemlig en forskel.
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Download app’en
AffaldViborg
Vi vil gerne gøre det nemt for dig. Derfor har vi lavet en app,
hvor du kan finde information om dit affald. Du kan bl.a. se:
• Tømmetider
• Placering af nærmeste boble/miljøstation
• Åbningstider
• Placering af nærmeste genbrugsstation
• Indberetning af manglende tømning
• Sorteringsguide
• Kontaktformular
• Påmindelsesservice - SMS eller App
• Køb af ekstra sæk
Du kan hente den fra App Store eller Google Play
- og den er selvfølgelig helt gratis.
God fornøjelse.

Har du spørgsmål? Så er du selvfølgelig
altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Kirkebækvej 136, 8800 Viborg, Tlf. 86 61 39 55, revas@viborg.dk
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Hvo
får du trnår
Få besk ømt?
SMS ell ed via
er App

