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Affaldstype

Eksempel

Aflevering

Affaldstype

Eksempel

Aflevering

Gipsplader

Afklip af nye plader
Nedrivningsgips
Vådrumsgips

Afleveres til genanvendelse

Småt brændbart

Flamingo
Foam (opskummet plastfolie)
Pakkechips
Plexiglas
Træaffald
Troldtexplader
Papirsække
Tagpap
Masonit
Linoleumsrester (under 3 m2)
Gulvtæpperester (under 3 m2)

Afleveres på Affaldscentret,
Kirkebækvej 136, Viborg.

Fibergips
Isolering
Porcelæn
Imprægneret træ
Gulvopfej
Sanitet
Glaserede fliser
Glasfiber
Keramik
Gipsplader
Planglas
Trådglas/armeret glas *
Vinduer m/enkeltlags glas*
Vinyl
Ikke-genanvendeligt PVC-affald

Afleveres på Affaldscentret,
Kirkebækvej 136, Viborg.

Tagplader

Frasorteres andet affald uanset mængde
og bortskaffes særskilt til deponi på
Affaldscentret, Kirkebækvej 136, Viborg

Må gerne indeholde søm, skruer,
tapet og maling
Må ikke indeholde isolering,
træ/lægter og metalskinner

Jern og metal

Metalbånd
Tomme metalspande
Nedløbsrør i metal
Jernrør

Pap
Planglas
Herunder vinduer
og døre

Stenmaterialer

Plastemballage

Afleveres til genanvendelse
Termoruder
Hærdet glas
Lamineret glas
Vinduer
Dørpartier m. glas

Kan afleveres til genanvendelse eller
som ikke-brændbart affald (deponi).

Beton
Tegl
Betonfliser
Belægningssten
Mørtel
Leca
Gasbeton

Afleveres til genanvendelse på
godkendt modtageanlæg

Plast- dunke, spande, tromler, sække
og andre beholdere af plast.

Afleveres til genanvendelse.

Krympe- og strækfolie,
krympe- og strækhætter,
transportsække.

PVC

Afleveres til genanvendelse

Kloakrør
Vandrør
Elektrikerrør
Kabelbakker
Trapezplader
Øvrigt genanvendeligt
PVC-affald

Ikke-brændbart
(deponi)

For PCB holdige vinduer
og døre, se beskrivelse i
oversigten nedenfor.

Stenmaterialer som beton, uglaseret
tegl (mursten og tagsten), kantsten,
belægningssten, natursten mv. kan anvendes
til bygge- og anlægsformål, såfremt de ikke
indeholder træ og andet organisk materiale,
PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af
maling og lak.

Plastemballage som ikke er egnet til genanvendelse, kan afleveres til forbrænding på
Affaldscentret, Kirkebækvej 136, Viborg

Eternit/
Asbestholdigt
affald
For aflevering af
asbest/eternit på
genbrugsstationen,
betales en fastpris
på kr. 132,-/kg

Afleveres til genanvendelse.
Bemærk: Ved aflevering på genbrugsstation,
skal materialerne være under 1 meter.

Sandblæsningsmateriale
(deponi)

Materialer over 1 meter
afleveres som stort brændbart.

* se også afsnit vedr. PCB-holdig affald

Hele plader skal afleveres på paller og små
stykker emballeres i bigbags. Emballeringen/
pallerene skal kunne omlastes med maskine.
Bemærk: Ved aflevering på genbrugsstationen
skal asbestholdige tagplader stables forsigtigt i
containere så der ikke frigives farlige asbestfibre til luften. Små stykker knuste asbestplader
skal afleveres i særskilt rum i container med
indkast – alternativt emballeres i to lag plast og
lægges i container til asbest-/eternitplader.
Frasorteres andet affald og afleveres særskilt
til deponi. Afleveres på Affaldscentret på
Kirkebækvej 136, 8800 Viborg
Sandblæsningsmaterialet skal leveres
i separate læs og være emballeret i
lukket emballage (fx big bags).
Skal kunne omlastes med maskine.

Affaldstype

Eksempel

Aflevering

Farligt affald

Malingsrester
Kemikalier
Lysstofrør
Batterier

Modtagestation for farligt affald,
Kirkebækvej 136, Viborg
tlf. 86 60 39 55.

PCB-holdigt
affald

Vinduer og døre
Fuger
Karme m.v.

PCB holdigt affald kræver særlig opmærksomhed. Læs mere om PCB på
www.pcb-guiden.dk eller branchevejledningen
”Håndtering og fjernelse af PCB-holdigt
bygningsmateriale” på www.bar-ba.dk
Kontakt Revas inden aflevering på
tlf. 8661 3955

Blyholdigt affald

Afleveres til forbrænding eller deponi
afhængigt af affaldstypen ved indhold af bly
< 2500 mg/kg
Ved indhold af bly > 2500 mg skal
affaldet bortskaffes som farligt affald
til Modtagestationen for farligt affald.
Kontakt Revas inden aflevering på
tlf. 8661 3955

Aflevering på Genbrugsstation:
Virksomheder som er tilmeldt genbrugsstationsordningen må aflevere affald på
Viborg Kommunes genbrugsstationer.
Der må benyttes køretøjer med en max vægt
på 3500 kg + en lovlig trailer.
Virksomhederne skal selv aflæsse og sorterer affaldet og der må ikke bruges kran eller
andet mekanisk udstyr til aflæsning.
Det er tilladt at aflevere emballeret affald
på genbrugsstationerne, hvis affaldet er
emballeret i klare plast sække.

Virksomheder må højest aflevere 200 kg
farligt affald om året på genbrugsstationerne
(evt. mængder herudover vil blive registreret
og faktureret særskilt).
Ønsker virksomheden at aflevere farligt
affald på genbrugsstationen, skal de udover
at være tilmeldt Revas TagFlex ordning også
tilkøbe sig ekstra ydelse i form af et farligt
affald abonnement.
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