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Man	beregner	vejens	stigning	ved	at	måle,	hvor	mange	centime-
ter,	den	vokser	i	højden	for	hver	meter,	den	vokser	i	længden.

Der	er	indført	forskellige	krav	til	adgangsvejen,	afhængig	af	
stigningens	størrelse:
• 1:10	betyder,	at	højden	vokser	med	10	centimeter	for	hver	meter
•	1:7	betyder,	at	højden	vokser	med	14	centimeter	for	hver	meter
• 1:4	betyder,	at	højden	vokser	med	25	centimeter	for	hver	meter

Lave stigninger, hvor adgangsvejen stiger mindre end 1:10, er ikke 
noget	problem	for	skraldemanden.	Derfor	skal	man	ikke	foretage	
sig	noget,	hvis	adgangsvejen	i	øvrigt	overholder	de	regler	der	er	
nævnt i generelle forskrifter afsnit.
Ved	trappeforløb	eller	ved	stigninger,	der	er	højere	end	1:4,	skal	
der altid træffes en særskilt aftale med Revas om, hvad der even-
tuelt	kan	gøres.

Stigninger	på	mellem	1:10	og	1:4	skal	som	udgangspunkt	være	
forsynet	med	køreramper	og	trin,	og	for	hver	5	meter	skal	der	
være	en	vandret	repos	med	plads	til	skraldemand	og	affaldsbe-
holder.	Trin	skal	være	mindst	40	cm.	brede	og	40	cm	dybe,	og	
højest	10	cm	høje.	Til	affaldsbeholderne	skal	der	være	køreramp-
er	i	begge	sider	af	trinene.	Ramper,	trin	og	reposer	kan	dog	und-
væres, hvis stigningen er lavere end 1:7 og kortere end 5 meter.

Stigninger fra 1:10 op til 1:7 længere end 5 meter.  
Den	øverste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	1	meter	over	10	meter.	
Den	nederste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	2	meter	over	8	meter.

For hver femte meter skal der være en repos.

Grund med stigning

Skelordning

Appen, der
gør dit liv
lidt lettere
Side 34

Bæredygtige
råd til dig
Side 20

Side 22 
Sådan kender du 
forskel på plastik
og plastik

 

Mobilnyt
Hvor må dine
spande stå?
Side 42



Vi aktiverer dit affald 5

Engang var affald bare noget, der var der. Sådan er det ikke længe-
re. Nu er vi (heldigvis) alle enige om at, det en ressource, som vi kan 
udnytte - og vi  arbejder hele tiden på at gøre det lidt bedre.  Den nye 
sorteringsordning er nu rullet ud til (næsten) alle i Viborg Kommune. 
Revas har gjort en fantastisk indsats - og, selv om der har været et par 
små bump på vejen, så oplever jeg dagligt, at folk er rigtigt glade for, 
at vi gør det rigtige. For miljøet. For hinanden. For fremtiden.

Nogle synes måske, at jeg er blevet en "affaldstosse", men det er 
helt fint. For mig handler det om meget mere end at få genanven-
delsesprocenterne til at stige. Hvilket de gør, og det er fantastisk. 
Potentialet er enormt. For mig er generationskontrakten dog endnu 
vigtigere. Når jeg sorterer affald sammen med mine børn, kan jeg 
mærke, hvor vigtigt det er, at vi giver et ordentligt klima og miljø  
videre til de kommende generationer. For dem er det det mest 
naturlige i verden, at vi sorterer og genanvender vores affald - og 
jeg ville have svært ved at forklare dem, at vi ikke gjorde alt, hvad vi 
kunne for at give dem en grøn fremtid.

Jeg håber, du har det ligesom mig.

Stine Damborg
Formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg kommune.

Vores børn  
er fremtiden 
Lad mig starte med at indrømme noget.  
Da jeg blev formand for Klima- og Miljøud-
valget, havde jeg ikke forestillet mig, at af-
faldsområdet ville komme til at betyde så 
meget for mig, som det gør i dag.

" Lad os gøre  
 vores liv  
 så grønt 
 som muligt"
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Skal vi aktivere  
dit affald sammen?
Du har helt sikkert set, at vi gerne vil aktivere dit affald. Vi  
skriver det overalt, og vi siger det ofte. Men, hvad betyder  
det egentlig? Får vi affaldet til at bevæge sig? Ja, det gør vi  
faktisk. Når du sorterer dit affald, kan vi flytte det opad i  
affaldshierarkiet og vinde lidt for hvert trin.  
Jo højere, desto bedre.

Der er vækst i verdensøkonomien, og verdens 
befolkning vokser. Vi er mange flere, der bru-
ger meget mere, og det belaster vores planet 
mere end nogensinde før. Og hvorfor skulle 
jeg så bekymre mig om det, tænker du måske. 
Det skal du, fordi det handler om dig. Vi er 
nemlig alle en del af udfordringen - og en del 
af løsningen.

Øget global efterspørgsel betyder, at vi har 
brug for mange flere ressourcer. Nogle af dem 
kan vi hive op af jorden eller havet, finde i 
skoven eller dyrke. Men vores "brug og smid 
væk"-kultur er ikke bæredygtig i det lange løb. 
Der er behov for nye løsninger, hvis vi skal sikre 
bæredygtighed i fremtiden. Vi skal blandt an-
det have fat i affaldet og genbruge alle de res-
sourcer, der allerede er skabt og nu bare ligger 
ubrugt hen. Vi skal tænke i cirkler.

Affaldet skal aktiveres - og 
rundt og rundt og rundt igen.

Når affald bare blandes og forbrændes, taber 
vi allesammen. Der går der en masse ressourc-
er til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges 
igen – og erstatte nye råmaterialer lavet af olie 
eller kul. Sortering er nøglen til det hele.
Tænk bare, når du står derhjemme med en 
tom plastikbøtte eller en hullet sok, du ikke 
kan bruge længere. Så står du ikke bare med 
et stykke affald. Din plastikbøtte eller sok har 
været på en lang rejse, før den nåede til dig.  

Og langs hele turen har den haft indflydelse 
på en hel masse – måske ikke bare lokalt men 
også globalt, fx produktion og jobs, økonomi, 
energi, CO2-udledning og ikke mindst affald. 
Og netop fordi din plastikbøtte (eller sok) har 
været på en lang rejse, inden den nåede til dig, 
er det vigtigt at rejsen ikke bare slutter her. Du 
kan sende affaldet tilbage i kredsløbet og sikre, 
at vi udnytter ressourcerne igen. I et land som 
Danmark og i mange andre lande kan der alle-
rede nu ses et skift i folks forbrugsvaner. Der 
er større bevidsthed om det, vi gør til hverdag, 
vores ferievaner, madvaner og transport- 
vaner. Det er positivt. Det viser, at vi kan skabe 
store forandringer på kort tid, hvis vi vil. Når 
du gør dine vaner grønnere, ændrer du faktisk 
hele systement. At ændre produktions- og 
forbrugssystemerne involverer alle og alt: Virk-
somheder, regeringer, individer, byer, produk-
ter og vores måde at arbejde på. Nogle tiltag 
kommer "ovenfra", og andre kommer "nede-
fra". Når du og andre gode borgere tænker 
grønt og ændrer vaner, stiller det krav til nye 
og bedre løsninger i det offentlige. 

Hver gang, du vælger at sortere dit affald til 
genanvendelse eller genbrug, bidrager du til 
at skabe noget nyt af det gamle. Sammen ak-
tiverer vi affaldet og giver liv til nye processer, 
nye muligheder og en grønnere fremtid, vi 
sammen kan være stolte af.

    Affald, der ikke længere kan 
  skabe værdi, og som derfor  
må deponeres. 

         Ting, der er på vej til at 
     blive til affald, men bruges
 igen. Måske til noget andet.
 

   Ting, der kan bruges igen 
af andre end dig. 

    Affald, der kan bruges som 
råmateriale andre steder. 

        Affald, der kan udnyttes til 
    andre formål. Eks. brændsel
 i forbrændingsanlæg.
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                 Affald er lidt ligesom nullermænd. Lige pludselig   et det der bare. Men, i modsætning til de bløde væsner under sofaen, så rejser vores affald videre ud i verden - og gør vi detrigtigt, bliver det til nye gode ting. Se bare her.

Affaldets rejse
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Det, vi beskæftiger os med hos Revas, griber ind i rigtig mange menneskers 
liv. Mere end 100.000 for at være helt nøjagtig. Masser af forskellige menne-
sker, der bor spredt rundt omkring i Danmarks næststørste kommune - og der 
kan være langt imellem os. Både geografisk, men også helt lavpraktisk. Nogle 
kommer ikke så ofte på vores seks genbrugsstationer, nogle er ikke så digitale, 
at de kan følge med online - og for nogle interesserer det med affald måske 
først", når der er ”noget, der driller”.

Det vil vi gerne gøre noget ved, på den gode måde - og derfor tager vi ud og 
deltager i løjerne hver eneste gang, det er muligt. Så fylder vi vores tourbus 
Skraldebassen med inspiration og engagerede Revas-medarbejdere og glæder 
os til at møde unge og gamle til en snak om alt det, der er vigtigt lige nu. Det 
kan være praktiske problemer, der skal løses, nye muligheder, der skal ud-
nyttes, eller, meget ofte, bare en hyggelig snak om, hvad vi kan gøre bedre 
allesammen. Vi lærer noget hver eneste gang og tør godt påstå, at mange 
borgere også får noget med hjem.

Genbrug  
i øjenhøjde

Noget af det bedste, vi ved, er at møde vores 
kunder. Altså borgerne i Viborg Kommune. 
Unge og gamle. Klimatosser, travle 
familier og tvivlere. Nysgerrige børn 
og engagerede voksne. Derfor gør vi alt, 
hvad vi kan for at komme ud af huset og være 
med der, hvor det sker. Når vi har noget særligt 
på hjerte, eller når der er noget, der samler os.

" Vi vil gerne
mødes og tale
om det, der er
vigtigt for dig"
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Skraldebassen på tur
Bor du i oplandet, har du helt sikkert set vores tour-
bus som vi kalder Skraldebassen. Det er en ombygget 
lastbil fyldt med inspiration, informationsmateriale 
og en kaffemaskine, der er med til at skabe en god 
stemning. Skraldebassen er på vej mere end 60 dage 
om året og har indtil nu deltaget i 9 byfester, 25 
events og en lang række udstillinger. 

Snapsting for Børn 
Børn er herlige. De er naturligt nysgerrige, elsker  
udfordringer og kan stille os spørgsmål, som vi  
aldrig selv kunne have fundet på. Derfor deltager  
vi naturligvis altid i Snapsting for Børn. Det er en 
fantastisk anledning til at lære de kommende voksne 
gode vaner - og samtidig møde deres lærere og  
pædagoger. Om vi er med næste gang? Selvfølgelig.

Forskningens Døgn 
Videnskab er hele fundamentet for vores måde at  
håndtere affald og miljø på. Derfor er det helt naturligt 
for os at tage aktivt del i denne fantastiske event i  
Videnskabernes Hus i Bjerringbro. Her kan vi møde  
videbegærlige studerende og inspirere kommende  
kollegaer med alle de fantastiske løsninger og  
udfordringer, der er lige om hjørnet. 

SNAPSTING
Mere end 125.000 glade mennesker deltager hvert 
år i Snapsting. De løber, cykler, vandrer, hygger, 
fester og producerer kæmpestore mængder affald. 
Det skal håndteres så bæredygtigt som muligt, 
og derfor har vi indledt et grønt partnerskab med 
arrangørerne. Sammen udvikler vi nye kreative 
løsninger, der sikrer, at alle gæster inspireres til 
at sortere ”on the spot” og kan nyde oplevelserne 
med god samvittighed.
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Hvorfor er kaffe- og chipsposer
ikke som de andre poser?
Har du også undret dig over, hvorfor nogle poser med fødevarer 
ikke er som de andre? Forklaringen er simpel. Nogle fødevarer 
kræver særlig emballage, der bl.a. sikrer holdbarheden. De er 
derfor beklædt med metalfolie på indersiden. Det er ikke lige til 
at skille plast og metal fra hinanden igen, og poserne kan derfor 
ikke genanvendes i dag. De skal i restaffaldet. 

Fælles ressource. 
Fælles opgave.

Affald er ikke længere bare affald. Det er en 
kæmpe ressource, som vi alle kan få glæde 
af, hvis vi håndterer den rigtigt. Derfor har 
både virksomheder og private borgere en 
fælles pligt til at sortere vores affald, så 

mest muligt kan genanvendes og genbruges.

Ny gebyrstruktur på vej

Affaldsområdet udvikler sig hele tiden. Der 
er krav om øget affaldssortering og mere 
genanvendelse. Vi skal leve op til den natio-
nale lovgivning, branchens udvikling, og nu 
også tilføje mere fleksibilitet og gennem-
skuelighed til borgernes affaldsløsninger. 
Derfor har Klima- og Miljøudvalget besluttet 
at, der skal indføres ny gebyrstruktur fra og 
med 2021. 

Gebyrerne ændres, fordi der kommer en ny 
måde at fordele omkostningerne på og 
bygger på erfaringer fra andre kommuner, 
dialog med borgergrupper og interessenter.
Viborg Kommune vil orientere borgere om 
den nye gebyrstruktur i slutningen af 2020. 

Batterier  
er værdifulde og væmme-
lige på en gang.

Vi bruger batterier som aldrig før - og det er der 
ikke noget galt med. Men det betyder, at vi skal 
være opmærksomme på at få fingre i dem, som 
aldrig før. Batterier indeholder stoffer som nikkel, 
cadmium og bly, der er værdifulde ressourcer, 
som kan bruges igen. Når de er indsamlet, bliver 
de sorteret på et sorteringsanlæg og sendt ud af 
landet til særlige behandlingsanlæg, hvor mate-
rialerne omsmeltes, adskilles og bliver gjort klar 
til brug igen i nye produkter.

MEN der er også batterier, især små knapcelle-
batterier, som indeholder kviksølv. Hvis de ender 
i skraldespanden, ryger de til forbrænding, hvor 
kviksølvet fordamper og ender i vores luft, jord, 
vand, fødekæde og fødevarer. Det er direkte  
livsfarligt.

Er du privat borger, skal du sortere dit affald og bruge beholderne, 
der er stillet til rådighed hjemme hos dig. Så aktiverer vi det og får 
det optimale ud af alle fraktionerne. Vil du være endnu grønnere, 

så tag et kig på side 20.

Gør naturen  
en tjeneste når du 

kører med trailer.
Skal du på genbrugsstationen med et 

større læs, så husk, at turen med trailer 
kan give udfordringer. Dæk lasten til, og 

spænd dit affald godt fast, inden du kører 
hjemmefra. Det er godt for naturen og 

trafiksikkerheden. Taber du noget i byen, 
er bøden kr. 3.000 - og havner det ude i 

naturen, koster det kr. 5.000. 
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Fra jord til 
bord til jord.

Du har garanteret hørt udtrykket "fra jord til bord", 
der beskriver madens rejse fra marken og ind på 
spisebordet. Men har du mon også tænkt over,  
hvor turen går hen, når lækkerierne er blevet  
til madrester og andet organisk affald?  
Ellers kan du følge turen fra køkken til radiator.

Maden tilberedes 
Der kan være madaffaldsrester, 

fx kartoffelskræller.

Maden spises
Der kan være madrester – kødben 

eller mad, der ikke spises op.

Madaffaldet samles 
under køkkenvasken

Måske er det en brugt pose 
fra fx brød eller gulerødder, som nu 

fyldes med resterne fra maden. 
Posen med madrester kan stå i en  

spand under køkkenvasken.

Madaffaldet smides  
ud i den udendørs  

plastbeholder
Husk at slå knude om posen, som  
lægges ud i den udendørs plast- 

beholder – som helst står i skygge  
ved skel.

På tømmedagen  
tømmer skraldebilen 

madaffaldsbeholderen
Skraldemændene tømmer 

 beholderen med madaffald i et separat 
rum i den todelte skraldebil.

1 2

4
3

5



Vi aktiverer dit affald 19

Den rene biopulp  
sendes videre  

til et bioforgas- 
ningsanlæg

De frasorterede rester fra kværne- 
processen sendes til forbrænding.  
De frasorterede mængder udgør  

ca. 10% af den samlede 
mængde indsamledet madaffald

 fra Viborg Kommune.

På bioforgasningsanlægget 
ligger biopulpen og bioforgasser

Gassen sendes ud i gasledningsnetværket og 
bruges bl.a. til varme og strøm. Resterne fra 

bioforgasningen kaldes slam.

Båsen tømmes
Madaffaldet samles sammen (med  

maskine) og flyttes op i en lukket container.
Containeren køres afsted til  

behandlingsanlægget, så snart den er fyldt.

7

Madaffaldet  
tømmes ud i 

behandlingsanlægget
Affaldet kommer igennem 

en stor kværn, hvor poserne rives op. 
Massen blandes med vand og 

forfines  (kværnes). 
Poser, fejlsorteringer m.m.  

sorteres fra ved brug af filtrerings- 
system.

8 9

Når skraldebilen er fyldt, 
kører den ud på Revas og 

 til omlastestationen
Rummet med madaffald tømmes  

ud i sin egen ”bås”.6

10

Slam fra bioforgasningsanlægget 
samles sammen og spredes  

på marker som gødning
Det hjælper landbruget med at producere  

nye madvarer til os alle.

11
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Man skal ikke være hellig. Man skal gøre det man kan. 
Det er mottoet hos familien Hindbo, der gerne vil  
inspirere andre til at leve mere bæredygtigt.

"Det, der interesserer mig, er det jord-
nære. Altså, hvad vi kan gøre hver især?" 
smiler Kirsten Hindbo, der har inviteret 
os på kaffe og en snak om hendes en-
gagement og grønne tanker. Kirsten er 
fysioterapeut, har boet i Viborg i 20 år og 
er medstifter af foreningen Bæredygtigt 
Viborg.

"Vi syntes, at der manglede et sted, hvor 

vi kan inspirere os selv og hinanden - og 

derfor startede vi foreningen for et par 

år siden. Et positivt fællesskab hvor man 

kan mødes og gøre en lille forskel, hver 

især - og sammen. Det har vi fået, og det 

er fedt."

"Jeg tror, at rigtig mange mennesker 
tænker på miljøet og klimaet. Mange er 
bekymrede og synes måske, at det kan 
være svært at ændre på noget. Det er det 
ikke. Min erfaring er, at man bare skal 
starte i et hjørne og så gøre det en lille 
smule bedre, hele tiden. Man skal bare 
gøre det, man kan. Ikke være hellig."

"Herhjemme er vi igang med den grønne 
omstilling hele tiden - med små skridt.
Vi er for eksempel blevet ret gode til at 
undgå plastik. Vi forsøger at undgå plas-
tikposer, og når vi ikke kan undgå plastik, 
genbruger vi for eksempel brødposer 
flere gange."

"Vi har en lille bøtte på bordet til metal 
og plastik. Vi gemmer emballage, der kan 
bruges flere gange - og så er vi blevet 
meget mere opmærksomme på, hvad 
vi køber. Hvis du er opmærksom, vil du 
opdage, at dit valg starter allerede henne 
i butikken. Her kan du vælge den nemme 
løsning og købe mindre affald. Hvorfor 
vælge noget med flere lag emballage, 
hvis man kan få noget med et lag? Det 
skal jo opbevares hjemme hos dig bag- 
efter."

"Og så har vi fået en lille spand til kom-
post. Jeg kan bare sige: Kompostér! Det 
giver så meget glæde - og meget bedre 
jord end det, du har i haven. Det var 
Mette og Poul i Tapdrup, der lærte mig 
det. Jeg fik kompostorme med hjem, og 
nu er jeg bare så glad for den kompost-
beholder. Ormene og jeg trives bedre  
end nogensinde."

Emballage kan bruges flere gange.
Kirsten ved kompostbeholderen.

Kunne du tænke dig at være  
med, så LIKE Facebooksiden 
Bæredygtigt Viborg og få adgang 
til et godt netværk og 6 aktivitets- 
grupper - eller deltag i Grøn Dag 
på Viborg Bibliotek den 4. oktober  
2020 kl. 13 -16 og oplev spæn-  
dende boder, foredrag og events. 
Der er gratis adgang.

Brug mindre.
Genbrug mere.
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Hvad skal vi 
gøre ved det?

Vi kan godt forstå, at det med plastik kan være lidt  
forvirrende, og at nogle spørger sig selv, hvorfor der  
er så meget af det, hvordan de skal kende forskel  
- og om det overhovedet giver mening at sortere plastik. 
Svaret er ja. Det giver rigtig god mening.

Undersøgelser viser, at alle danskere i gennemsnit bru-
ger 35 kg plastik om året. Det er i runde tal 200 mio. kg 
plastik - eller det samme som 150.000 personbiler vejer. 
Det er et enormt bjerg af plastik fra hverdagsting, som 
du sikkert ikke engang tænkte over plastmængden i, da 
du anskaffede dem: Poser, kødbakker, madfilm, sugerør, 
emballage etc. Det er ret vildt, ikke? Men er plastik så 
bare plastik, der kan indsamles og genbruges samlet? 
Nej, sådan er det desværre ikke. Der er stor forskel på 

legetøj, klare plastposer, sorte kødbakker og plastflasker. 
De store ting som havemøbler, tagrender og legetøj kan 
ofte genanvendes helt op mod 90%. Plastikemballage 
kan endnu kun genanvendes ca. 30-50%, og nogle ting er 
vi stadig nødt til at sende til forbrænding. Men jo mindre 
vi sender til forbrænding, desto bedre er det for miljøet - 
og for vores fælles økonomi. I Danmark genanvendes ca. 
36% af plastikemballageaffaldet i dag. 

Du køber 35 kg plastik om året.

ÆGTE PLASTIKTIPS TIL DIG 1. Vælg varer med så lidt plastikemballage som muligt.
2. Brug dine indkøbsposer så mange gange det er muligt. 
3. Brug gamle poser som affaldsposer i stedet for nye.

Hård plast - er alle kødbakker, 
yoghurt-bægre og emballager, der 
"giver lyd fra sig", når du trommer på 
det med dine fingre. Det skal i Metal/
Glas/Plast i din affaldsbeholder.

Blød plast - er alle slags plastikposer, 
plastikfilm og bløde emballager. De kan
sætte sig fast i vores sorteringsanlæg
og skal derfor i Restaffald i din 
affaldsbeholder. Husk, at du 
altid kan genbruge brugte  
plastikposer til at pakke dit  
restaffald og madaffald ind i.

Bioplast - forsvinder desværre ikke af sig 
selv, som nogle tror. Det kræver tværtimod et 
særligt anlæg med nøje kontrol af 
temperatur, fugt, ilt, lys og mikro-
organismer.  Har du bioplast, skal det 
i Restaffald i din affaldsbeholder.
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Har du nogensinde tænkt 
over, hvorfor noget affald 
er brændbart, og  
andet ikke er? 

Så er du ikke alene. For det kan faktisk godt være lidt 
forvirrende. Alt affald kan jo brænde, hvis bare der 
er knald nok på flammerne. Men det er sjældent den 
bedste løsning, da rigtig meget mere af 
det, vi smider ud, kan genanvendes.

Brændbart eller brugbart
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Sådan gør du, hvis du  
vil hjælpe os med at  
   få mest muligt ud af  
       ressourcerne...

Kig på det, du har med, og giv det en tanke. Kan  
det måske genbruges, som det er? Så aflever 
det i genbrugsrummet på din genbrugsstation.  
Kan det skilles ad og genanvendes? Så find den  
container, der passer perfekt til det. Det tager kun  
nogle få sekunder. Men det gør en kæmpe forskel.  
Her kan du se nogle af de ting vi  
oftest finder på vej til flammerne:

Brændbart eller brugbart

Genbrugseffekter – 
er nok det nemmeste at sortere. 
”Èn mands affald er en anden 
mands guld”. På genbrugssta-
tionen kan du sætte gode gen-
brugelige effekter til side – så 
kommer de frivillige foreninger 
og henter dem, så de kan gøre 
glæde et andet sted. Flere af de 
frivillige organisationer mod- 
tager også salgbare genbrugs- 
effekter direkte i deres butikker 
rundt om i kommunen."

Pap – er nemt at sortere fra 
og aflevere (rent og tørt) i pap- 
containeren, der står næsten 
lige ved siden af containeren  
til brændbart affald. Har du 
puttet en masse brændbart 
materiale ned i en papkasse, 
skal du bare lige tømme den 
først.

Elektronik - er det rene 
gift i flammerne. Særligt småt 
elektronik, fx telefoner eller 
mindre husholdningsmaskiner 
havner desværre ofte i brænd-
bart. Elektronik indsamles på 
alle genbrugsstationer via 
den såkaldte WEEE-ordning, 
som sikrer, at producenterne 
tager ansvar for, at deres egne 
produkter genanvendes eller 
afskaffes hensigtsmæssigt. 

Plastfolie – er en af de 
helt store syndere. Der er rigtig 
meget plastfolieemballage i 
cirkulation i dag – og rigtigt 
meget havner desværre på 
genbrugsstationer i brænd-
bart-containeren. Men plast- 
folie kan faktisk genanvendes 
– og der er containere til plast-
folien på alle kommunens gen-
brugsstationer. 

Metaleffekter - for 
eksempel dåser, riste osv. - er 
meget sjovere at smide i metal- 
containeren, hvor de kan få 
nyt liv som cykler eller andet. 
Nogle produkter er lavet af en 
kombination af både metal, træ 
eller plast. Vurder, om produktet 
overvejende består af metal, 
eller om der er større metal- 
dele i produktet – så skal det 
sorteres som metal. Er du i tvivl 
– så spørg. Vi hjælper gerne.

Rent træ - kan genan-
vendes. Jo – det brænder også 
godt – men der er jo ikke behov 
for at brænde noget af, der 
kan anvendes til noget andet. 
Nogle produkter er lavet af en 
kombination af både metal, træ 
eller plast. Vurder, om produktet 
overvejende består af træ  
– så skal det sorteres som træ.  
Et par søm eller et hængsel 
gør ikke noget. Er du i tvivl – så 
spørg. Vi hjælper gerne.
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Langt de fleste borgere i Viborg 
Kommune er allerede ret gode til 
at sortere deres affald.

Vi begynder nu at stramme op  
- så vi får de sidste borgere med  
til at gøre det rigtigt.

Det er ikke så længe siden, alle borgere i Viborg Kommune 
fik nye affaldsbeholdere og et helt nyt sæt regler for 
sortering af affaldet.

Det er derfor rigtig dejligt, at vi allerede nu kan se, at vi er godt 
på vej. Langt de fleste har taget de nye regler til sig og sorterer 
fejlfrit, hver eneste dag.

Helt præcist producerer vi hver især 739 kg affald og de 230 kg 
ender i de nye spandes fire rum. Det er rigtig godt.

Der er desværre stadig nogle få, der ikke har helt styr på reglerne. 
Det gælder især når det handler om rummene til metal, glas og 
plast. Her ryger der lidt for ofte forkerte ting i - og det ødelægger 
hele læsset med affald, også alt det, der ellers var sorteret rigtigt.

Det er vi nødt til at få lavet om på. Derfor strammer vi nu op og 
begynder at følge reglerne skarpere. Er der ikke sorteret korrekt, 
må skraldemanden ikke længere tømme beholderen.

Sker det hjemme hos dig, får du altså ikke afhentet dit affald.

Vi har udstyret vores skraldemænd med "hængere"  
(små brochurer), som de kan sætte på beholderne.  
Så kan du se, hvorfor den ikke er tømt - og  
hvad du skal gøre bedre fremover.

Grøn nyhed nr. 1:

Grøn nyhed nr. 2:

VI ER GODT PÅ VEJ
Mængden af affald, der genanvendes 
i Viborg Kommune, er steget fra 34%  
i 2017 til 58% i 2019. Det er positivt.

Målet er 60% i 2030  
og 65% i 2035. 
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35 Er du i tvivl?

Så tjek
www.revas.dk

eller hent vores
gratis app!

Der var fejl i  din sortering.Se merepå bagsiden.En fejlsortering kan ødelægge hele  

læsset i skraldebilen, derfor skal vi  

alle blive bedre til at sortere.

Din beholderer ikke blevettømt i dag.Se hvorforpå bagsiden.
Er du i tvivl om, hvad du har sorteret forkert, 
så tjek www.revas.dk, hent vores app
eller ring til vores kundeservice.

Vi har et par grønne 
nyheder til dig og 
dine naboer. 
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Nogle gange kan det, der på papiret ser helt enkelt 
ud, godt vise sig at være noget mere kompliceret i 
virkeligheden. Det gælder fx, når ny lovgivning skal 
udrulles, og når nye regler og planer skal fungere i 
praksis, både for Revas og for borgerne. 

Når det sker, inviterer vi gerne til borger-
inddragelse. Så kan vi sammen diskutere
udfordringerne, mulighederne og de 
forskellige synspunkter, der findes på 
alle sider af opgaven. Nogle kalder det 
demokrati. Vi kalder det sund fornuft.
Vores erfaringer viser nemlig, 
at det er en rigtig god in-
vestering at dele be-
gejstring, bekym-
ringer, holdninger 
og løsninger helt 
fra starten.  
På den måde 
siker vi sam-
spillet mellem 
borgere, poli-
tikere, beslut-
ningstagere og 
forvaltning, og vi 
skaber samtidig et 
forspring, når det hele skal 
sættes i drift. Er borgerne en del 
af løsningen og godt orienteret om, hvad 
der skal ske, kan tvivl, klager og modstand 
blive imødegået i tide.
Vores mål er, at borgere, brugere, 
foreninger, råd, nævn og andre med til- 
knytning til projektet, skal opleve at de:
• bliver inddraget 

• har reel mulighed for dialog

•	 har	indflydelse	på	beslutningerne

• har adgang til tilstrækkelig information

• har indsigt i processen

Vi værdsætter, når det lykkes. Senest har vi 
gennemført en borgerinddragelsesproces 
i Viborgs gamle bydel, hvor der er rigtigt 
mange hensyn at tage: Fredningsregler, 
trafik, plads og praktik. Gode medborgere 

meldte sig og deltog konstruktivt i  
at løse opgaven. 

Konklusionen lød:

Det er opfattelsen 
fra både borgere 

og medarbej-
dere, at forløbet 
har været 
meget kon-
struktivt og har 

skabt en masse 
værdi, hvordan 

løsningen skal 
udformes og driftes. 

Det har bl.a. været med 
til at skabe en realistisk for-

ventningsafstemning og forståelse 
for projektets vilkår og mål – samt mange 
helt konkrete tilpasninger og justeringer af 
løsninger, så de i langt højere grad opfylder 
de forventninger, der er for alle involvere-
de. Fx er der flere placeringer, der flyttes fra 
den oprindeligt foreslåede placering. Der er 
flere placeringer, hvor design og udseende 
genovervejes. 

- er dem vi skaber sammen.

De bedste  
løsninger
- er dem vi skaber sammen.

De bedste  
løsninger

Foto: Niels-Chr. Jönsson, Viborg Stifts Folkeblad
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Sådan foregår det fra tanke til handling.

Processen 
i praksis

Uge 1 : Invitation til deltagelse i bor-
gerinddragelsesprocessen. Interesserede 
borgere kan ansøge om mulighed for at 
deltage – der udvælges en ”planlæg- 
ningsgruppe” på 8 som bredt repræsen-
terer området demografisk. 

Derefter: Sagsbehandling i Teknik- 
& Miljøforvaltningen. (gennemført 
forår 2020).

Politisk orientering / behandling i  
Klima- og Miljøudvalget (August 2020)

Planlægningsgruppen holdes løbende 
orienteret om processen, og evt. yder-
ligere involvering aftales undervejs  
og efter behov. 

Uge 3-4: Udvælgelse af planlæg- 
ningsgruppe og afholdelse af 1-2 møder 
i gruppen, hvor der er fokus på gensidig 
orientering og dialog om den videre 
proces samt konkret planlægning af 
borgerworkshop. 

Uge 9: Opfølgende møde i plan-
lægningsgruppen, hvor resultater fra 
borgerworkshoppen drøftes, og borger-
inddragelsesprocessen evalueres. 

Uge 5: Åben invitation  
til borgerworkshop til alle  
relevante borgere i området.

Uge 6: Afholdelse  
af borgerworkshop.
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Nyheder
Sker der noget nyt kan du se  

det her. Nye regler, ændrede åb-
ningstider og god inspiration.

Sorteringsguide
Her finder du svar på, hvordan 
du skal sortere. Vælg affalds-
type og få svar på et øjeblik.

Skal vi gøre det  
nemt for dig?

Kan du også komme i tvivl om hvad du skal gøre med sort 
plastik, hvornår dit affald bliver hentet eller hvor du kan 
købe ekstra sække? Så vil du elske appen AffaldViborg, der 
giver dig svar på alle dine spørgsmål.

Få besked
Er du træt af e-mails og e-boks,
 så få dine beskeder fra os med 

et enkelt klik.

Tømmekalender
Her kan du se, hvornår vi tømmer 
dine beholdere - og kopiere tids- 

punkterne til din kalender.

Bestil ekstra sæk 
Ændrer dit behov sig, så køb 

ekstra sække her.

Bestil ændring 
Ændrer dit behov sig, så 

bestil  nye beholdere her.

AffaldViborg er en gratis app til alle 
borgere i Viborg Kommune. Du finder 

den på App Store og Google Play.  
God fornøjelse.

SÅDAN GØR DU: 
1. Hent appen på din mobitelefon.

2. Indtast navn, adresse og kontaktinfo.
3. Appen er klar til brug.
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Talknuseren, 
maskinføreren  

og den  
pertentlige  

pladsmand.

Hvert år tager Revas imod mere 
end 110.000 tons affald. Det 

er temmelig meget. Derfor er 
det vigtigt, at vi har et stærkt 

team, der ved præcist, hvordan 
det skal håndteres. Her kan du 

møde tre af vores dygtige og  
engagerede folk. Lokale ildsjæle, 

der hver især sørger for, at vi 
aktiverer dit affald og får mest 

muligt ud af ressourcerne. 

Gummiged og glødende 
interesse for miljøet.
NAVN:  MICHAEL LØVSCHALL, 36 ÅR
JOB: MASKINFØRER
ERFARING:  11 ÅR
ØNSKE:  INGEN PLASTIKPOSER I MADAFFALDET

Michael er en ægte ildsjæl, der brænder for miljøet. Ikke 
bare på jobbet, men også privat. Han kører gummiged, 
gravemaskiner og lastbiler - og sørger for, at de store 
bunker affald holdes adskilt og kommer godt videre. Hver 
uge omlæsses mere end 125 tons restaffald og madaffald, 
der køres til forarbejdning - og mere end 700 tons småt 
brændbart, der køres til forbrænding. 

"For mig handler det om at løfte og flytte. Vi skal løfte 
vores affald op ad stigen, så vi genbruger mest muligt. 
Der er sket rigtig meget de sidste 11 år - og vi gør det rig-
tig godt. Men, det kan blive endnu bedre. Der er stadig 
for mange plastikposer i madaffaldet."

Pladsmanden fra Stoholm
kan svare på det meste.
NAVN:  ARNE NIELSEN, 53 ÅR
JOB: PLADSMAND OG GENBRUGSVEJLEDER
ERFARING: 5 ÅR
ØNSKE:  BARE SPØRG MIG

Arne indrømmer gerne, at han er lidt af en perfektionist 
når det kommer til at holde pladsen i orden. Han er an- 
svarlig for genbrugspladsen i Stoholm og tager sig af alt 
det praktiske. Han vejleder kunderne om sortering, pak-
ker farligt affald, sørger for afhentning af 10-20 containe-
re hver uge - og så sætter han en ære i, at pladsen altid 
tager sig godt ud.

"Min opgave er, at vi får sorteret og videresendt mest 
muligt, bedst muligt. Derfor går jeg rigtig meget op i, at 
pladsen er indbydende og ren. Det sætter alle pris på. 
Folk er blevet meget mere bevidste om miljø. De er inter-
esserede og spørger mere. Ja, nogle synes ligefrem at vi 
sorterer for lidt. Det tegner godt for fremtiden."

God planlægning er
næsten hele løsningen.
NAVN:  STEEN, 63 ÅR
JOB:  DRIFTSANSVARLIG
ERFARING:  13 ÅR
ØNSKE:  TINGENE KØRER PLANMÆSSIGT

Steen er manden med overblikket. Han har ansvaret for, 
at indsamlingen af affald kører som den skal, uanset hvil-
ke udfordringer der opstår - så alle 45.000 husstande i 
Viborg Kommune får hentet det affald, de har sorteret.
Også når vejret driller, når vejarbejde stopper trafikken, 
og når der kommer nye krav og rettigheder.

"Jeg har altid været interesseret i miljø og affald - også 
inden det blev moderne. Derfor søgte jeg jobbet og nyder 
hver eneste dag, at jeg kan bidrage til at få tingene til at 
lykkes -  så både leverandører og borgere er tilfredse. Mit 
mål er, at fornuften altid sejrer. Vi skal levere den bedste 
service til borgerne - og give vores leverandører og kolle-
gaer de bedste arbejdsbetingelser. Kort og godt."
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Nu smider mange af vores beboere bare  affaldet i et 
kæmpestort hul i jorden - og det er faktisk godt for miljøet.

Er du en af de mange mennesker, der har valgt at bo 
til leje i en almen bolig, har du måske også oplevet, 
at dit affald nu skal sorteres og afleveres på helt nye 
måder. Vi tog på besøg i Boligselskabet Sct. Jørgen - og 
hjemme hos en lejer - for at finde ud, af hvad der har 
ændret sig, og hvorfor det nu pludselig er blevet en 
god ide at smide affaldet i et hul i jorden nogle steder.

Boligselskabet Sct. Jørgen har mere end 6.500 boliger 
rundt omkring i kommunen. Her bor alle mulige 
forskellige mennesker, der dog alle har en ting til 
fælles: De skal sortere deres affald efter de samme 
regler som alle andre i vores samfund. 

"Vores opgave er at give vores beboere de bedst 
tænkelige boligforhold med de ressourer, vi har til 
rådighed", fortæller Klaus Madsen, der er Forvalt-
ningsdirektør i boligselskabet. "Så uanset om det  
handler om selve boligen eller de faciliteter, der er 
rundt om, så forsøger vi at finde de bedste løsninger, 
der respekterer både lovgivning, hverdagspraktik og 
beboerdemokrati".

"Sådan er det også med håndteringen af affaldet. Når 
der kommer nye sorteringsregler, er det en stor og 
vigtig opgave, som vedrører alle, der bor hos os. Derfor 
tager vi det meget alvorlligt og bruger store ressour- 
cer på  at udvikle de løsninger, der er bedst for alle. Vi 
skal følge de regler, Folketinget har udstukket, og lave 
planer, der giver mening for både Viborg Kommune, 
Revas, os og vores beboere".

Boligselskabet 
Sct. Jørgen

Klaus Madsen og Carsten Veje foran Boligselskabet 
Sct. Jørgens adminstration.
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"Lige nu har vi omkring 150 undergrundsstationer og ca. 
2.500 containere", supplerer Carsten Veje, der er driftsleder 
og dermed ansvarlig for den daglige praktik, - "de har ikke 
været lige lette at placere. Nogle gange kan det være lidt 
af en udfordring at finde den plads, der er tættest på bebo-
erne og stadig indenfor skiven, når det gælder afhentning 
og tømning også er kunsten at skabe det bedste kompro-
mis for alle".

"Når vi får de overordnede regler og vilkår, sætter vi os 
sammen med Revas og forsøger at lave de lokale løsninger, 
der fungerer bedst i hver eneste afdeling. Nogle gange 
bliver det til undergrundsbeholdere, hvor beboerne bog-
staveligt talt smider deres affald i et stort hul i jorden. Det 
lyder helt skørt, men er faktisk en supergod løsning. Disse 
undergrundsbeholdere kan rumme større mængder, de 
fylder ikke meget i landskabet, og så ringer de selv, når de 
gerne vil tømmes", smiler Carsten Veje.

"Vores beboere har været rigtigt gode til at adoptere de 
nye regler og rammer hurtigt", fortæller en stolt Klaus 
Madsen. "Det må du meget gerne skrive - for det er vi bare 
stolte af og glade for. Vi har jo rigigt mange forskellige be-
boere. Heldigvis. Det er en af grundene til, at det er dejligt 
at bo hos os. Men det kan også give nogle små hverdags- 
udfordringer. Forskellige kulturer ser forskelligt på miljø 
- og det kan give nogle interessante diskussioner. Men vi 
løser det altid. Også selv om det ikke altid går lige så  
hurtigt, som vi drømte om. Vi har det ligesom Revas.  
Det er vigtigt, at vi husker børnene. De er jo fremtidens 
borgere, og klæder vi dem på med de bedste vaner, så  
bliver det hele meget lettere og bedre for os alle",  
slutter Klaus Madsen.

"Vi var lidt bekymrede for, om det ville blive grimt med 
de nye spande foran vores hus. Men, vi ser dem faktisk 
slet ikke. De er jo sorte ligesom huset - og så er det bare 
rart, at de er tæt på, når vi skal ud med affaldet"

Familien Toksvig består af Kamilla, Dennis, Mathilde 
på 6 år og baby Johanne på bare 4 måneder. De bor til 
leje hos Boligselskabet Sct. Jørgen - og har boet fire år 
her i de nye smukke træhuse på Palleshøje i det østlige 
Viborg.

"Vi er rigtigt glade for at bo her. Husene er nye og 
perfekt indrettede, området er skønt, og naboerne er 
rigtigt søde" fortæller Kamilla, der lige nu er hjemme 
på barsel. "Vi faldt for de smukke træhuse og hele om-
rådets behagelige natur. Derfor var vi også lidt spænd-
te, da vi fik en e-mail fra boligselskabet om, at der nu 
skulle stilles en masse sorte skraldespande op ved alle 
vores huse. Men, helt ærligt; vi ser dem overhovedet 
ikke længere".

"De nye sorteringsregler har betydet, at vi har ændret 
lidt på tingene inde i køkkenet. Vi har fået en ekstra 
spand med en pose til madaffald. Skraldeposen, under 
vasken, bruger vi til restaffald.

Når poserne er fyldte, binder vi en knude på og smider dem 
i rummet, der passer - lige udenfor døren. Alt det, der ikke 
skal i spandene, stiller vi i skuret - og, så går turen til gen-
brugsstationen sådan cirka hver 14. dag. Det er faktisk lidt 
skræmmende, så meget vi har med derud. Det er især pap, 
ekstra glas og haveaffald - og, så de ting, der skal til gen-
brug. Altså tøj, legetøj osv." 

"Vi synes selv, at vi har fået ret godt styr på det med sor-

teringen. Men vi bruger stadig klæberne på spandene 

næsten hver dag - og når vi kommer i tvivl, så tjekker vi 

lige på Revas' website eller tager en snak med vores  

inspektør. Han har som regel svar på det meste."

"Det med affald er selvfølgelig noget, vi voksne har fokus 
på. Men vores datter Mathilde har virkelig også fået øjnene 
op for det med affald og miljø. Hun hjælper til herhjemme 
- og når vi går hjem fra børnehaven, taler vi tit om det af-
fald, som andre har smidt i naturen. Nogle gange samler 
vi det op og tager det med hjem. Så har vi gjort en lille 
forskel", slutter Kamilla.

De bedste lokale løsninger skabes i dialog med Revas og beboerne
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Adgangsforhold

Generelle forskrifter til adgangsforholdene:
1.	 Adgangsvejen	skal	være	plan,	jævn	og	med	fast	underlag	(f.eks.	fliser,	beton	eller	asfalt)
2.	 Adgangsvejen	skal	være	mindst	1	meter	bred	og	der	skal	være	mindst	2	meters	frihøjde	overalt
3.	 Tilkørselsveje	skal	have	en	frihøjde	på	minimum	4	meter
4.	 Adgangsvejen	skal	være	ryddet	for	sne,	og	må	ikke	være	glat	
5.	 Adgangsvejen	skal	holdes	ryddet	for	forhindringer	og	fremstå	i	vedligeholdt	stand
6.	 Døre	og	låger	skal	kunne	holdes	fast	i	åben	position
7.	 I	den	mørke	tid	skal	adgangsvejen	være	oplyst
8.	 Placeres	beholderne	i	et	skjul,	skal	mindst	en	af	langsiderne	være	fri	og	åben
9.	 Der	skal	være	afstand	omkring	beholderne,	så	de	frit	og	ubesværet	kan	køres	ud
10.	 Stigningen	på	adgangsvejen	må	ikke	overstige	1:7
11.	 Beholderne	skal	være	placeret	indenfor	5	meter	fra	skel	(dog	ikke	ved	standplads,	se	herunder)

Revas

revas.dk

Som	grundejer	er	det	din	pligt	at	sørge	for,	at	skraldemanden	let	kan	kom-
me	til	og	fra	dine	affaldsbeholdere.	Adgangsvejen	defineres	som	det	stykke	
vej,	der	er	mellem	renovationsbilens	holdeplads	og	dine	affaldsbeholdere.

Særligt	for	beholdere	med	tilkøbt	standplads:
Standplads aftales til enhver tid med Revas. De generelle forskrifter er stadig gældende for hele strækningen 
frem til standpladsen. Pkt. 11 i generelle forskrifter udvides med en standplads fra at være 5 meter fra skel til 
at	være	op	til	40	meter	fra	skel.	Se	særlige	forhold	om	stigninger	i	afsnittet	herunder.	

Mindst 2 meters 
frihøjde

Max 5 meter  
fra skel

Mindst 1 meter 
bred adgangvej

Skelordning
Standplads

Max 40 meter  
fra vejen

Mindst 
4 meters 
frihøjde

w

Har du styr på
adgangsforholdene?
Når man skal tømme 80.000 affaldsbeholdere ca. 25  
gange om året, er det ikke helt lige meget, hvor og  
hvordan de står. Tænk bare, hvor meget et par minutter 
ekstra betyder, hvis nogle af os ikke gør det, vi har aftalt. 

1.  Adgangsvejen skal være plan, jævn og med fast 
 underlag (f.eks. fliser, beton eller asfalt).
2. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og 
 der skal være mindst 2 meters frihøjde overalt.
3. Tilkørselsveje skal have en frihøjde på minimum 
 fire meter. 
4. Adgangsvejen skal være ryddet for sne, og den
 må ikke være glat.
5. Adgangsvejen skal holdes ryddet for forhindringer 
 og fremstå i vedligeholdt stand.
6. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben position.
7. I den mørke tid skal adgangsvejen være oplyst.
8. Placeres beholderne i et skjul, skal mindst en af
 langsiderne være fri og åben. 
9. Der skal være afstand omkring beholderne, så de 
 frit og ubesværet kan køres ud.
10. Stigningen på adgangsvejen må ikke overstige 1:7.
11. Beholderne skal være placeret indenfor 5 meter 
 fra skel  (dog ikke ved tilkøbt standplads inde på  
 grunden, se ovenfor) 

Som 
grundejer er  det din 

pligt at sørge for, at de bliver 
overholdt, så skraldemanden  
let kan komme til og fra dine 

affaldsbeholdere - og 
overholde de tidsplaner,  

vi har lovet.
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Man	beregner	vejens	stigning	ved	at	måle,	hvor	mange	centime-
ter,	den	vokser	i	højden	for	hver	meter,	den	vokser	i	længden.

Der	er	indført	forskellige	krav	til	adgangsvejen,	afhængig	af	
stigningens	størrelse:
• 1:10	betyder,	at	højden	vokser	med	10	centimeter	for	hver	meter
•	1:7	betyder,	at	højden	vokser	med	14	centimeter	for	hver	meter
• 1:4	betyder,	at	højden	vokser	med	25	centimeter	for	hver	meter

Lave stigninger, hvor adgangsvejen stiger mindre end 1:10, er ikke 
noget	problem	for	skraldemanden.	Derfor	skal	man	ikke	foretage	
sig	noget,	hvis	adgangsvejen	i	øvrigt	overholder	de	regler	der	er	
nævnt i generelle forskrifter afsnit.
Ved	trappeforløb	eller	ved	stigninger,	der	er	højere	end	1:4,	skal	
der altid træffes en særskilt aftale med Revas om, hvad der even-
tuelt	kan	gøres.

Stigninger	på	mellem	1:10	og	1:4	skal	som	udgangspunkt	være	
forsynet	med	køreramper	og	trin,	og	for	hver	5	meter	skal	der	
være	en	vandret	repos	med	plads	til	skraldemand	og	affaldsbe-
holder.	Trin	skal	være	mindst	40	cm.	brede	og	40	cm	dybe,	og	
højest	10	cm	høje.	Til	affaldsbeholderne	skal	der	være	køreramp-
er	i	begge	sider	af	trinene.	Ramper,	trin	og	reposer	kan	dog	und-
væres, hvis stigningen er lavere end 1:7 og kortere end 5 meter.

Stigninger fra 1:10 op til 1:7 længere end 5 meter.  
Den	øverste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	1	meter	over	10	meter.	
Den	nederste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	2	meter	over	8	meter.

For hver femte meter skal der være en repos.

Grund med stigning

Skelordning
Lav stigning 1:10 hvor højden vokser med op til 10 centimeter for hver meter. 
Dette er ikke noget problem for skraldemanden - og du skal ikke foretage dig noget ud 
over de normale regler.

Middel stigning 1:7 hvor højden vokser med 14 centimeter for hver meter. Her 
skal som udgangspunkt være forsynet med køreramper og trin, og for hver femte  
meter skal der være en vandret repos med plads til skraldemand og affaldsbeholder.  
Trin skal være mindst 40 cm brede og 40 cm dybe, og højst 10 cm høje. 

Høj stigning 1:4 hvor højden vokser med 25 centimeter for hver meter.  
Ved trappeforløb eller ved stigninger, der er stejlere end 1:4, skal der altid træffes  
en særskilt aftale med Revas om, hvad der eventuelt kan gøres. 

OBS: Ved middel- og høj stigning skal der være køreramper i begge sider af trinene 
samt trin og reposer for hver femte meter. Disse kan dog undværes, hvis stigningen er  
mindre end 1:7 og kortere end 5 meter. 

Er du i tvivl? Så send e-mail til info@revas.dk eller ring til os på 86 61 39 55.   
Vi sidder klar til at rådgive dig alle hverdage fra kl. 8-16.
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Man	beregner	vejens	stigning	ved	at	måle,	hvor	mange	centime-
ter,	den	vokser	i	højden	for	hver	meter,	den	vokser	i	længden.

Der	er	indført	forskellige	krav	til	adgangsvejen,	afhængig	af	
stigningens	størrelse:
• 1:10	betyder,	at	højden	vokser	med	10	centimeter	for	hver	meter
•	1:7	betyder,	at	højden	vokser	med	14	centimeter	for	hver	meter
• 1:4	betyder,	at	højden	vokser	med	25	centimeter	for	hver	meter

Lave stigninger, hvor adgangsvejen stiger mindre end 1:10, er ikke 
noget	problem	for	skraldemanden.	Derfor	skal	man	ikke	foretage	
sig	noget,	hvis	adgangsvejen	i	øvrigt	overholder	de	regler	der	er	
nævnt i generelle forskrifter afsnit.
Ved	trappeforløb	eller	ved	stigninger,	der	er	højere	end	1:4,	skal	
der altid træffes en særskilt aftale med Revas om, hvad der even-
tuelt	kan	gøres.

Stigninger	på	mellem	1:10	og	1:4	skal	som	udgangspunkt	være	
forsynet	med	køreramper	og	trin,	og	for	hver	5	meter	skal	der	
være	en	vandret	repos	med	plads	til	skraldemand	og	affaldsbe-
holder.	Trin	skal	være	mindst	40	cm.	brede	og	40	cm	dybe,	og	
højest	10	cm	høje.	Til	affaldsbeholderne	skal	der	være	køreramp-
er	i	begge	sider	af	trinene.	Ramper,	trin	og	reposer	kan	dog	und-
væres, hvis stigningen er lavere end 1:7 og kortere end 5 meter.

Stigninger fra 1:10 op til 1:7 længere end 5 meter.  
Den	øverste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	1	meter	over	10	meter.	
Den	nederste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	2	meter	over	8	meter.

For hver femte meter skal der være en repos.

Grund med stigning

Skelordning

Bor du på en
grund med stigning?

- så kender du alt til de udfordringer, der kan være, når man 
skal fragte noget op, parkere eller bremse på vej nedad.  
For at sikre en optimal håndtering af dit affald og et godt  
arbejdsmiljø for vores skraldemænd har vi derfor lavet 
særlige regler for grunde med stigning/hældning.  
Dem kan du se her...
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holder.	Trin	skal	være	mindst	40	cm.	brede	og	40	cm	dybe,	og	
højest	10	cm	høje.	Til	affaldsbeholderne	skal	der	være	køreramp-
er	i	begge	sider	af	trinene.	Ramper,	trin	og	reposer	kan	dog	und-
væres, hvis stigningen er lavere end 1:7 og kortere end 5 meter.

Stigninger fra 1:10 op til 1:7 længere end 5 meter.  
Den	øverste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	1	meter	over	10	meter.	
Den	nederste	tegning	illustrerer	en	hældning	på	2	meter	over	8	meter.

For hver femte meter skal der være en repos.

Grund med stigning

Skelordning

For hver femte meter skal der være en repos.

Stigninger fra 1:10 op til 1:7 længere end 5 meter.
Den øverste tegning illustrerer en hældning  
på 1 meter over 10 meter.
Den nederste tegning illustrerer en hældning  
på 2 meter over 8 meter.
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Okay, indrømmet. Det er selvfølgelig ikke bare en person, der 
er skyld i det hele. Det er desværre mange. Alt for mange. 

Hvert år bliver der  “tabt” mange tons affald  
rundt omkring i byerne. Vi samler det op,  

og du betaler!  Det synes vi ikke er fair.  
Kender	du	en	(eller	flere)	af		disse 

 typer, så hils fra os og fortæl  
dem, at vi tror på, at de  

kan gøre det bedre.

Har du hørt at  
der er en, der har  

tabt flere tons affald?

Jongløren - er en sand akrobat 
i sin bil, når han styrer med én hånd 
og kyler æbleskrog, bananer og brød 
ud af vinduet i høj fart. Der er ingen 
tvivl om, at det kan være både sjovt 
og et fantastisk syn, når frugtrester 
snitter cyklister på vej over i buskene. 
Men, det bliver desværre ikke til god 
kompost - uanset hvor hårdt bananen 
tyres ud af bilen. Det lugter bare 
grimt, ser træls ud og giver ekstra 
arbejde til dem, der skal sørge for at 
vores by er ren.

Snigeren - er både snu og smidig som en 
kat. Hun kunne jo aldrig finde på at smide noget, 

når folk kigger. Derfor har hun udviklet en helt 
særlig superkraft. Usynlige bevægelser, der er 

hurtigere end lynet. På et splitsekund kan hun få 
papiret til at “falde” ud af lommen, få servietten 
til at smutte mellem fingrene - eller "lufte aske-
bægeret" på p-pladsen, uden at nogen når at se 

noget som helst. Det er faktisk ret flot, men også 
virkelig ulækkert.

Kunstneren - er virkelig en kreativ fætter. Han finder gerne på alverdens 
krumspring for at undgå, at det hele går hen og bliver lidt for almindeligt. 
Måske har du fundet hans ispapir i din cykelkurv, hans brugte tyggegummi  
på legepladsen, resterne af hans kaffekrus oppe i tagrenden ...eller måske 
endda de udtjente kondisko oppe i el-ledningerne. Ja, vi ved godt, at det lyder 
fuldstændig vanvittigt. Og, det er det faktisk også.

Festaben - er et ægte natdyr. Et sjovt væsen, der er i godt 
humør, men ofte også så udmattet, at hun desværre ikke læn-
gere kan styre sine motorik. Det betyder at pizza-æsker og ser-
vietter ryger over skulderen istedet for ned i skraldespanden. 
Det ser ikke særlig kønt ud, men kragefugle og måger elsker 
disse typer. Især når de “serverer” durum, tidligt på morgenen.

Parksvinet - er vel nok den mest kendte af dem alle. 
En slags praktisk gris, der ikke holder sig tilbage for at køre 

ud i naturen eller hen i parken for at dumpe sit skrald: 
haveaffaldet, poserne med plastik eller trillebøren med 
sand ...ja, måske ligefrem en lille personlig (og ildelug-

tende) hilsen til parkens dyr. Parksvinet er en aktiv, men 
også sky art, der ikke ses særligt ofte. Skulle du støde 

på ham, så hils og fortæl, at han er velkommen på gen-
brugsstationen. Vi har åbent hver eneste dag, året rundt.
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Skraldgodt  
arbejde

"Mine kollegaer har adopteret
de nye regler uden problemer.
Nogle har ligefrem spurgt  
om vi ikke skal gøre mere."

Hvad sker der mon med det affald, som de ansatte 
hver dag producerer på Viborg Rådhus? Og hvordan 
får man mere end 900 mennesker til at sortere affal-
det på en ny måde? Vi tog imod invitationen fra Jane 
Krogh Jensen og fik en snak om facility management 
i en moderne virksomhed.

Når man står her på trappen og kigger ud over det store 
smukke rådhus, kan man fornemme de mange medarbej-
dere og borgere på etagerne. Men både lydniveau og  
omgivelser er rolige og enkle. "Det er faktisk noget, vi 
prioriterer meget højt" fortæller Jane Krogh Jensen, der 
har lovet at give os et smugkig på kulisserne. "Vi tror på 
hinandens bedste intentioner, og derfor kan I heller ikke 

se en skov af skilte eller grimme affaldsbeholdere overalt. 
Ligesom alle andre her i Viborg Kommune er vi nu gået fra 
to typer affald til at sortere i fire forskellige typer affald."

"Første skridt var at skabe de perfekte rammer i alle 30  
affaldsøer. Det har vi løst med stilrene affaldsøer og 
tydelige piktogrammer. På den måde er det altid nemt  
at komme af med sit affald, uanset hvad det er. Dernæst 
placerede vi nye spande til restaffald i tekøkkener, små 
bokse til brugte batterier i alle kopirum - og så har vi 
selvfølgelig stadig særlige beholdere til makulering af  
fortrolige papirer."

På rådhuset i Viborg kommune 
har fælles værdier og sund fornuft  
gjort det nemt at gøre det rigtigt. 

"Vores køkkenteam, der har langt det største forbrug, 
har fået fire nye beholdere i køkkenet og nye rum på de 
vogne, som de bruger, når der er møder på de forskellige 
etager. Det samme gælder vores rengøringsteam. Og alt 
dette samles jævnligt og tømmes ud i vores udendørs  
undergrundscontainere, der har sensorer, som kan re- 
gistrere, hvornår de skal tømmes. Når de er fyldte, giver 
de selv besked til Revas. Det er ret smart".

"Da vi havde styr på praktikken, blev alle orienteret via 
intranet - og jeg er simpelthen så stolt af den måde, mine 
kollegaer bare har ændret adfærd, hurtigt og smidigt. 
Alle sorterer, som de skal, og der har ikke være behov 
for plakater, skilte eller særlige påmindelser. De skilte, 
man kan se rundt omkring, hænger der kun på grund af 
Coronaen. Reglerne byder os at gøre opmærksom på de 
ekstraordinære hygiejnekrav. Så det gør vi selvføgelig. 
Men det med at sortere affaldet, det kører bare", slutter 
en stolt Jane Krogh Jensen.
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Man skal ikke tro på alt, hvad man læser. Eller skal man?
Se, om du kan gætte hvilke udsagn, der er sande og hvilke, 

der er lige til at smide i Småt Brændbart.

FUP   FAKTA?ELLER

Se om du gættede rigtigt:
FUP: 1, 2, 3, 4, 5   FAKTA: 6, 7, 8, 9, 10 

af alt madaffald 
sendes til forbrænding.

99% 
           Forbrænding 
      betaler sig bedre end 
genanvendelse!

Metal, glas,  
papir og plast 

bliver til ny

energi

Organisk affald  
kan ikke genanvendes.

Når du sorterer og afleverer 
10 kg plast, glas, pap, papir 

og metal - bliver næsten  

9 kilo     til nye produkter

              Hvert år sparer vi

 589.000 
tons CO2 

fordi vi sorterer vores  
husholdningsaffald.

 Hvert år prodcerer vi  20-50 mio. tons  
elektronikaffald på verdensplan

         Det er kun 15-20% 
af alt elektronikaffald, 
  der bliver genbrugt.

1 

7 

4 
9 

2 5 

6 

10 Vil du fremstille en computer,
skal du bruge 240 kg fossilt brændstof, 

22 kg kemikalier og 

 1.500 liter
 vand 

8 

Småt brændbart 
er alle træting, der 

måler under 

   1 meter

3 
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Tænk, hvis  
pap bare  
var pap

Vi ved det godt. Sortering af papir, karton og pap kan godt drille lidt, og det 
kan være svært at finde logikken i, hvorfor det hele ikke bare kan blandes.  
Forklaringen er simpel: Det handler simpelthen om, hvor meget genanven-
delse vi vil have ud af materialerne. Er det beskidt, kan det ikke genanvendes. 
Indeholder det lim, laminering og plastik, kan det ikke genanvendes. Bliver det 
blandet forkert, kan det ikke genanvendes.

Sagt på en anden måde: Når vi genanvender papir og pap hver for sig, sparer 
vi ikke kun på energi, vand, kemikalier og cellulosefibre fra træ - men vi sikrer, 
at papiret kan blive til nyt papir, og at pappet kan blive til nyt pap. Når det 
hele blandes sammen, bliver materialet grovere, og det begrænser genanven-
delsesmulighederne og skaber en stor mængde "spildmateriale", som ikke kan 
genanvendes. Pap kan fx ikke blive til fint papir, og der er ikke nogen grund 
til, at det fine papir skal blive til en papkasse hvis det kunne blive til fint papir 
i stedet. Når vi holder materialerne adskilt, er der mange flere muligheder, og 
det giver god mening. Vi udnytter simpelthen ressourcerne meget bedre - og 
får meget mere for pengene, når du (og alle vi andre) har helt styr på, hvad der 
må puttes i hvilke rum. Her får du et par gode huskeregler:

Papir er de helt tynde kvaliteter. 
Alt det, der er nemt at krølle. Når du river det over, flosser 
det i kanten. Det er typisk aviser, blade, hæfter, bøger etc.

Karton er de lidt kraftigere kvaliteter. 
Når du river det over, flosser det i kanten som papir.
Det er typisk emballager, æsker, omslag etc.

Bølgepap og pap er de kraftige kvaliteter.
Når du river det over, kan du se luft mellem lagene.
Det skal afleveres på genbrugspladsen. Det er typisk  
kasser og større emballager.

Men, hvad så med mælkekartoner, smørbakker og kaffeposer? Ja, de er  
noget helt for sig. Vi kalder dem for sammensatte materialer, fordi de består 
af papir, lim og laminering og nogle gange også hård plast eller metal.  
Derfor skal de i restaffald. 

- så ville meget  
være lettere.
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Ja tak: aviser, ugeblade, reklamer, magasiner og bøger
Nej tak: beskidt og vådt papir

Ja tak: morgenmadspakker, skoæsker,  
kartonemballage og kartonstykker.

Nej tak: brugte pizzabakker, karton fra take away,  
mælke- og juicekartoner, rør fra køkken-  

og toiletruller samt æggebakker.

Papir Karton

Kartonet skal være rent og tørt!

Papiret skal være rent og tørt!
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Tips til dig  
- og dit affald.

Vil du gerne være fri for lugtgener og have 
mere plads i din beholder? Så start med 

disse små tricks, der samtidig gør det nem-
mere for os at genanvende dit affald.

Af med låget
De fleste låg er enten 
hård plast eller metal 
- og dermed et andet 
materiale end den em-
ballage, de sidder på. 
Når du skiller tingene ad 
og putter dem i hver sit 
rum, gør du det lettere at 
genanvende.

Drop poserne
- når du kommer metal, glas og plast i 
din beholder. De er spild af ressourcer 

og gør det umuligt at sortere for os 
bagefter.

Bind en solid knude 
Når du lukker og binder dine poser, undgår du en snasket beholder, 
der er fyldt med fluer på jagt efter rester af madaffald og restaffald.

Tryk luften ud 
Har du dåser uden 
pant, så hop på dem 
(eller tryk dem sam-
men), inden du putter 
dem i din beholder.  
Så får du plads til 
mange flere.

Brug poserne igen
Kartofler, gulerødder og mange andre ting kommer 
i store poser. De kan bruges som affaldsposer, når 
du har tømt dem. Så behøver du ikke købe helt så 
mange nye - og gør samtidig miljøet en tjeneste.

Tøm emballagerne
- og giv dem gerne et hurtigt skyl 

med vand eller tør dem over med et 
stykke køkkenrulle. Når dine embal- 

lager er rene og fri for madrester, kan 
vi meget bedre genanvende dem.
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Som du sikkert ved, så er genbrug rigtig godt for
miljøet. Simpelthen fordi vi kan bruge det samme råmateriale 
flere gange til nye produkter. Affaldet bliver en ressource, så vi

sparer energi og producerer mindre affald. Se bare her...

Hvad bliver  
det egentlig til?

Plast
Når de forskellige typer plast er sorteret,
sendes det til fabrikker, der kan skære det 
op i små stykkker og smelte disse til nyt
granulat. Plasten er nu klar til at blive
brugt til helt nye produkter magen til de
oprindelige eller til noget nyt.

Papir
- kan genbruges op til syv til ti gange. Det
indsamlede papir sorteres i mere end 60
  forskellige kvaliteter, pakkes i paller og
sendes til fabrikker i udlandet, der fjerner
   urenheder og tryksværte, så det kan
         opløses og blive til nye papirfibre.

Aluminium
- er et grundstof, der kræver meget energi,
når det udvindes. Derfor er det rigtig godt
at genbruge det igen og igen. Når det er 
sorteret perfekt, kan det smeltes og genbruges 
til samme typer produkter uden at tabe
egenskaber undervejs.

Plast bliver f.eks. til nye plastposer, 
fleecetrøjer og soveposefyld.

Aluminium bliver f.eks. til  
leverpostejbakker, nye gryder,  
cykler og biler.

Papir bliver f.eks. til kaffefilter, 
køkkenrulle og æggebakker.
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Vi sorterer på  
livet løs - og det  
bliver endnu bedre

I Viborg Kommune blev der i 2018 indført en helt ny af-
faldssortering for alle husstande. Mere end 70% af alle 
kommunens husstande fik leveret nye affaldsbeholdere – 
og kunne dermed komme i gang med de nye vaner. I star-  
ten af 2019 kom de kommunale institutioner og - virksom-
heder også med. Det samme gjorde alle landadresser, der 
ikke tidligere havde benyttet den kommunale affaldsord-
ning, og i løbet af sommeren 2020 bliver alle undergrund-
scontainere opdateret med et nyt indkast til madaffaldet. 
Der arbejdes ligenu på, at de sidste brikker falder på plads 
for affaldssorteringen i Viborgs gamle midtby. 

Dermed har den nuværende affaldssortering taget godt  
2 år at få fuldt implementeret. Langt de fleste borgere i  
Viborg Kommune er godt i gang med at sortere - og, det 
går rigtig godt. Men, hvad bliver det næste mon? Her giver 
vi dig et smugkig på, hvad der (sandsynligvis) kommer til 
at ske i den nærmeste fremtid.

Vi vil sætte fokus på, at affaldssorteringen  
skal være renere og bedre 
Fejlsorteringer kan ske, men sker det for ofte, er det både 
uhensigtsmæssigt og dyrt, da det jo bliver blandet op 
med alt det gode affald, der er sorteret korrekt. Det skal 

Vi laver nye samarbejdsaftaler og arbejdsgange
I takt med, at der sorteres mere affald til genanvendelse, 
vil der blive brug for flere forskellige afsætningsaftaler i 
stand og nye måder at håndtere affaldet på. For eksempel 
har Viborg Kommune netop udbudt indsamling og be-
handling af haveaffald fra kommunens seks genbrugssta-
tioner. Det betyder, at der ikke længere skal komposteres 
haveaffald på affaldscentret på Kirkebækvej, og at have-
affaldet fra Viborgs frem oplandsstationer slet ikke skal 
forbi affaldscentret. Det kan få betydning for, hvordan 
pladsen for haveaffald på genbrugsstationen indrettes 
fremover. Til gengæld frigør det plads og maskiner på 
affaldscentret til håndtering af andet affald, og det giver 
samtidig grobund for nye spændende affaldstiltag i det 
private erhvervsliv. 

Der er en ny affaldshåndteringsplan på vej
Lige nu og her arbejdes der i Viborg Kommune på en ny 
affaldshåndteringsplan som skal gælde for perioden 
2021-2026. Den skal danne rammen for alle de ordninger 
og tiltag der skal realiseres i Viborg kommune de kom-
mende 6 år. 
Den nye affaldshåndteringsplan er lokal, men bygger på 
mål og visioner fra både EU og Regeringen. Der arbejdes 
nu nationalt med at få disse omsat til lovgivning og  
vejledninger - så Viborg kommune efterfølgende kan  
realisere alt det nye lokalt. 

Fremtiden - lige om lidt

vi have strammet op på. Jo bedre, der sorteres hjemme ved 
skraldespandene, desto bedre kan vi håndtere og afsætte 
affaldet hensigtsmæssigt, så det giver mening for både mil-
jø, økonomi og vores allesammens dagligdag. Vi vil skrue op 
for kommunikation og dialog om affaldsordningen. Det gør 
vi blandt andet med magasinet Skraldgodt, på vores gen-
brugsstationer, på hjemmesiden, i appen, når du møder os 
på tur med vores eventbil ”Skraldebassen” - og via hængere 
(små brochurer) på din affaldsbeholder, hvis der er noget, du 
har overset.

På genbrugsstationerne vil der være større fokus på at 
nedbringe de affaldsmængder, der ryger til forbrænding 
og deponi. Det hele skal løftes op i affaldshierarkiet – mere 
genanvendelse og genbrug. Måske vil vi endda eksperimen-
tere med at stille containerne op i en ny rækkefølge, der gør 
det endnu nemmere for borgerne.

Vi vil forbedre og opgradere  
affaldcentret på Kirkebækvej
På affaldsscentret findes større og mindre anlæg, der er helt 
centrale i den daglige håndtering af affaldet fra kommun-
ens mange borgere og erhverv. Bl.a. findes vores nedlukkede 
deponi – som i gamle dage blev kaldt ”lossepladsen”. Viborg 
Kommunes deponi blev lukket og dækket til i 2007, men 
skal fortsat opfylde krav om kontrol og opsyn i mange år 
derefter. Lige nu arbejder vi på et ”bio-cover” til deponiet - 
og, på at give affaldscentrets ”perkolat-system” et løft, så 
systemet i fremtiden kan følge med, når der er skybrud og 
ekstremt nedbør generelt. 

Bio-cover - er en klimavenlig måde at pakke et nedlukket 
deponi ind i et kontrolleret dække af jord, der hjælper med 
at omdanne den naturlige udledning af metan fra deponiet 
til kuldioxid, som er ca. 25 gange ”bedre” for klimaet end 
metan. 

Perkolat - er forurenet vand fra deponier. Dette drænes væk 
fra deponiet i et kontrolleret system, så det forurenede vand 
ikke havner i vores grundvand. Med de store mængder ned-
bør, der kan falde, vil der kunne opstå et ekstra stort pres 
på perkolatsystemet - og, så er det vigtigt, at systemet kan 
følge med. 

Klimaaftalen viser vejen 
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i juni 
2020 indgået en aftale om en klimaneutral affaldssektor 
i 2030 med langt mere genanvendelse og langt mindre 
forbrænding. Klimaaftalen indeholder visioner og mål 
for affaldshåndtering i kommunerne, og forventes at 
føre til en reduktion på cirka 0,7 millioner ton af  
Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer 
til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene. 
Klimaaftalen skal i de kommende år realiseres i  
lovgivning og vejledninger til kommunerne, og dermed 
være med til at danne rammen for de kommunale  
affaldshåndteringsplaner fremadrettet. 
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Vi bliver bedre
til at tænke grønt 
og cirkulært...
- og deerfor vil vores samfund se helt anderledes ud  
i 2030 - også når det handler om affald og forbrug.  
Vi skal blive bedre til at udnytte ressourcerne og holde 
dem inde i kredsløbet. Vores vaner vil ændre sig, og der  
vil med garanti være indført nye love og regler, der vil  
betyde nye vaner hjemme hos os alle. 

Nationalt arbejdes der allerede nu med nye visioner og 
mål, som Viborg Kommune de kommende år skal indar-
bejde i de eksisterende affaldsordninger. Det ligger endnu 
ikke helt fast, men det bliver sandsynligvis nogle af disse 
emner:

Øget og mere strømlinet affaldssortering. 
Danskerne skal sortere affald på samme måde i hjemmet 
og på arbejdspladsen, uanset hvilken kommune, de 
bor i. Det betyder, at der i fremtiden skal 
sorteres og indsamles 10 typer af af-
fald ved alle husstande i Danmark. 
I Viborg kommune betyder det, 
at vi skal kigge på, hvilke og 
hvor mange beholdertyper og 
størrelser, der løser opgaven 
bedst muligt for alle parter.
 
Fleksibilitet til 
løsninger. 
De typer affald, der kan 
blandes, uden at genanven-
delseskvaliteten forringes, kan 
samles ind i samme ’kammer’ i 
skraldespanden. Løsningerne skal give 
mening og passe til de lokale forhold. For 
eksempel er individuelle plastbeholdere gode til par-
celhuskvarterer, mens kolonihaver kan have mere glæde af 
en fælles affaldsstation. 

Mere sortering og bedre genanvendelse. 
Der vil komme nye krav om mere og bedre sortering hos 
borgere og erhverv, så vi får renere og større mængder. 
Det giver genanvendelsesvirksomheder bedre adgang 
til det affald, der kan genanvendes optimalt, og styrker 
dermed udviklingen af nye teknologier. Der vil blive særligt 
fokus på især plastikaffald.

Mere genbrug og muligheder for reparation. 
Der vil blive større fokus på at "forlænge levetiden" på pro-
dukter - og på at skabe helt nye systemer, der sikrer, at der 
skabes bedre muligheder for at reparere eller videregive 
aflagte produkter. 

Nye krav til produktion og design af produkter.  
Det er svært at genanvende produkter, der ikke er designet 
til at blive skilt ad. Samtidigt er en lang række produkt-

typer primært designet til at opfylde kundens 
krav eller andre krav til sundhed og hy-

giejne. Der vil derfor blive større fokus 
på, at nye produkter er "designet 

til genbrug og genanvendelse". 
Når et produkt kan bruges igen 
i sin oprindelige form, kalder vi 
det genbrug. For eksempel når 
en stol kan genbruges som en 
stol. Kan stolen skilles ad, så 
delene kan bruges i andre pro-

dukter, kaldes det genanven-
delse. Her er et stort potentiale, 

som vi kan udnytte bedre.

Hvad er cirkulær økonomi?
Cirkulær økonomi er et begreb, der betyder: 

at holde materialer og produkter i det økonomiske 
kredsløb og med den højest mulige værdi længst muligt. 

Ved at udvikle en bedre forvaltning af jordens ressourcer, 
styrker vi mulighederne for ny økonomisk innovation med 
nye forretningsmodeller. De nye modeller skal sikre, at de 
ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå 
et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i pro-
duktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt 
kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse 
af materialer eller, endnu bedre, affaldsforebyggelse. 

Fremtiden - om cirka 10 år
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Danskerne har en kedelig europarekord, når det  
kommer til mængden af affald pr. indbygger. Hver 
dansker producerer ca. dobbelt så meget hushold-
ningsaffald som gennemsnittet pr. borger i EU. 
I Viborg kommune producerer hver eneste person ca. 
739 kg affald i gennemsnit (2019). Ca. 230 kg hentes 
hjemme på adressen, og resten afleveres på gen-
brugsstationerne. En stor del af affaldet bliver i dag 
sendt til genanvendelse, men der er stadig meget, der 
havner i forkerte beholdere. Vi finder for eksempel, 
at restaffaldet ved den gennemsnitlige husstand i Vi-
borg kommune består af op mod 16% genanvendeligt 
metal-, glas- og plastaffald, der derfor bliver sendt 
til forbrænding i stedet for at blive genanvendt. Der 
findes også større mængder pap, rent træ, elektronik 
og metal i containerne til brændbart på genbrugssta-
tionerne. Disse mængder kunne få nyt liv, hvis de blev 
sorteret fra. Det skal vi blive bedre til - og det kan vi.
Borgerne i Viborg kommune er generelt rigtigt gode 
til at bruge de nye affaldsordninger og genbrugssta-
tioner - og, der er de seneste år sket en flot udvikling 
hvad angår reparation og vedligehold af produkter, 
reduktion af madspild med mere. Den udvikling vil 
vi rigtig gerne støtte alt det, vi kan. Blandt andet via 
mere undervisning, vidensdeling og dialog ude i kom-
munen. 
Jo mere vi taler med hinanden, desto bedre bliver det. 
Det er erfaringerne fra alle de kulturelle og lærings- 
mæssige aktiviteter, vi deltager i, hvert eneste år. 
Det gælder, når vi er med til Snapsting for Børn, 
Forskningens Døgn, Viborg Animation Festival, Game 
Expo og "Grøn Dag" på Viborg Bibliotek, når vi er på 
tur med Skraldebassen til indkøbscentre og torve-
pladser, når vi holder dialogmøder for grupper og 
foreninger, når vi laver læringsforløb på kommunens 
folkeskoler, børnehaver og vuggestuer, når vi udvikler 
spil om affald og meget mere. Hos Revas vil vi gerne 
gå langt for at dele relevant viden, tips og gode råd - 
og, sådan bliver det også i fremtiden. Skal vi realisere 
fremtidens mål og visioner på affaldsområdet, kræver 
det dialog, vidensdeling og motivation. Ikke kun frem 
til 2026, men langt ind i fremtiden.
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Figuren viser en "klassisk" cirkulær økonomi-tankegang. Figuren er lavet af Ellen MacArthur Foundation, som arbejder aktivt for en global indsat for cirkulær økonomi - blandt andet i samarbejde med Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i Danmark.
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Cirkulær ØkonomiIfølge Ellen Macarthur Foundation



Robotter,  
spiseligt skrald 
- og affald på 
månen, måske.

Fremtiden - om cirka 50 år

For bare 50 år siden var det helt normalt at grave affaldet ned i 
jorden. Det kan vi næsten slet ikke forestille os i dag. Verden har 
udviklet sig rigtig meget siden da, og det vil den blive ved med. 
Så hvordan ser det mon ud om 50 år. Spiser vi det? Har vi ro-
botter, der tager sig af det... eller findes der overhovedet affald 
til den tid? Læs med her og se, hvad nogle fremtidsforskere og 
eksperter forestiller sig. Får de mon ret?

Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl
“Selvfølgelig vil teknologien engang blive udviklet så vakst, 
at vores skraldespand vil kunne nedbryde vores affald di-
rekte på åstedet, og affaldssortering vil slet ikke være nød-
vendig. Men in between: Selv om det er rigtig træls at få 
endnu en huske- og sorterings opgave i en travl hverdag, 
så lad os give kloden, miljøet og ikke mindst nærmiljøet en 
hånd og lære vores børn og unge at rydde op efter sig. Gør 
vi ikke noget ved vores miljø i dag, kommer vores børn og 
børnebørn alligevel til at tage skraldet i morgen.”

Fremtidsforsker Klaus Æ. Mogensen
"Inden for få år skal vi vænne os til at møde robotter i 
mange af de hverdagssituationer, som i dag involverer 
menneskehænder. Blue Workforce har udviklet robotten 
Ragnar, der kan lidt af hvert. Den kan f.eks. sortere affald, 
pakke fødevarer og håndtere en lang række industrielle 
opgaver hurtigere end den gængse medarbejder. F.eks. kan 
Ragnar lave 22.000 stykker sushi på en time – svarende til 
367 stykker i minuttet."

Projektleder fra Teknologisk Institut:  
Nils H. Nilsson
"Udviklingen er helt tydelig. I hele den vestlige verden sti-
ger befolkningstallet og dermed stiger mængden af affald 
også. Danmark er faktisk et af de lande som bruger flest 
ressourcer og generer mest affald pr. indbygger - og der 
går hvert år værdier for omkring fem milliarder kroner tabt 

i skraldet. Det vil derfor vil det give god mening at lade 
robotter med avancerede sensorer være med til at sortere 
skrald fra det, der kan genbruges/genanvendes.

Robotkonsulent fra Teknologisk Institut:  
Mikkel Viager
"Med de resultater, vi har opnået indtil videre, er vi ikke i 
tvivl om, at fremtidens affaldssortering i høj grad er au-
tomatiseret. Robotterne er blevet lynhurtige, og de har 
superkræfter. Ikke engang Superman's røntgensyn ville 
kunne hamle op med." 

EU-kommissionens forslag til fremtiden
I Bruxelles står affald og miljø højt på dagsordenen og der 
arbejdes allerede nu med planer om at forbyde engangs-
bestik, tallerkner og sugerør i plastik, vatpinde, rørepinde 
og ballonpinde i plastik. Produkterne skal fremover laves 
i andre materialer. Forslaget lægger også op til, at en-
gangs-drikkebeholdere i plastik kun skal være tilladt, hvis 
deres kapsler og låg hænger fast i flasken. Målet er, at 90 
% af alle engangsflasker i plastik skal samles ind igen i alle 
EU-lande. Producenter af produkter i engangs-plastik være 
med til at dække udgifter til håndtering af affald og opryd-
ning.
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