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Affaldstype Eksempler Aflevering
Asbest – 
se Eternit/
Asbestholdigt affald

Asfalt Afleveres til genanvendelse på et asfaltværk. 
Kan ikke modtages af Revas.

Blyholdigt affald Affaldet skal anmeldes til Byggeri og Miljø på tlf. 
87 87 56 09.

Ved indhold af bly > 2500 mg/kg: 
skal affaldet bortskaffes som farligt affald. 
Anvisning fra Byggeri og Miljø samt screeningsrap-
port skal være modtaget hos Revas inden aflever-
ing af affaldet. 
Henvendelse skal ske til Revas’ modtagestation for 
farligt affald. 

Ved indhold af bly < 2500 mg/kg:
afleveres affaldet til bortskaffelse på Revas’ affald-
scenter. 

Elektrisk og  
elektronisk udstyr

• Hårde hvidevarer 
• Lyskilder

Afleveres på genbrugsstationer – spørg pladsper-
sonalet.

Eternit/
Asbestholdigt affald

• Asbestholdigt affald
• Asbestplader
• Eternit med asbest
• Eternitplader (asbestfrie)
• Filterposer i asbest
• Tagplader

Obs! Asbestholdigt affald må ald-
rig blandes med farligt affald.

Frasorteres andet affald uanset mængde og bort-
skaffes særskilt til deponi på Revas efter neden-
stående retningslinjer.

Affaldscenter: Hele plader skal afleveres på paller 
og små stykker emballeres i big bags. Emballerin-
gen/pallerne skal kunne omlastes med maskine.

Genbrugsstationer: Hele plader 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.

For afregning af asbest/eternit ved aflevering på 
genbrugsstationer, se Revas’  
hjemmeside.

For alle affaldstyper gælder:

Farligt affald, forurenet og uforurenet affald må aldrig sammenblandes.
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Affaldstype Eksempler Aflevering
Farligt affald •  Affald med indhold af  

miljøfremmede stoffer over 
grænseværdien for farligt affald

•  PCB-holdigt affald f.eks. fuge-
masse, lim, maling

• Batterier
•  Kemikalier (f.eks. ikkehærdet 

maling, terpentin, kølervæske)
• Lysstofrør

Afleveres på Revas’ modtagestation for farligt 
affald. 

Byggeaffald:
Affaldet skal anmeldes til Byggeri og Miljø på tlf. 
87 87 56 09.

Ved indhold af PCB > 50 mg/kg 
skal affaldet bortskaffes som farligt affald. 
Anvisning fra Byggeri og Miljø samt screeningsrap-
port skal være modtaget hos Revas inden aflever-
ing af affaldet. 
Henvendelse skal ske til Revas’ modtagestation for 
farligt affald. 

Obs! Batterier, kemikalier, lysstofrør mv. kan også 
afleveres på genbrugsstationer som farligt affald.

Gipsplader
– tørre

Må indeholde:

• Afklip af nye plader
• Nedrivningsgips
• Vådrumsgips

Obs! Fibergips (Fermacell)  
henvises til deponi.

Afleveres i gipscontainer på genbrugs-
stationer.

Tørre og rene gipsplader kan genanvendes.
Må gerne indeholde søm, skruer, tapet og maling.

Må ikke indeholde isolering, trælægter,  
metalskinner, plast og asbest.

Gipsplader, 
– våde el. beskidte

Afleveres i deponicontainer på genbrugs- 
stationer.

eller 

Afleveres på affaldscenteret som deponi- 
affald.

Imprægneret træ/
trykimprægneret træ

• Havehegn
• Stolper
• Udendørs træ

Obs! Sveller henvises til  
deponi.

Afleveres på genbrugsstationer i container til tryk-
imprægneret træ.

eller

Afleveres på affaldscenteret som deponi- 
affald.

Jern og metal • Jernrør 
• Metalbånd
• Nedløbsrør i metal 
• Tomme metalspande

Afleveres i jern- og metalcontainer på  
genbrugsstationer.

Pap, 
– tørt og rent

• Bølgepap
• Papkasser

Afleveres i papcontainer på genbrugs- 
stationer.
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Affaldstype Eksempler Aflevering
PCB-holdigt affald • Fuger

• Karme
•  Vinduer og døre, med og uden 

rammer

PCB-holdigt affald kræver særlig opmærksom-
hed. Læs mere på www.pcb-guiden.dk eller i 
branche-vejledningen ”Håndtering og fjernelse af 
PCB-holdigt bygningsmateriale” på 
www.bfa-ba.dk/

Kontakt Revas inden aflevering - på  
tlf. 86 61 39 55.

Ved indhold af PCB > 50 mg/kg
Afleveres på Revas’ modtagestation for farligt 
affald.

Ved indhold af PCB < 50 mg/kg
Afleveres på affaldscenteret som PCB-holdigt 
affald til forbrænding eller deponi. Ved aflevering 
til deponi skal screeningsrapport samt kopi af an-
visning fra Viborg Kommune medbringes.

PCB-holdige vinduer og døre, fuger og karme kan 
også afleveres på genbrugsstationer i container til 
”Vinduer og døre produceret før 1977”.

Planglas*
Herunder vinduer og 
døre – uden rammer, 
tætningsbånd og 
forseglingsmasse

• Autoruder
• Blyindfattede ruder
• Farvet glas
• Hærdet glas
• Lamineret glas
• Spejle
• Termoruder, efter 1977
• Trådglas
• Vinduer

Afleveres på genbrugsstationer i container til 
planglas.

* For PCB-holdige vinduer og døre, se under PCB-
holdigt affald.

Plastbeholdere •  Tømte plastdunke, -spande og 
andre beholdere af plast.

Obs! Beholderne må ikke have 
indeholdt farligt affald.

Dunke, spande mv. afleveres på genbrugsstationer 
i undergrundscontaineren. 

Plastbeholdere, som ikke er egnet til gen-
anvendelse, afleveres til forbrænding på gen-
brugsstationer eller på affaldscenteret.

Plastfolie • Krympe- og strækfolie
• Krympe- og strækhætter
• LDPE-folie
•  Transportsække  

(ikke big bags)

Afleveres på genbrugsstationer i  
container til plastfolie.
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Affaldstype Eksempler Aflevering
PVC, 
- hård

• Elektrikerrør
• Kabelbakker
• Kloakrør
• Trapezplader
• Vandrør og vandlåse
•  Øvrigt genanvendeligt PVC-af-

fald

Obs! Bløde PVC-materialer hen-
vises til deponi.

Afleveres på genbrugsstationer i container til PVC.

Sandblæsnings- 
materiale
(Deponi)

Frasorteres andet affald og afleveres på affaldscen-
teret til deponi.  
Kontakt evt. Revas inden aflevering.

Sandblæsningsmaterialet skal leveres i lukket em-
ballage (f.eks. big bags).  
Skal kunne omlastes med maskine. 

Småt brændbart
(materialer < 1m)

• Flamingo
•  Foam  

(opskummet plastfolie)
• Fugemasse
•  Gulvtæpperester  

(under 3 m2)
•  Linoleumsrester  

(under 3 m2)
• Masonit
• Pakkechips
• Papirsække
• Plexiglas
• Tagpap
• Troldtekt-plader
• Træaffald
• Vindueskit

Afleveres på genbrugsstationer i container til småt 
brændbart. 

eller

Afleveres på affaldscenteret til forbrænding.

Bemærk:  
Materialer over 0,5 x 0,5 x 1 meter afleveres som 
stort brændbart.

Stort brændbart
(materialer > 1m)

Samme affaldstyper som 
ovenover, men materialer som er 
større end 
0,5 x 0,5 x 1 meter.

Afleveres på genbrugsstationer i container til stort 
brændbart.

eller

Afleveres på affaldscenteret til forbrænding.

Stenmaterialer • Belægningssten
• Beton og betonfliser
• Fliser – uglaserede
• Gasbeton
• Granit
• Kantsten

– Fortsættes på næste side 

Afleveres på genbrugsstationer i container til 
beton og tegl. 

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.
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Affaldstype Eksempler Aflevering
• Leca 
• Mursten – uglaserede 
• Mørtel
• Natur-skifer
• Natursten
• Tagsten – uglaserede 
• Tegl – uglaserede

Obs! Leveres uemballeret.

Til deponi* • Fermacell
• Fibergips/fibercement
•  Gipsplader – våde el. beskidte
• Glaserede fliser
• Glaserede mursten 
• Glaserede tagsten
• Glaserede tegl 
• Glasfiber
• Gulvopfej
• Hardieplank/Ivarplank
• Isolering 
• Keramik
• Porcelæn
•  PVC, bløde typer (presenninger, 

gummistøvler mv.)
• Sanitet
• Skorstene
• Sveller
• Vinyl

Afleveres på genbrugsstationer i container til 
deponi 

eller

Afleveres på affaldscenteret til deponi.

* Se også afsnit vedr. PCB-holdigt affald.

Træ 
(ikke imprægneret)

• Krydsfinér
• Paller
• Spånplader
• Træ med maling, lak og lim
• Træ, ubehandlet
• Tømmer

Afleveres på genbrugsstationer i container til ren 
træ.

5/6



Aflevering på genbrugsstation:
Virksomheder som er tilmeldt genbrugsstationsordningen må aflevere affald på Viborg Kommunes genbrugssta-
tioner. Der må benyttes køretøjer med en max vægt på 3500 kg + en lovlig trailer. 

Virksomhederne skal selv aflæsse og sortere affaldet, og der må ikke bruges mekanisk udstyr til aflæsning. Det er 
tilladt at aflevere emballeret affald på genbrugsstationerne, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække. 

Ønsker virksomheden at aflevere farligt affald på genbrugsstationen, skal den udover at være tilmeldt  
RevasTag-ordningen også tilkøbe sig ekstra ydelse i form af et farligt affald-abonnement. Abonnementet dækker 
aflevering af op til 200 kg farligt affald om året. Mængder herudover vil blive registreret og faktureret særskilt. 

Aflevering af asbestplader på en genbrugsstation koster et fast beløb pr. 100 kg plader. Betalingen skal lægges oveni 
betalinger for besøg eller abonnement via RevasTag-ordningen. 
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Affaldscentret
Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Tlf.: 86 61 39 55

Bjerringbro Genbrugsstation
Gl. Tangevej 1
8850 Bjerringbro

Karup Genbrugsstation
Materielvej 3
7470 Karup

Møldrup Genbrugsstation
Erhvervsparken 6
9632 Møldrup

Stoholm Genbrugsstation
Tastumvej 18D
7850 Stoholm

Viborg Genbrugsstation
Kirkebækvej 136
8800 Viborg

Ørum Genbrugsstation
Industrivej 18
Ørum, 8830 Tjele


