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Kontakt os gerne for vejledning.Kontakt os gerne for vejledning.Kontakt os gerne for vejledning.Kontakt os gerne for vejledning.    

           

Affald fra husholdningerAffald fra husholdningerAffald fra husholdningerAffald fra husholdninger                                                        Årlig udgift inkl. moms 

Standard beholderløsning 

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 2. uge 1.122,50 kr.  

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/ hård plast med tømning hver 4. uge 555,00 kr. 

 

Øvrige beholderløsning 

240 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 1.020,00 kr. 

400 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 1.700,00 kr. 

660 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 2.805,00 kr. 

 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 1.095,00 kr. 

400 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 1.825,00 kr. 

 

240 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 450,00 kr. 

400 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 750,00 kr. 

 

240 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 583,75 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 972,00 kr. 

 

Affald fra sommerhuseAffald fra sommerhuseAffald fra sommerhuseAffald fra sommerhuse  (halvårlig)                 Årlig udgift inkl. moms 

Standard beholderløsning 

240 liters 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 2. uge 561,25 kr. 

240 liters 2-delt beholder til papir/metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 298,76 kr 

 

Øvrig beholderløsning 

240 liters beholder til madaffald med tømning hver 2. uge 547,50 kr. 

400 liters beholder til restaffald med tømning hver 2. uge 850,00 kr. 

 

240 liters beholder til papir med tømning hver 4. uge 242,50 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hård plast med tømning hver 4. uge 313,75 kr. 

 

Tilkøb Tilkøb Tilkøb Tilkøb ved beholderløsningved beholderløsningved beholderløsningved beholderløsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pris inkl. moms 

Standplads, pris pr. beholder pr. år 150,00 kr. 

Ekstra sæk pr. Stk. (kun restaffald) (se vilkår på revas.dk) 30,00 kr. 

Erstatning af 240 liters beholder (1 stk.) 462,50 kr. 

Erstatning af 400 liters beholder (1 stk.) 1.075,50 kr. 

Erstatning af 660 liters beholder (1 stk.) 962,50 kr. 
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Ekstraordinære tømninger Ekstraordinære tømninger Ekstraordinære tømninger Ekstraordinære tømninger (efter aftale)                                                Pris pr. tømning inkl. moms  

240 liters beholder til restaffald 38,75 kr. 

240 liters 2-delt beholder til rest/mad 48,75 kr. 

400 liters beholder til restaffald 65,00 kr. 

660 liters beholder til restaffald 107,50 kr. 

240 liters beholder til metal/glas/hård plast 42,50 kr. 

400 liters beholder til metal/glas/hård plast 75,00 kr. 

400 liters beholder til papir 54,50 kr. 

660 liters beholder til pap 118,75 kr. 

    

Særlige områderSærlige områderSærlige områderSærlige områder (efter aftale)                                                                                   Årlig udgift inkl. moms 

Fællesløsning Arnbjerg boligområde 1.677,50 kr. 

Fællesløsning Lynderup sommerhusområde 1.677,50 kr. 

 

PaPaPaPap fp fp fp fra etageboliger, kommunale ra etageboliger, kommunale ra etageboliger, kommunale ra etageboliger, kommunale virksomheder og institutioner virksomheder og institutioner virksomheder og institutioner virksomheder og institutioner (efter aftale) 

                                                                                                                                                  Årlig udgift inkl. moms 

400 liters beholder til pap med tømning hver uge 3.725,00 kr. 

400 liters beholder til pap med tømning hver 2. uge 1.862,50 kr. 

400 liters beholder til pap med tømning hver 4. uge 931,25 kr. 

660 liters beholder til pap med tømning hver uge 6.146,25 kr. 

660 liters beholder til pap med tømning hver 2. uge 3.072,50 kr. 

660 liters beholder til pap med tømning hver 4. uge 1.536,25 kr. 

Papbeholderen tilbydes efter aftale til etageboliger, kommunale institutioner og kommunale virksomheder. 

Der tilbydes ikke pap beholdere ved individuelle affaldsløsninger. 

 

VippecontainereVippecontainereVippecontainereVippecontainere    (efter aftale)                                                                      Pris pr. tømning inkl. moms 

6 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 20.078,75 kr. 

8 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver uge 53.542,50 kr. 

8 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 26.771,25 kr. 

10 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver uge 66.927,50 kr. 

10 m3 vippecontainer til restaffald med tømning hver 2. uge 33.463,75 kr. 

 

Kommunale nedgravede fællesløsningerKommunale nedgravede fællesløsningerKommunale nedgravede fællesløsningerKommunale nedgravede fællesløsninger (etableret af Revas)    Pris pr. tømning inkl. moms 

O,5 m3 undergrundscontainer til madaffald 327,50 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til restaffald 371,25 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til restaffald 667,50 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til rest/mad 765,00 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til metal/glas/hård plast 812,50 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til papir 586,25 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til papir og metal/glas/hård plast 706,25 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til papir og pap 586,25 kr. 
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Private nedgravede fællesløsningerPrivate nedgravede fællesløsningerPrivate nedgravede fællesløsningerPrivate nedgravede fællesløsninger (egenfinansierede)                 Pris pr. tømning inkl. moms 

3 m3 undergrundscontainer til restaffald 296,88 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til madaffald 412,50 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til metal/glas/hård plast 445,00 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til papir 308,75 kr. 

3 m3 undergrundscontainer til papir og pap 308,75 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til rest/mad 621,25 kr. 

5 m3 undergrundscontainer til papir og metal/glas/ hård plast 661,25 kr.  

 

 

Tilkøb ved nedgravede fællesløsningerTilkøb ved nedgravede fællesløsningerTilkøb ved nedgravede fællesløsningerTilkøb ved nedgravede fællesløsninger                                                                   Pris inkl. moms 

Ekstraordinær tømning (ved tabte genstande) (éngangsbeløb) 1.875,00 kr. 

 

GenbrugspladsgebyrGenbrugspladsgebyrGenbrugspladsgebyrGenbrugspladsgebyr                                                                                                  Årlig udgift inkl. moms 

Villa 1.073,75 kr. 

Etageboliger 737,50 kr. 

Sommerhuse 526,86 kr. 

Kollegier 316,25 kr. 

Institutioner 316,25 kr. 

Kolonihaver 316,25 kr. 

Boligkategorier baseres på registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR).  

Genbrugspladsgebyret dækker følgende: 

• Adgang til kommunens seks genbrugsstationer.  

• Kapacitet for håndtering af farligt affald i kommunen. 

 

 

Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning, så du kan få den mest hensigtsmæssige løsning. Du kan 

kontakte os på revas@viborg.dk eller du kan ringe til os på 86 61 39 55 


