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Hvis en nørd skulle bygge et nyt hus
Hvis vi kan nøjes med lidt mindre
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Kære borger i Viborg Kommune
Jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg har ikke altid
været god nok til at tænke på miljøet. Det var simpelthen ikke en væsentlig del af mine tanker og vaner - og
jeg tror, at mange andre har det på samme måde.
Det er heldigvis blevet meget bedre. I dag tænker vi
alle grønt. Nogle mere end andre, og vi har fået øjnene
op for, at gode grønne vaner er sund fornuft og det
er jeg rigtig glad for. Ikke bare fordi det føles meget
bedre - men især fordi det giver mig en tro på at, vores
børns fremtid bliver lidt grønnere hver gang vi gør
tingene lidt bedre. Den må vi ikke gamble med.
I dette nummer af Skraldgodt sætter vi igen fokus på
affald som ressourcer, og du kan få både ny viden og
god inspiration til hvordan du og din familie kan blive
lidt grønnere. Vi kigger lidt tilbage på hvad Covid-19
gjorde ved os - og vi besøger ildsjæle og fagfolk, der
giver deres bud på, hvordan vi bliver bedre til at bruge
vores sunde fornuft. Jeg håber du vil læne dig tilbage
og lade dig inspirere.

"Vi må bare
ikke gamble
med vores
børns fremtid"

Stine Damborg

Formand for Klima- og Miljøudvalget
Viborg Kommune

Vi aktiverer dit affald
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Verden er fyldt med muligheder
- også når det gælder upcycling til
hus og have. Se bare hvad vores følgere
har delt med os på Facebook.

Hotte tips
fra grønne
ildsjæle

Shampoo til mobilen

Brug for en holder til mobilen, der lader op? Skær din
egen af en brugt shampooflaske / Bent Knudsen

Affald i etager

Med enkle plastbeholdere kan vi stable affaldet i
skabet, så det er sorteret og klar til en tur på genbrugsstationen / Gitte Lynggaard

Vaskemaskinen
skaber hygge i haven.
Da vores vaskemaskine mistede
modet, skilte vi den ad og skabte
dette hyggelig bålsted.
Kristina Lehmann Schjøtt

Unikt design med
mælkeseparator
Kartoner som underskåle

Jeg bruger bunden af de tomme juicekartoner til
at holde på vandet fra urtepotterne. Bæredygtigt
og billigt / Kirsten Hindbo

Lyst til at designe din egen
lampe, så brug dele fra gamle
maskiner. Det giver et industrielt
og individuelt look .
Kristina Lehmann Schjøtt

Vi aktiverer dit affald
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Jeg elsker

- fordi det er billigt!

Synes du at upcycling er spændende, men lidt
svært at komme i gang med? Så har
hele Danmarks indretnings- og havemand
Søren Vester en opfordring til dig: Bare kast dig
ud i det. Det er både sjovt og lærerigt.
Han er født i Durup. Købte en ko for sine konfirmationspenge, er uddannet på
Designskolen og så har han altid været nysgerrig og kreativ. Knægten fra Thise,
der er blevet hele Danmarks inspirationskilde.
Det har altid været sådan, at folk kiggede på mig: "Det kan du lige ordne!"
- og så har jeg kastet mig over det. Man kan jo faktisk meget mere end man tror,
især hvis man gerne vil lære. Sådan er det også med upcycling - eller genbrug
som vi kalder det her på egnen. Har du en bæredygtig tilgang til livet, vil du se
ressourcer alle vegne.
Jeg elsker at blande nyt og gammelt - og tænker altid hvordan genanvender vi
mere og bedre. Det er der kreativiteten lever. Hele drivhuset kan faktisk skilles ad
og samles igen. Det er brugte mursten, der tog en krig at gøre rent - og vi brugte
kalkmørtel mellem stenene. Det tørrer langsommere end cement, men er meget
bedre. Også for miljøet. Mine plantekasser er gamle brædder. Mine møbler er sveller og gamle stel og selv toilettet er genbrug. Det er Pastor Wicks lokum her fra den
gamle præstegård vi bor på - og alle de gamle ting rummer bare så meget mere liv.
Ældre materialer kan meget mere, og vi skal blive bedre til at bruge dem igen.
Respekter det nu! Nøjsomhed kan noget - og så er det fedt at det også er billigere.
Men, det er vigtigt, at vi ikke lader os diktere og kun gør det fordi vi skal. Vi skal
gøre det, fordi det giver mening, fordi det er bedre og fordi det er sjovt.
Derfor drømmer jeg om, at vi får flere steder, hvor vi kan sanke. Altså hente, bytte,
købe brugte ting af hinanden. Problemet er jo, at det ofte er svært at opbevare og
får ens hjem/have til at se grim ud. Og så ryger det måske bare ud. Det er jo en
katastrofe! Det er ligesom med mennesker. Materialer, der har patina og noget
skævt, har liv. Du kan ikke mærke pengene. Du kan mærke liv.
Læg en plan. Find de rigtige materialer og brug dem rigtigt. Hvis du har det mindset, så kast dig ud i det. Du får så meget igen. Erfaring, inspiration og glæden ved
at gøre noget rigtigt - og husk så, at der altid skal være en drillepind. Noget der
udfordrer dig. Det er der, de gode løsninger opstår. Benspænd er muligheder.
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Der var en gang, for ikke mange år siden, hvor
man blev betragtet som hellig, bedrevidende,
ja måske endda fanatisk hvis man sorterede
sit affald. Sådan er det ikke mere.

Sortering,
det er da bare
noget vi gør.
I dag er tendensen nærmest modsat.
Nu er det noget "vi bare gør", simpelthen
fordi alle andre i fællesskabet gør det.
Nogle forskere taler ligefrem om begrebet
”warm glow” – der er en varm og behage-

lig følelse, som man kan få indeni, når man
gør noget, som lever op til fællesskabets
værdier og normer. Vi vil gerne høre til og
derfor sorterer vi vores affald - og det går
faktisk ret godt. Se bare her...

Det kan godt være, det kan
brænde – men SKAL det det?
Måske kunne noget af affaldet
genbruges eller skilles ad og
genanvendes på nye måder?
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Brændbart

Vi producerer hver især 245 kg affald,
der ryger til forbrænding hvert eneste år.
170 kg indsamles fra hjemmet og 75 kg
indsamles fra genbrugsstationerne.

Hvad er der
i dit affald?

I Viborg Kommune henter
vi madaffald, restaffald,
papir, metal, glas og hård
plast hjemme hos dig.
Alt andet affald afleveres
på én af de seks
genbrugsstationer.

Spis dig mæt
og gør en forskel

Vi mennesker presser jordens ressourcer og det miljø, vi er afhængige af,
hver dag. Vores landbrugsjord, vand- og luftkvalitet, metaller til produktion, fossile brændsler og helt uundværlige næringssalte som fosfor.
Når vi genanvender affaldet, er der mindre, der forbrændes og deponeres.
Vi kan dermed spare på nye råvarer og energi til fremstilling af nye produkter. Uanset om det gælder kobber eller kartoffelskræller.
Næste gang du står ved håndvasken og sorterer skrællerne
fra, så tænk på at du gør en positiv forskel for
dig selv og alle os andre, der er afhængige
af jordens ressourcer.
Få mere viden og information på revas.dk.

2017
2020
2022
2030
2035

Vi henter ca. 248 kg affald
fra hver husstand:

Vi er godt på vej
Mængden af affald, der
genanvendes i Viborg
Kommune, er steget fra
34 % i 2017 til 58 %
i 2020. Det er positivt.

33 kg.

22 kg.
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170 kg.

23 kg.

Vidste d
u

731 kg. affald

Vidste du, at hver person i Viborg Kommune
producerer ca. 731 kg. affald hvert år?
Det svarer til 22 affaldsbeholdere.
Er I flere i husstanden, skal du gange det op!

Vi aktiverer dit affald
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Lyst til at
møde nogle
af dem, der
aktiverer
dit affald?
Hos Revas har vi rigtigt
mange forskellige funktioner
og lige så mange forskellige
ildsjæle, der får tingene til
at fungere. Her kan du møde
nogle af dem, der gør hele
forskellen bag kulisserne med praktik og drift, kommunikation, farligt affald og
kontakt med borgerne.

Jeg elsker når vi får det til
at lykkes i fællesskab.

Farligt affald behøver
ikke være farligt.

De gode vaner starter
med at man forstår det.

NAVN:
JOB:

PIA VEJLING
TEAMLEDER ADMINISTRATIV DRIFT
OG KOMMUNIKATION
ERFARING: 12 ÅR
ØNSKE:
AT BORGERNE FÅR DEN BEDSTE SERVICE

NAVN:
JOB:
ERFARING:
ØNSKE:

NAVN:
JOB:
ERFARING:
ØNSKE:

Vi skal være nemme at komme i dialog med, yde en god service
til borgerne og sikre at borgerne får hentet deres affald. Det er et
hovedmantra i vores borgerserviceteam. Vi skal afsætte ressourcerne bedst muligt, overholde lovgivningen og optimere håndteringen af ressourcerne. Det er fokus i vores drift/vejeteam. Jeg
er teamleder for begge teams og det er utrolig spændende. Det
er jo den administrative del af driften, men den skal altid spille
sammen med den udførende drift. Det kræver et godt samarbejde
og gensidig vilje til at tingene skal lykkes. Heldigvis er der fagligt
skarpe medarbejdere i begge teams, og de løfter opgaven på flotteste vis. Derudover er der kommunikationsdelen, og her er det
mit ansvar, at vi hele tiden skærper vores information til borgerne
og motiverer dem til at sortere korrekt, så vi kan afsætte ressourcer bedst. Kommunikationen skal ramme bredt, både børn,
voksne, familier, enlige, unge, ældre, villaer, lejligheder, kollegier,
bofællesskaber osv. Der er stor forskel i kommunikationsformen.
Vi gør alt, hvad vi kan for at involvere borgerne lige så tit, det er
muligt og allerhelst i en dialog. Vi sender Skraldebassen på tur, så
vi kan mødes med borgerne og tale om netop deres udfordringer.
Vi besøger også børnehaver og skoler med Naturens Helte.

Mit arbejde er at vejlede virksomheder og kollegaer, pakke og
transportere de forskelllige fraktioner af farligt affald. Altså
kemi, batterier og andre elementer, der ikke kan puttes i de
normale affaldsbeholdere, fordi de enten er sundhedsskadelige,
forurenende eller decideret farlige for mennesker. Jeg har
arbejdet hos Revas siden 1998. Først 11 år som pladsmand i
Ørum og dernæst 12 år med farligt affald. Nu kører jeg
miljøbilen og er i kontakt med rigtigt mange virksomheder
hver dag.

SØREN NIELSEN
DRIFTSMEDARBEJDER
20 ÅR
AT ALLE FORSTÅR RISIKOEN

OTTO NIELSEN
PLADSMAND MØLDRUP
30 ÅR
AT FOLK NYDER AT SORTERE

Otto har arbejdet for Revas i 30 år. Først i en stilling med mange
forskellige opgaver, siden som pladsmand i Møldrup. Jeg var
oprindelig tømrer og brøndmurer, men fik så muligheden for at
blive en del af Revas tilbage i 1991. Min opgave er, at vores genbrugsplads i Møldrup er velfungerende. Pladsen skal være ren
og fin. Ikke bare fordi det ser godt ud. Men det motiverer bare
folk til at rydde op efter sig. Det kan jeg godt lide.
Jeg er glad for at møde mange forskellige mennesker og være
der for dem.De skal ikke møde en sur gammel stodder, men en
der interesserer sig for dem og gerne vil hjælpe dem.

Vi aktiverer dit affald
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En skraldemand...

• tømmer ca. 450 skraldespande dagligt
• går gennemsnitligt 20 km om dagen
• bruger ca. 40 sekunder pr tømning

De hedder Troels og Kasper, kører
vogn 16 og arbejder ude i trafikken,
hver eneste dag. Vi er taget til
Løgstrup for at blive lidt klogere på
hvad det vil sige at være skraldemand i Viborg Kommune.
Troels og Kasper kører ruter i Viborg centrum og Løgstrup.
Deres lastbil er en stor sulten maskine, der er delt i to rum,
så papir og metal, glas og plast kan holdes adskilt hele vejen
fra din affaldsbeholder til det anlæg, der skal modtage det.

Det er vores
fælles opgave

Men der er stadig nogle, der skal blive bedre til det. Vi
foreslår altid, at man kan gøre det om aftenen, så glemmer
man det ikke næste morgen, hvis man har lidt travlt.
Vil du gøre os (og dig selv) en tjeneste, så har vi fem ønsker,
der vil gøre en kæmpe forskel:
• Vis hensyn når du er i bil. Vi er på arbejde
• Husk: Pap skal ikke i papir

• Mælk og juice med folie indeni må ikke komme i papir
• Emballager fra specialøl skæres op og lægges i spand

• Ikke overfylde, så er vi fri for at afvise og komme tilbage
• Hold hunden inde, så den ikke jagter os

Vi elsker det vi laver og starter kl. 6 om morgenen for at
være til mindst mulig gene. Men vi oplever desværre tit, at
folk har ekstremt travlt, at de råber ad os, kører tæt på og
klemmer sig forbi. Det er vi lidt kede af, for vi kommer jo
for at hjælpe borgerne. Når du ser en skraldebil, så kan du
være sikker på, at der også er to mennesker på arbejde lige
bagved. Rotorblink betyder arbejde. Det vil vi gerne, at alle
husker.
Så er der lige det med affaldsbeholderne. Folk er generelt
rigtigt gode til at sætte spandene frem.

- at få det bedste ud af det i trafikken.

Vi aktiverer dit affald
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Hvad sker der,
når en pandemi
lukker Danmark?
Kan du huske, da Covid-19 ramte landet i marts 2020 og lukkede
alt? Det kan vi. I en måned var der meget stille, men så...
Covid-19 er heldigvis på retur og vi er så småt ved at være
tilbage til nogenlunde normale tilstande. Men for bare halvandet år siden var situationen en noget anden. Pandemien
ramte Danmark (og resten af verden) for fuld styrke, og alt
gik i stå. Også hos Revas.
Vores dygtige folk blev sendt hjem, og alle så nervøst til,
imens vi gættede på, hvordan dette ville påvirke affaldsmængder og sortering/indsamling i de private hjem. Ville
det gå helt i stå, ville det eskalere? Ingen kendte svaret.
Det gør vi nu. Det er faktisk ret interessant.
Da alt blev corona-lukket i nogle uger i marts, styrtdykkede
besøgene på genbrugsstationerne fra normalt 45.000 til
kun 18.590. Herefter steg det til næsten 70.000 i april, og
senere endnu mere.

Det samme skete for mængderne. I marts faldt mængden
til 1.936 tons, hvilket er under halvdelen af det normale - og
så gik det amok i april med 7.793 tons. Effekten var altså
som en hård opbremsning efterfulgt af en acceleration.
Hos Revas tør vi godt gætte på, at rigtig mange mennesker
i Viborg Kommune brugte den første tid af hjemsendelsen
på at rydde op og rydde ud. Da det var overstået, gik mange
i gang med at rive ned og bygge op. Mængden af byggeaffald er i hvert fald steget - og som man kan se på kurverne
her til højre, så er der stadig rigtig godt gang i både byggeri
og besøg på vores genbrugsstationer.

Udviklingen i antal besøg pr. måned på Viborg Kommunes genbrugsstationer (januar 2019 til april 2021)

Udvikling i affaldsmængder pr. måned på genbrugsstationerne (januar 2019 til april 2021)
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Hvor kan man se den? Vi har
udgivet den på vores sociale medier
(primært Facebook) og i biografen.

Hvem betaler – og er det dyrt?

Jävla idiot?!

Det koster selvfølgelig noget at få lavet
film af den kvalitet, men ved at vi går
sammen om det, bliver det også billigere for os hver især.

Hvad har svenske indbrudtyve
med affald i Viborg at gøre?

Hvorfor snakker han svensk?

Det giver røverne noget ekstra pondus,
at de er et internationalt samarbejde,
men ved at tage en svensker bliver det
mere komisk end farligt. Derudover er
svensk sjovt at skælde ud på, og de ret
voldsomme skældsord bliver tydeligere
en karikatur, når det er på svensk.

Selvom de fleste gør et glimrende
stykke arbejde, er der stadig for
mange, som ikke sorterer deres
affald ordentligt. Enten fordi de
synes, det er unødvendigt, eller
fordi de ikke lige tænker over
at det har konsekvenser.

Det skal vi have gjort noget ved - og
derfor har vi i sammen med en række
andre affaldsselskaber lavet en sjov og
lidt overraskende film, der skal få folk
til at trække på smilebåndet - og
minde hinanden om, at vi skal huske
at gøre det lidt bedre.

Hvorfor en dåse?

Alle ved jo, hvor den skal hen… Det er
ikke så vigtigt, hvad der skal sorteres.
Hele situationen med røverne er ret
overdrevet, og det at man bestemt burde vide, hvor dåsen skal hen, er en del
af ”overdrivelse fremmer forståelsen”.
Derudover har vi små forskelle i vores
måde at sortere på, så vi kan ikke lave
alt for specifikke anvisninger, hvis det
skal kunne gælde for os alle.

Vi aktiverer dit affald

19

Kender du
mon alle
ikonerne?
I dag er de fleste af os dus
med de fire fraktioner, der
passer med vores affaldsbeholdere derhjemme. Men
snart kommer du også til at
møde dem på genbrugsstationen. De nationale ikoner
vil du genkende rundt i
landet og med tiden skulle
det lette sorteringen.
Her kan du se alle 88.

Vi aktiverer dit affald
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Alle taler om det. Alt skal være grønt
- og det giver ofte rigtig god mening.
Derfor forsøger vi at lade den grønne
omstilling gå på tværs af alt hvad vi
gør. Hvis det er muligt.
I Viborg Kommune er vi meget optagede af at tænke grønt.
At finde ud af hvor vi finder de største gevinster og de
største svinere - og her er affald utroligt vigtigt. Jo mindre
vi alle bruger og jo mere vi alle sorterer, jo mere mening
giver det.
Vi er rigtig godt i gang og vi kan gøre meget mere. Men
jeg er meget optaget af, at vi skal være ekstremt opmærksomme på, at det ikke bliver så besværligt, at vi ikke kan
se ideen med det. Når vi rammer grænsen for hvad vi som
helt almindelige mennesker kan se fornuften i, så kan det
gå galt. Og det må ikke ske. Så mister folk motivationen,
og så forsvinder effekten i det, vi drømmer om.

I Viborg Kommune har vi i flere år arbejdet med en Sammenhængsmodel, der består af 5 temaer. Blandt andet
bæredygtighed, der jo er et af de 17 verdensmål.
Bæredygtighed er ret enkelt. Det handler om, at vi skal
udnytte ressourcerne, så godt det overhovedet er muligt og så skal det hænge sammen med det vi ellers laver. For
alting hænger sammen her i livet. Vi skal kigge på, hvad vi
køber og hvad vi ønsker som borgere.
Staten og kommunen kan bestemme meget og vise vejen,
men hvis vi borgere ikke vil, så bliver det jo ikke til noget.
Bæredygtighed handler derfor også om løsninger, der giver
mening. Hvem Revas kan og skal arbejde sammen med.
Biogas, Power-to-X, Foulum og Asmild Kloster. Kan vi lære
noget og finde ressourcer hos hinanden? Kan vi skabe nye
løsninger ved at kigge andre steder hen end hos os selv?
Det synes jeg er ekstremt spændende. Både i forvaltningen
og ude i kommunen.

"Vi skal motivere
hinanden til at
gøre det bedre,
så det hænger
sammen."
Ulrik Wilbek borgmester
Viborg Kommune

To grønne eksempler

Hvis jeg skal give to gode eksempler, så kigger vi lige nu
på at sælge vores elforsyning. Det vil give os en økonomisk
gevinst de næste 10 år - og de penge kan vi bruge på grøn
omstilling. Vi flytter altså ressourcer fra et område til et
andet - og alle vinder.
Et andet aktuelt eksempel er projekt Grønne Sammen. En
kæmpe event hvor 14.000 skoleelever i hele Viborg Kommune skal arbejde med grøn omstilling, være kreative og
udtænke nye ideer og nye måder at se verden på. De unge
mennesker rummer så meget viden, fakta og nye tanker.
Det vil vi gerne aktivere og motivere, og det er lige præcis
det, det handler om. Vi skal motivere hinanden til at gøre
det bedre.
Vi aktiverer dit affald
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Fremtiden tilhører vores børn, og det er vores ansvar at
inspirere dem til at tænke grønt og bæredygtigt. Det er
udgangspunktet for en helt ny og ambitiøs aktivitet for
børn og unge i hele Viborg Kommune.
Ideen er ny og målet er, at gøre de kommende generationer mere grønne ved at inddrage dem i en tidlig alder. Når den bæredygtige tankegang bliver forankret
tidligt hos den kommende generation, bliver det til nye
gode vaner - også hos deres forældre.

GLÆDE VED NATUREN OG ANSVARLIGT
FORBRUG ER TEMAET NÅR 14.000 BØRN
OG UNGE FRA ALLE KOMMUNENS DAGPLEJERE, BØRNEHUSE OG FOLKESKOLER
HAR EMNEUGERNE GRØNNE SAMMEN.

Hvad sker der når
14.000 børn og
unge er grønne
sammen?

Med Grønne Sammen
skaber vi en mere bæredygtig fremtid - sammen
med vores børn.
Grønne Sammen er to sjove temauger i september.
Her beskæftiger kommunens børn og unge sig med
bæredygtighed og grøn omstilling. Det sker igennem
lokale initiativer, underholdning ved Den Grønne Karavane og læringsforløb hos 34 samarbejdspartnere:
virksomheder, museer, uddannelsesinstitutioner og
foreninger - og der bliver nok at tage fat på. Mere end
56 forskellige og spændende læringsforløb er klar til
at udfordre børnene, når de skal beskæftige sig med
bæredygtige tanker, idéer, muligheder og handlinger,
der rækker ud mod en grønnere fremtid.
Emneugerne byder på udfordringer, opgaver, inspiration, oplevelser og mulighed for at se konkrete
tiltag ude i den virkelige verden. Vi åbner deres øjne
for verden og motiverer dem til at kigge efter nye
muligheder - sammen.
Grønne Sammen spiller ind i Viborg Kommunes
Sammenhængsmodel, hvor et af målene er at skabe
en miljømæssig, økonomisk og bæredygtig udvikling
gennem forskellige initiativer og anbefalinger.
Læs mere på www.gronnesammen.viborg.dk
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Du kender dem sikkert allerede
fra TV eller aviserne. De to unge
sportsmænd Nis og Daniel, der bor
dør om dør i Asmild. De har vundet
et hav af medaljer - og så er de temmelig gode til det der med affaldssortering.

g
u
r
b
n
ge

g
o
r
e
j
l
a
d
e
m
d
l
Gu
l
ie
n
a
D
g
o
is
N
s
o
h
g
ø
s
e
b
å
P

Nis og Daniel, to unge mænd på 29 og 27 år, har kendt
hinanden i mange år. Først fra Rosenvænget Skole og
siden hen fra STU på Rughavevej. Nu er de naboer og
arbejder hos henholdsvis Jack & Jones og Trepas - altså
når de ikke dyrker deres idræt.
"Vi er rigtigt gode venner og har det sjovt med hinanden hver eneste dag" fortæller Nis. "Vi laver mad til
hinanden, spiser sundt og laver mange forskellige ting
- og så er vi gode til at hjælpe hinanden med at sortere
affald. For det er vigtigt" fortsætter Daniel.
"Vi var ude at besøge Revas til Åbent Hus og det var helt
vildt spændende. De var søde til at fortælle os om det
hele og vise os alting. Vi fik lov at kigge ind i lastbilen
med flere rum - og nu sorterer vi alt vores affald - både
indenfor og udenfor" demonstrerer Nis.

Vi aktiverer dit affald
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"Man må
ikke snyde.
Det går
ud over
naturen!"

Daniel viser stolt sine medaljer fra svømning og håndbold.

Nis og Daniels gode råd:
1. Man skal sortere det rigtigt og ikke snyde.
2. Man skal hjælpe hinanden, hvis man ikke
selv kan huske det hele.
3. Man skal huske at pizzabakker fra fryseren
godt må komme i papirrummet.
4. Kaffekapsler må godt komme i restaffald
5. Husk at geder gerne vil spise dit juletræ.
Nis og Daniel elsker kaffe. Kapslerne gemmer de i en pose, indtil de skal ud.

Nis og Daniel med deres smarte beholdere under vasken.

"Man skal passe på naturen" fortæller Daniel. "Så vi har sådan
nogle spande her under bordet. Så er det nemt og sjovt. Når man
genbruger noget, så sparer man penge og passer på naturen."
"Når spanden er fuld, går vi ud og tømmer den i de store containere. Vi har mest restaffald og papir ...og kaffekapsler" griner
Daniel. "Vi elsker kaffe og derfor har vi hver en pose til kapslerne
inde i stuen. De må godt komme i restaffald. Det må batterierne
ikke. De skal være ovenpå låget. De er nemlig farlige".
"Husk også at fortælle det med jul" opfordrer Daniel. "Ja, så giver
vi vores juletræer til gederne i Hald Ege. De elsker at spise dem,
så det er også en slags genbrug" griner Nis.

Nis er regerende verdensmester i svømning og
træner flere timer hver eneste dag.

Er man i tvivl, kan man
bare kigge på mærkerne.
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Beskidte pizzaæsker
Plastbeholdere
Chips- og kaffeposer

Kartonæske

Bøger

Sort plast

Plastikposer

Kartoner med folie

Dåser

Det her
må du
gerne.

Det her
må du
ikke.
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Almindelig grund

”Generelle forskrifter til adgangsforholdene” er gældende.
Husk - du bestemmer selv, om du vil have beholderne til at stå ved skel
(ved vejen) til daglig - eller om du vil køre dem frem på tømmedagen.

Sådan sikrer
du korrekte
adgangsforhold

Koteletgrund

”Generelle forskrifter til adgangsforholdene” er gældende. Dog kan du,
hvis indkørslen til din grund er mindst 3,5 meter bred og max 50 meter
lang, placere dine beholdere ved skellet inde ved primære grund. Ellers
skal beholderne placeres ved skellet yderst på din indkørselsvej.

Landejendom

”Generelle forskrifter for adgangsforholdene” er gældende. Er tilkørselsvejen/indkørslen mere end 50 meter, så skal der ved ejendommen være en
vendeplads for skraldebilen – og bilen skal desuden kunne komme helt tæt
på beholderne (indenfor 0 – 5 meter). Hvis der ikke er en vendeplads, skal beholderne stå ude ved landevejen på tømmedagen.

Generelle forskrifter til adgangsforhold

Håndtagenued
skal venden
mod veje

Adgangsvejen (strækningen fra dit skel og til affaldsbeholder)
1.
2.
3.
4.
5.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med fast underlag (fliser, beton cement eller asfalt).
Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 2 meter frihøjde.
Adgangsvejen skal holdes ryddet for forhindringer.
Beholderne skal være placeret på fast underlag ved skel (inden for 0 - 5 meter).
Placering fra 5 – 40 meter fra skel kræver standplads. Standplads kan tilkøbes hvis
adgangsforholdene overholder gældende regler.
6. Placeres beholderne i skjul, skal mindst en af langsiderne være fri og åben så renovatør har fri adgang til alle beholdere.
7. Der skal være afstand omkring beholderne, så de frit og ubesværet kan køres ud.
8. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben position.
9. Stigning på adgangsvejen (de første 0 - 5 meter) må ikke overstige 1:7 – dvs. at der må være en stigning på 14% pr meter.
Ved standplads må stigningen ikke overstige 1:10 - dvs. at der må være en stigning på 10% pr meter. Se Revas .dk for mere info.
10. Hunde må ikke være til fare eller gene for renovatøren. Renovatøren kan kræve, at hunden er lukket inde på tømmedagen.
11. I den mørke tid skal adgangsvejen være oplyst.
12. Adgangsvejen skal være ryddet for sne, og må ikke være glat.
Tilkørselsvejen (kørevejen hen til dit skel - private tilkørselsveje, private fællesveje, veje med vejret, brugsret m.m.)
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indenfor 0-

Underlaget
skal
være fast

1.
2.
3.
4.

Skal have en bredde på minimum 3,5 meter.
Skal have en frihøjde på minimum 4 meter.
Skal være jævn og have et kørefast underlag så kørsel kan ske uhindret.
Beplantningen langs tilkørselsveje og vendepladser skal holdes beskåret så kørsel kan ske uhindret
(jf. regler for frihøjde og vejbredde).
5. Skal være ryddet for sne og må ikke være glat.
For mere info se Revas.dk
Vi aktiverer dit affald
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Isglat

Saltning / grusning mangler

Beskæring mangler
Vejbredde 3,5 m

Vejen ser
idyllisk ud,
men er den
klar til besøg?
- hele året rundt

Grene ud over vej

Beskæring mangler

Våd og blød vej

Grene ud over vej

Beskæring mangler og frihøjde 4,0 m

Skraldebilen skrider ud eller sidder fast

Vejbredde 3,5 m og frihøjde 4,0 m

Vejbredde 3,5 m og frihøjde 4,0 m
Vi aktiverer dit affald

35

Tjekliste – hvis du kan svare ja til alle
punkterne, er dine adgangsforhold i orden.

Brug et
minut og
se om du
har tjek på
det hele...
Vil du være sikker på at du følger retningslinjerne og
giver skraldemændene gode arbejdsforhold? Så brug
denne enkle tjekliste. Er du i tvivl så få mere info på
Revas.dk eller kontakt os på 86 61 39 55.

Kørsel kan ske uhindret på tilkørselsvejen – dvs. der er beskåret
i forhold til regler om vejbredde og frihøjde.

Adgangsvejen har et fast og jævnt underlag. (fliser, asfalt,
cement eller beton).

Adgangsvejen er mindst 1,0 meter bred.
Beholderne står ved skel (inden for 0 -5 meter) på fast underlag
(fliser, asfalt, cement eller beton).

Håndtagene vender udad (ud mod indkørsel eller kørevej).
Stigninger på max 1:7 og ved standplads max 1:10.
Låger og døre kan fastholdes i åben stilling.
Tilkørselsvej såvel som adgangsvej skal være ryddet for sne
– og der må ikke være glat.

Adgangsvejen skal i den mørke tid være oplyst.
Beholderne må ikke være overfyldte (låget skal kunne lukkes helt).
Er der tale om landejendom er tilkørselsvejen max 50 meter
– eller der er vendeplads ved ejendommen.

Vi aktiverer dit affald
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I dag har vi to kompostbeholdere ved siden af hinanden.
Dem fylder vi på i fællsskab. Den ene bunke er i brug fra
oktober til april - og er derfor langt i processen og næsten
klar til at blive brugt nu. Den anden er tidlig i processen
lige nu. Den bruger vi fra maj til september. På den måde
har vi hele tiden noget i gang - og har altid færdig kompost
som vi kan bruge i vores højbede i køkkenhaven. Det er det
rene guld for grøntsagerne og så er det jo helt gratis.

Mariannes og Mogens' tips!

Husk at du aldrig må komme forarbejdet mad
i din kompost. Det rådner og tiltrækker rotter.
Smid heller ikke store grene, visne blomster
og bunker af græs i din kompost. Det sløver
processen og fylder alt for meget.

Det er jo dumt at købe gødning
til køkkenhaven når du kan
lave det selv, helt gratis, ikk'?
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Vi har fundet ud af, at noget af det sjove ved at lave kompost er, at man får det godt af det. Det er en fornøjelse at
se affaldet blive til kompost, og i dag fylder vi jo meget
mindre i affaldsbeholderne. Ja faktisk kan vi slet ikke fylde
dem længere. For os er det ikke længere affald, men ressourcer, som vi passer på fordi vi kan bruge dem til noget.

I bofællesskabet Nonbo Hegn har de komposteret længe. Ikke fordi det er blevet
moderne, men fordi det giver mening.
Vi tog på besøg og fik en snak med
Marianne og Mogens, der viste os hvordan kompostering er blevet en fælles sag.
For nogle år siden blev vi enige om bare at gå i gang,
selv om vi ikke vidste så meget om det. Vi havde ikke en
dybere mission med det, men syntes bare at det gav rigtig
god mening, at vi kunne udnytte vores køkkenrester til ny
næring og dermed gøre vores køkkenhave en tjeneste.
Vi kastede os ud i det, prøvede os frem og fandt ud af det
undervejs. Det er faktisk ikke særlig svært.

Vil du gerne i gang med at lave din egen kompost, så er der
især een ting du skal være opmærksom på. Det skal være
nemt i det daglige. Ellers får du det ikke gjort. Det skal
være nemt at opsamle æggeskallerne, rester af grøntsager
og hvad du ellers har - og så skal det være nemt at fragte
hen til din kompost.
Her hos os har vi en spand med låg under køkkenvasken.
Den minder os om at blive brugt hver eneste dag. Når den
er fyldt (eller begynder at lugte lidt), tømmer vi den ud på
bunken - og sørger for at det ligger pænt i lag. Når vi gør
det og tilfører lidt vand og kalk en gang imellem, så formulder det hurtigere. Det er bare at komme igang.

Mogens tjekker om de nye kompostorme gør hvad de skal - og
det gør de. Komposten er snart formuldet og klar til brug.
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Når vi siger, at vi aktiverer
dit affald, så er det fordi
langt det meste af det er
ressourcer som vi kan genbruge. Noget af det kan
faktisk genbruges flere
gange. Når bare det er
sorteret rigtigt.

3 point

2 point

1 point

Det er let at forarbejde, ugiftigt og
uden smag, og det er en god leder
for både varme og elektrisk strøm.

En stor del af dette råstof bliver
genavendt og brugt i nye fly.

Symbolet på dette råstof er Al
og kan blive til nye dåser, igen
og igen.

3 point

2 point

1 point

Dette kendes også under navnene
PET, HDPE, PE, PP og PVC

Det findes også i en blød version.

Du kender dette råstof fra
spande, bøtter og rutsjebaner
på legepladser.

3 point

2 point

1 point

Disse kan udgøre en stor
miljøfare hvis de ikke bliver
håndteret rigtigt.

Disse produkter kaldes f.eks:
3R12(4,5V), R6 (mignon, AA),
R03 (mikro, AAA), R61 (AAAA)
og knapceller.

Du kender dem fra mobiltelefoner, biler, kameraer
og lommelygter.

3 point

2 point

1 point

Dette materiale består mest af
Siliciumdioxid og dets egenskaber
varierer meget efter den kemiske
sammensætning og struktur.

Materialet findes i mange
forskellige farver og former
- og bruges til alt muligt.

Du har sikkert mange af
dem i dit køkken.

3 point

2 point

1 point

Du bruger rigtig meget i din
madlavning. Noget af det er
sundt. Noget er meget usundt.

Du kan genbruge det, hvis
du filtrerer det.

Når du vil smide det ud, skal
det være koldt og puttes i
”madaffald”.

Aluminium . Plast . Batterier . Glas . Madolie

Quiz

Hvem har det grønneste hoved i familien?
Prøv quizzen herunder og se hvem, der hurtigst
gætter de fem hemmelige ressourcer.
Svarene står nederst på siden.
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Det sker der med dit private

farlige affald
Vi har masser af dem, allesammen. Produkter, der
kan skade os selv eller miljøet, hvis ikke vi håndterer
dem rigtigt. Men hvor ender de mon, når du er
færdig med at bruge dem? Det kan du se her...

Vidste du.
..
- at elpæ

Forbrændning, destruktion,
eller genbrug?

rer
deodorant og
er sk
sorteres so al
m
farligt affa
ld?

• Malingsaffald sendes til forbrænding i Aalborg.
• Kosmetik sendes til forbrænding i Aalborg.
• Parfume-rester sendes til destruktion.
• Spraydåser sorteres, forbehandles og sendes
efterfølgende til genanvendelse i enten Danmark
eller Tyskland.
• Husholdningskemi (Borup-flasker) - sendes til
destruktion.
• Batterier indsamles, skilles ad og sendes
til genbrug flere steder.
• Kanyler indsamles, skilles ad og sendes til
genbrug flere steder.
Langt størstedelen af det farlige affald sendes til
destruktion ved højtemperatur-forbrænding f.eks.:
• Malingsaffald
• Kosmetik og parfumerester
• Husholdnings-kemi som f.eks. sprit, terpentin
og rengøringsmidler.
Noget farligt affald kan genanvendes som f.eks.:
• Batterier som skilles ad og nyttige råstoffer som
jern og mangan bliver genanvendt.
• Spraydåser bliver sendt til behandling hvor
indholdet bliver sendt til forbrænding og
metallet bliver genanvendt.

Farligt affald er mærket med et faremærke, som fortæller hvorfor det er
farligt – kig efter faremærker på dit affald, inden du smider det ud.

• Elpærer indeholder glas og metal, som kan
genanvendes. Særligt LED-pærer indeholder
værdifulde metaller, som kan genanvendes.

2% af restaffaldet fra borgerne er farligt
affald – altså fejlsorteret affald. Det er et
problem fordi affaldet derved ikke bliver behandlet korrekt og i sidste ende kan forårsage
skader på mennesker eller miljø.
De anlæg, der er godkendt til at håndtere
farligt affald, er udstyret med bedre filtre i
forbrændingsanlæggene og en generel højere
sikkerhed.
Trykflasker havner nogle gange i containeren
til jern på genbrugsstationen. Det er et problem fordi trykflasken fungerer som en reel
bombe hvis den havner i en jern-shredder der
klipper jernet i mindre stykker inden det kan
smeltes om.

Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen.
Vi aktiverer dit affald
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Det sker der med virksomhedernes

farlige affald
Der findes mere end 5.000
små og store virksomheder i
Viborg kommune - og mange
af dem har affald, som vi skal
tage os ekstra forsigtigt af.
Se bare her...

Eksempler på farligt
affald fra virksomheder:
• Oliefiltre fra værksteder
• Medicinaffald fra apoteker
• Malingsaffald fra produktionsvirksomheder
• Klinisk affald fra læger
• Farligt byggeaffald fra entreprenører

Vidste du

...
- at Revas
' miljøbil
henter fa
rlig
hos virkso t affald
mhe
i hele Vib der
org
Kommun
e?

Når Revas' miljøbil henter farligt affald hos virksomhederne i Viborg kommune, sørger vi desuden for de
nødvendige papirer og leverer eventuelt ny emballage.

Farligt affald betragtes som farligt, fordi det
kan være skadeligt for mennesker eller miljø.
Revas Modtagestation har godkendte faciliteter til håndtering og opbevaring af farligt
affald, inden det skal sendes videre til en godkendt behandler. De fleste produkter, der skal
håndteres som farligt affald, er mærket med
faremærker eller CLP-piktogram. Hvis der er
faresymboler/CLP-piktogrammer på en flaske
eller dunk, er der som udgangspunkt tale om
farligt affald.
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Hos Quattro Arkitekter har de
fingeren på pulsen. De tegner
og projekterer private boliger og
erhvervsejendomme - og er derfor
meget optagede af fremtidens
grønne krav.

Vi vil hellere have et fedt
køkken end græs på taget.

Fremtidens
hus er da
grønt ikk'?

Vores enfamilie-huse er ikke standard. Vi starter altid helt
fra bunden. Vi tegner ikke det, kunden viser os. Vi tegner
det, kunderne drømmer om og har behov for - også i relation til de krav, der er på vej til blandt andet klima, miljø
og affaldshåndtering.
For 15-20 år siden handlede det om drømme, følelser og
iscenesættelse. Det gør det stadig, men nu er der desuden
meget fokus på miljø og klima. På at udnytte ressourcerne
optimalt og skabe hjem, der også er relevante om 20 år.
Det kræver at vi hele tiden er mindst et skridt foran vores
kunder. Vi skal vide hvad husene skal leve op til i fremtiden, og hvilke tendenser, der er på vej - også med hensyn
til miljø og affald.

Mikkel Åris, arkitekt og indehaver af Quattro Arkitekterne i Viborg
sammen med Oscar Søndergaard.

Græs på taget og affald i haven.
Måden at bo på har ikke ændret sig. Men ønsket om mere
komfort har. I dag er kunderne stadig mere interesseret i
et fedt køkken end græs på taget. Men det vil ændre sig
om nogle år. Der vil komme nye bygningsreglementer og
eksempelvis affald vil fylde meget mere. Bogstavelig talt.
For bare 10 år siden fyldte affald ingenting i vores bevidsthed og planer for et nyt hus. Det er markant anderledes
nu. Både inde og ude. Antallet af affaldsspande og fraktioner fylder mere. Især udenfor, hvor anlæg til spande påvirker bygningsprocenten på grunden - og er vores haver,
grunde og villaveje blevet arbejdspladser for skraldemændene. Vi skal derfor nøje overveje hvor vi placerer affaldet indtil det afhentes og vi skal gennemtænke scenarier for de næste regler, der er på vej.
Udvikling er altid spændende, og vi gør, hvad vi kan for at
skabe smukke og funktionelle løsninger - og det lykkes.

Men virkeligheden er, at vores affald nu koster os penge
og går ud over designet. Det skal vi alle vænne os til. For
det bliver ikke anderledes. Det ved vi, men ikke alle kunder
er bevidste om det endnu.
Som designer er det ekstreme oftest det mest spændende.
Sådan er det også med miljø, selvforsyning, muldtoiletter
og andre gode ting . Men der vil altid være flest af dem,
der er helt almindelige - og det er dem vi tegner for. Så vi
er meget optagede af, hvordan vi gør det sexet. For kunderne og for miljøet.
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Lav en sjov

Giraf

1

Klip toppen af tandpastatuben.
Tuben bliver til halsen og toppen
bliver til hovedet.

2

Tegn denne figur på
æsken og klip kroppen
og halen ud.

Ved du hvor mange forskellige vilde dyr, der er i jeres
hus?Sæt dig sammen
med dine børn og find
ud af det. Det er
faktisk ret sjovt.

DET SKAL DU BRUGE:
· En tom tandpastatube
· En æske fra tandpasta
· 2 vatpinde
· Akrylmaling
· Klipsemaskine
· Limpistol og saks

Lim hovedet på halsen og
halsen på kroppen - og klips
halen fast til sidst .

3
4

Du har lavet en giraf!
Nu skal den bare males gul
og have brune prikker.
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Har du nogensinde tænkt
over, at det mest klimavenlige
affald der findes, er det,
der slet ikke findes?

Hvis vi kan
nøjes med
lidt mindre.
Genbrug, upcycling, genanvendelse, cirkulær økonomi. Det
med affald kan godt være lidt vanskeligt at forstå. Men i virkeligheden er det ret enkelt. Jo mindre vi forbruger, jo mindre
belaster vi miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler, jo mindre
skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og jo mindre
forsuring af miljøet.
Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald frem for
at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for
589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere - eller CO2-udledningen ved
afbrænding af mere end 200.000 tons kul.
For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at
blive sendt til forbrænding, sparer vi energi svarende til en
gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske
apparater i 14 dage.

Brug og
smid væk.

Genanvend
mere.

Cirkulær
økonomi.

Man kan roligt konstatere at less is more.
For det er det. I hvert fald når det gælder klimaet.

Vi aktiverer dit affald
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Madspild er et etisk problem

“Spis op, husk på de sultne børn i Afrika”, sagde din bedstemor. Selvom man ikke kan transportere sine madrester
til Afrika, er det ansvarligt at spise op, eller øse lidt mindre
på tallerkenen, set i lyset af, at der er så mange mennesker
i verden, som mangler mad på bordet hver eneste dag.
Ifølge FN går omkring 8,9% af verdens befolkning - ca. 690
millioner mennesker - i seng på en tom mave hver eneste
nat. Tallet er stigende. Hvis det fortsætter med denne hastighed, vil det overstige 840 millioner mennesker i 2030.

Ved at stoppe madspild løser
du fire problemer på een gang.

Madspild
Artikel: Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad

med to voksne og børn smider mad ud for 7.200 kroner om
Hvorfor skal man egentlig undgå madåret. På 10 år er det altså en opsparing på 72.000 kroner!
spild? Hvorfor er det vigtigt? Ved at undgå
Penge, der havner i din pengepung, i steder for i din
madspild er du med til at løse faktisk hele skraldespand.
fire problemer på een gang. Her får du lidt
nørdede facts, som kan hjælpe dig til at
Madspild er et klimaproblem
forstå problematikken og hjælpe dig med Madspild er faktisk dit nemmeste personlige bidrag i
klimakampen - og det gør slet ikke ondt. De 700.000 tons
at argumentere som en pro næste gang
fødevarer, der årligt spildes i Danmark, svarer til syv gange
nogen siger, at “det er lige meget med at vægten af Marmorkirken og 3,8%. af den samlede CO2undgå madspild”.
udledning, der hvert år udledes fra Danmark.

Madspild er et økonomisk problem

Madspild er først og fremmest et økonomisk problem.
Madspild er penge ud af vinduet - dine penge, hvis du
smider mad ud. Ifølge Landbrug & Fødevarer koster madspild danske husholdninger 13,5 milliarder kroner om året
inkl. moms og afgifter. En gennemsnitlig dansk familie

På verdensplan er madspild og fødevaretab ifølge FN
ansvarlig for 8-10% af verdens CO2-udledninger. Globalt
madspild og fødevaretab er ifølge FN ansvarlig for cirka 4,4
gigaton drivhusgasemissioner om året. For at sætte dette
i perspektiv; hvis madspild og fødevaretab var et land, ville
det være verdens tredjestørste udleder af drivhusgasser kun overgået af Kina og USA.

Madspild er et ressourceproblem

Mindre madspild har en direkte miljøeffekt, idet det
mindsker ressourcebehovet samt naturbeslaglæggelse.
Madspild udgør et stort spild af ressourcer fra jord til bord herunder vand, jord, energi, transport, arbejdskraft og hele
denne proces som bidrager til unødvendige CO2-udledninger og derved global opvarmning og klimaforandringer.
I år 2050 runder verdens befolkning 9 milliarder mennesker - til den tid skal verdens fødevareproduktion øges med
70% for at efterkomme behovet.
Med andre ord er du med til at løse hele fire problemer på
een gang ved at forebygge og reducere dit eget madspild.
Her kan du kun vinde; du vil spare tid, penge, hjælpe
klimaet og gøre verden til et lidt bedre sted - og nu ved
du hvorfor.

HER FÅR DU NOGLE
TIPS TIL, HVAD DU KAN
GØRE NÅR DU KØBER IND.

køleskabsindhold. Så ved du hvad du i forvejen har derhjemme, når du i ulvetimen står i butikken og køber ind til
aftensmaden.

Køb aldrig ind på tom mave

Snup en banan eller en bolle, inden du skal handle. Er du
sulten og køber du ind på tom mave, risikerer du at købe
mere, end du har brug for.

Vælg mindre indkøbskurve

- og indkøbsvogne. Flere forskere siger, at butikkernes
indkøbskurve og indkøbsvogne er blevet større de seneste
20 år. En stor indkøbsvogn eller indkøbskurv får dig automatisk til at købe mere ind, end du skal bruge. Har du lyst
til at købe kun det du har brug for, så vælg en mindre
størrelse indkøbskurv eller indkøbsvogn. Det er også en
god idé at bære indkøbskurven i hånden, i stedet for at
trække den efter dig på hjul.

Gå efter datovarer

- hvis du alligevel skal spise maden i dag. Flere butikker
tilbyder i dag datovarer til nedsatte priser. Gå efter datovarerne, hvis du skal bruge maden samme dag – så hjælper
du også butikkerne med at mindske madspild og du kan
samtidigt spare penge.

Gå efter de ”skæve” frugter

- og grøntsager og vælg for f.eks. single bananer - for ellers
ender de med at blive smidt ud. En skæv agurk eller en
krum gulerod smager ligeså godt som de lige. Har du taget
et net med ti appelsiner, hvor en af dem er dårlig, så spørg,
om du ikke bare kan betale for de ni.

Planlægning er et godt våben

- i kampen mod madspild. Inden du køber ind, kan du få
lavet en madplan, indkøbsliste eller det allernemmeste
trick: Tag din smartphone og tag et billede af dit
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SÅDAN HER KAN DU GØRE
HJEMME I DIT KØKKEN.
Gør som supermarkederne

Hav et flow i dit køleskab, din fryser og dine køkkenskabe,
så de ældre og de åbne fødevarer stilles forrest og helst på
en hylde i din øjenhøjde, så du hele tiden er opmærksom
på maden, og du husker at bruge maden op først.

Brug FIFO-metoden

First In First Out handler om intelligent lagerstyring. Når
du har købt nye madvarer, skal du placere disse bagerst på
hylden - og de ting, som står på hylden i forvejen, skubbes
frem. Derved bruger du altid maden, som har stået længst
tid på hylden, fremfor at sætte alt nyt forrest.

Rester skal gemmes, ikke glemmes

Hav en central plads til dine rester og indtænk resterne
i al din madlavning, uanset om det er hverdagsmad,
gæstebud eller en påske- og julefrokost. Gem dine rester
et centralt sted i køleskabet, så du hele tiden husker dem
og er opmærksom på at få dem brugt i nye retter eller i
madpakken.

Rester skal ikke skubbes frem i tiden

Det er ikke nok at gemme dine madrester efter påskefrokosten. Du skal med det samme også have en plan med
dem. Hav allerede en plan med dine madrester i det øjeblik, du sætter dem i køleskabet - så har du skabt et større
incitament til at bruge dem.

”Reste Tapas Restaurant” hver søndag
Gør det til en fest at ”spise op” i dit køleskab og bruge alle
de gode rester. Hver måned skal du gøre det samme med
din fryser og udnytte de gode rester, som du har gemt.

Anret restemaden lækkert

Hav et arsenal af plastikbøtter

Dit køleskab er ikke din skraldespand

Gendyrk maden

Især børnene synes, at restemad er kedeligt at spise. Vær
kreativ og udnyt resterne i nye retter, men husk også at
anrette dem delikat – både på tallerkenen og i madpakken.
Det skal se indbydende ud.

Madspildsfælden lurer, når du har et overproppet køleskab
og du ikke ved, hvad der gemmer sig bagved. Giv derfor
mere plads til maden i køleskabet og hav et overskueligt
køleskabsindhold. Den kolde luft i køleskabet har lettere
ved at cirkulere og holde maden kold, når dit køleskab ikke
er overproppet. Hold god hygiejne og husk med jævne
mellemrum at afrime og rense køleskabet og fryseren.

Lav ikke ”UFO’er” i din fryser

”UFO” er et Uidentificeret Frosset Objekt i din fryser, som
består af gamle glemte madrester, som du alligevel ender
med at smide ud om et stykke tid. Ca. hver 2. dansker har
”UFO’er” i sin fryser – og for mange er fryseren blevet det
sidste stop inden skraldespanden. Frys maden ned i mindre portioner, hav altid et system for at notere hvad du
har frosset ned og hvornår maden er frosset ned.
Husk jævnligt at ”spise op” i din fryser, lav evt. en
“Spis op i Fryseren uge” hver 2. måned.

Frygt ikke at
der er for lidt mad

– især til en hverdagsmiddag, gæstebud
eller en jule- og påskefrokost har man
tendens til at lave for meget mad.
Børnefamilier laver for eksempel
30% for meget mad. Husk derfor
at beregne portionsstørrelser inden du laver mad. Et
voksent menneske kan spise
500-800 gram mad inkl.
brød.

- i dit køkken til at gemme dine gode rester. Et godt tip er
også er at have en rulle fryseposer liggende direkte i dit
køleskab. Derved bliver du automatisk mindet om at tage
dem i brug og gemme maden.

Gendyrk-trenden er i gang, og du kan gendyrke meget
direkte i din vindueskarm. Du kan bl.a. gendyrke: selleri,
hvidløg, forårsløg, kål, salat, krydderurter, fennikel, koriander, gulerødder, porrer og meget mere.

Brug apps
mod madspild

- og spar penge – der er mange
gode gratis apps mod madspild
og det kan hjælpe dig med
både at købe billig mad samt
at planlægge, for eksempel Stop Spild Af
Mad’s gratis
app “For
Resten”.

Styr din indre hamster

Husk at overhamstring, især i jule- og påsketiden, får os til
at købe meget mere ind, end vi reelt skal bruge. Pga. den
ændrede lukkelov holder mange butikker åbent, også i
helligdagene. At købe mad i netbutikker kan også være en
god idé.

Gør en god gerning

- og vær med til at donere overskudsmad til udsatte. Du
kan opfordre dine lokale fødevarevirksomheder, supermarkeder, bagerier og andre til at donere deres gode overskudsfødevarer til hjemløse og socialt udsatte. Husk på at
det er et absolut must, at overskudsmaden skal være frisk,
korrekt opbevaret og korrekt nedkølet - og skal doneres
helt gratis. På www.gratismad.dk finder du adresser og
kontaktinformation på væresteder, herberger, kvindehjem,
forsorgshjem for de socialt udsatte samt andre hjælpeorganisationer.

AT UNDGÅ MADSPILD
HANDLER IKKE OM, HVAD
DU GØR FORKERT – DET
HANDLER OM, HVAD
DU KAN GØRE BEDRE.
Vil du have flere gode råd eller støtte den
gode sag, så tjek www.stopspildafmad.org
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Bunden af lossepladsen er beklædt med en plastikmembran,
som beskytter jord og grundvand mod forurening fra affaldet.

Panorama over lossepladsen på Kirkebækvej, Viborg (1988).
I venstre side kan man se at der fyldes affald i lossepladsen.

På grund af lossepladsens størrelse, skal
der forbindes mange membranstykker for at
holde bunden af lossepladsen tæt. Der skal
syv mennesker til at holde på plastikken,
så de to membraner kan svejses sammen.

Kan du huske det store

hul i jorden?
Der var engang vi bare dumpede alt skraldet i et stort
hul i jorden. Det er ikke mere end 35 år siden - og i dag
føles det bare så forkert. Simpelthen fordi vi er blevet
klogere. Hvordan mon vi gør om 50 år?

En kompaktor presser affaldet sammen. Ovenfor
læsses affaldet af.
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Som et led i Danmarks målsætning om at
reducere udledningen af drivhusgasser
har Miljøstyrelsen finansieret etablering
af biocovers på danske deponeringsanlæg
og lossepladser, hvor der udledes metan
fra affaldsnedbrydningen. Også i Viborg.
Revas har fået tilskud til biocoverprojektet og fik i perioden
oktober 2020 til primo 2021 anlagt 14 biocovers på affaldscentret som ligger ovenpå det nedlukkede deponeringsanlæg (lossepladsen) på Kirkebækvej 136. På deponeringsanlægget ligger der affald i et lag på 10 meter, og under
nedbrydningen af affaldet dannes der metangas.
Metangassen opsamles fortsat den dag i dag via et gasindvindingsanlæg. Det kan dog ikke undgås, at en lille del af
gassen finder en anden vej op igennem deponioverfladen.
Ved biocoverløsninger er formålet at fange den metangas,
der udledes, og omdanne den til CO2, som er en ca. 25 gange
mildere drivhusgas, og derfor mindre skadelig for klimaet.

Hvad er et biocover?

Vi lægger

låg på
fortiden

og ved enkelte gasboringer og perkolatbrønde. Princippet
i biovinduer og biofiltre er det samme. Der er kun en lille
forskel i selve anlæggelsen.
Biovindue: Biocoveret ligger direkte ovenpå det sted,
hvor metanen udledes. Biofilter: Fra udledningspunktet
(hotspot) ledes metanen via et gasfordelingsrør hen til
biocoveret. F.eks. ved en gasboring på deponiet stiger der
metan op rundt om boringen. Der sættes en tæt brønd ned
over gasboringen med et gasfordelingsrør, som leder gassen hen til biocoveret (biofilteret). I biofilteret er der udlagt
gasfordelingsrør i bunden under gasfordelingslaget (knust
beton), for at sikre en jævn fordeling af metanen op til komposten.
Tidligst to måneder efter etableringen af et biocover skal
der udføres en opfølgende metanmåling for at dokumentere effekten. Disse målinger er endnu ikke udført på Revas,
da de rigtige vindforhold, atmosfæriske trykforhold mv.
skal være til stede, så resultatet er sammenligneligt med de
indledende målinger. Derefter skal der over en periode på
24 måneder foretages i alt fire metanmoniteringer.

Ved etablering af biocover, fjernes noget af slutafdækningslaget (det øverste jordlag på lossepladsen ovenpå affaldet).
Nederst laves et gasfordelingslag, der består af f.eks. knust
beton. Oven på gasfordelingslaget udlægges et lag med
kompost (metanoxidationslaget), som er medvirkende til
at metangassen automatisk og naturligt omdannes til CO2.
I komposten findes nemlig (metanoxiderende) mikroorganismer, som ”spiser”/omdanner metanen. Se principskitse nedenfor. Revas har fået anlagt to forskellige slags biocovers – biovinduer (8 stk.) og biofiltre (6 stk.). De er anlagt
på deponioverflader, på enkelte volde rundt om deponiet
Et biocover består af i alt tre lag, der
skal omdanne metangas til CO2 på
sin vej op igennem deponioverfladen.

Det er normalt ikke en god ide at
dække over fortidens synder.
Men, lige præcis her giver det
faktisk rigtig god mening.
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Er der mon flere nye

krav på vej?
Hvad er status lige nu?

Verden ændrer sig hele
tiden. Nye ændringer er på
vej og måske har du allerede tænkt, hvad bliver det
næste? Det spurgte vi
Affaldschefen om.

Sidste sommer, den 16. juni 2020, fik vi en ny Klimaplan for
en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.
En klimaplan, der har fået stor betydning for opgaverne i affaldsbranchen. Der lægges op til tværkommunalt samarbejde for at sikre strømlining og ensartethed.
Udmeldingen i klimaplanen er, at vi skal husstandsindsamle 10 affaldsfraktioner. Det vil kræve store ændringer i vores
nuværende setup og i vores samarbejdskontrakter med den
private del af affaldsbranchen.
Vi har brugt vinteren og foråret på at søge samarbejde
med andre jyske kommuner, så vi kan skabe en holdbar regional strømlining. Det er svært at skabe 100% enighed, da
kommunerne førhen kun har kigget indad, hvor vi nu leder efter ligheder og grundlag for fællesskab og ensartethed. Alle kommunerne har jo løst opgaverne på fornuftig
men forskellig vis. Men det er muligt at finde sammen i
større grupperinger, hvor vi kan lave fagligt stærke og langtidsholdbare løsninger.

cepter. I Viborg tvinger Klimaplanen os ud i en større ændring,
og det betyder, at vi, sammen med de andre kommuner, der
også tvinges ud i en større ændring, kunne vælge løsning ud
fra de bedste faglige argumenter. Flere kommuner stod anderledes (heldigt), så de blot kunne justere deres nuværende
løsning og komme i mål. Disse kommuner havde svært ved at
flytte sig fra det, der var oplagt for dem. Det interessante er,
at dem der alligevel skulle lave meget om, kunne blive enige
om en løsning, som var fagligt rigtig.

Hvilke nye ting er på vej?

Foranlediget af klimaplanen kan borgerne i Viborg forvente,
at der kommer en ny affaldsløsning i anden halvdel af 2023.
Den nye affaldsløsning vil sikre husstandsindsamling af de
10 fraktioner. Vi får ikke 10 beholdere, da nogle fraktioner må
sammenblandes, men jeg forventer, at vi som udgangspunkt
får tre beholdere ved husstandene. Det afhænger naturligvis
af politisk accept af vores foreslåede systemramme.

Hvad er gevinsterne?

Klimaplanens sigte er at reducere miljøpåvirkningerne på
vores planet, og her har affald en rolle at spille.
Regeringens og aftaleparternes mål er at reducere de na-

tionale drivgasudledninger med 70% i 2030 i forhold til
1990. Affaldsbranchen skal hjælpe til ved at reducere det
forbrændingsegnede affald, og det skal ske ved at udsortere flere genanvendelige fraktioner af det affald, der i
dag sendes til forbrænding på landets energianlæg.
Vi skal knække den opadgående affaldskurve ved at flytte
affaldet op i affaldshierarkiet - altså ved at flytte affaldet
fra nyttiggørelse til genanvendelse.

Hvad tænker du om det?

Jeg står 100% bag, at vi skal værne om miljøet, og personligt synes jeg, det er fascinerende, at vi som enkeltpersoner
kan gøre en forskel under køkkenvasken. Det er en håndgribelig indsats at putte affald i den rigtige spand. Fagligt
kunne jeg ønske, at klimaplanen havde været skarpere og
mere præciserende fra centralt hold.
Vi har forsøgt at samle 36 jyske kommuner om at gribe
det ensartet an, men vi måtte kapitulere, da der i planen
var åbnet for forskellige kombinationsmuligheder af sammenblandinger af de 10 affaldsfraktioner.
I gruppen på 36 kommuner stod vi med tre hovedgrupperinger (plus flere individuelle enkeltstående modeller).
Det vil sige, at trods den store omsiggribende nationale
klimaplan, vil vi i Danmark stadig opleve, at skraldespandene og metoderne fra den ene kommune til den anden
vil være forskellige. Det synes jeg er lidt ærgerligt, men jeg
glæder mig til at komme i gang med næste fase. Sammen
kan vi gøre det endnu bedre. Det har vi bevist før, og jeg er
sikker på, at vi gør det igen i Viborg Kommune.

Lige nu arbejder vi på Viborg Kommunes næste seks årige
affaldsplan, hvor vi lægger systemrammen og sætter nogle
pejlepunkter, som vi styrer efter. Affaldsplanen med systemrammen og pejlepunkterne skal politisk godkendes i efteråret 2021. Herefter går vi i gang med detailprojektering og
forberedelse af EU-udbud på indkøb af materiel og ydelser.

Har du nogle interessante fakta?

Nej…. og dog. Revas tog i vinteren førertrøjen på i forsøg på
at samle op mod 36 kommuner mod en ensartet løsning.
Alle kommunerne var interesserede i et samarbejde, men de
færreste var i stand til at flytte sig på allerede fastlagte kon-

Affaldschef Gert Schandorf har fokus på verdensmål og nye
klimaplaner. Hvad betyder det for Viborg kommune?
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I Danmark har vi tradition for at finde løsninger, der passer til
flertallet. Også når det gælder affald og miljø. Der er nye krav
på vej, og de betyder, at vi snart skal til at sortere i 10 fraktioner,
men – vi får ikke 10 beholdere. Det ville jo være helt tosset.
Derfor skal vi finde affaldsløsninger, der ”passer flertallet” og
kan ”rumme alle”. Det vil jo være lidt vildt, hvis hver husstand
havde sin helt egen unikke affaldsløsning. Affaldsindsamling er lidt som trafikreglerne – vi skal helst alle følge samme
retningslinjer for at det giver mening.

Har du hørt at vi snart
skal have 10 forskellige
affaldsbeholdere stående?

Det passer
heldigvis
ikke!

Så du kan være helt rolig. Vi skal ikke bruge 10 beholdere for
at samle de 10 fraktioner. Men, vi skal jo tænke os godt om, så
vi gør det så effektivt som muligt, og med mest værdi for pengene. Der er rigtigt meget der peger på, at vi skal gøre plads til
en ekstra beholder, så vi kan samle de 10 fraktioner i flere rum.

Indsamlingsform er
endnu uafklaret.

Indsamlingsform er
endnu uafklaret.

Affaldsfraktionerne er vidt forskellige. Nogle fylder enormt
meget, men vejer enormt lidt, ligesom plast. Andre fylder
meget lidt, men er meget våde og kompakte. For eksempel
madaffald. Nogle affaldsfraktioner kan stå længe (for eksempel pap), mens andre helst ikke må stå mere end 2-3 uger (for
eksempel restaffald), fordi det så vil rådne og skabe lugtgener. Nogle affaldsfraktioner må fortsat gerne indsamles som
en sammenblandet fraktion. Det må de, fordi de er ”nemme”
at sortere fra hinanden efterfølgende - for eksempel metal og
glas.
Men kan man så slet ikke få andre affaldsløsninger? Jo, selvfølgeligt. Vi vil holde fast i, at der også i en ny affaldsordning kan
vælges større og flere beholdere, så det passer til den enkelte
husstands behov – også særligt for de, der deler affaldsløsning
med andre. For de nedgravede affaldsløsninger vil der være en
tilsvarende opdeling og fordeling af affaldsfraktioner.
Den måde affaldsbeholderne og -fraktionerne bliver valgt og
fordelt i Viborg Kommune er resultatet af et kæmpe analyseog dialogarbejde som er i fuld gang i 2021. Her har vi sammen
med driftsfolk, affaldsbranchen, borgere, vores lokale politikere og en lang række dygtige kollegaer i vores nabokommuner arbejdet på at sammensætte en affaldsordning, der
giver mening i Viborg Kommune.

Tømning hver 2. uge.
Eksisterende beholder
genbruges. Skillerum
fastholdes 40/60.

Tømning hver 6. uge.
Eksisterende beholder
genbruges. Skillerum
tages op.

Tømning hver 3. uge.
Ny beholder med skillerum,
fordeling 40/60.

Foreløbige overvejelser for en udvidet standard affaldsløsning i Viborg Kommune 2023.

Den nye affaldsordning vil forventeligt blive introduceret i
2023. Det hele afhænger naturligvis af hvilken vej Byrådet i
Viborg Kommune beslutter at følge, og at alle brikkerne falder
på plads over det næste stykke tid.
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Hvis vi ønsker at ”nudge” hinanden
i en mere bæredygtig retning, kræver
det indsigt i både adfærdspsykologi og
de megatrends, der påvirker tidsånden
i fremtiden. Se bare her...

Hvordan er vi
som forbrugere
i fremtiden
- og kan vi nudges?
Artikel: Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria
På et hotel i Tyrol står rækker af flasker med juice og vand
med frit valg for enhver smag. Morgenmadskøen koncentrer sig dog om en smuk granitvask med en flot gammel
vandhane. En skilt forkynder, at det er ”Alpekildevand – et
bevidst sundt valg for dagen.” Er det ikke nudging, når det
er smukkest og bedst? Når man tænker på, hvor meget vand
på flaske, der bliver kørt rundt i Europa for slet ikke at tale
om de mange plasticflasker, det kræver. Hvis man med et
smukt design, en appellerende tekst og uden en kedelig
løftet klimapegefinger kan lokke gæsterne til at vælge et
glas lokalt vand fremfor de fancy flasker, så er der fremtid i
nudging. Vi skal da bare sætte designere og adfærdsdesignere i gang med at udvikle innovative enkle løsninger.

Enkelt og let

Det handler blandt andet netop om at gøre det enkelt og
let. Professor i psykologi Daniel Kahneman modtog i 2002
nobelprisen i økonomi for sin forskning i, hvordan vi vurderer og træffer beslutninger. I den tankevækkende bog ”At

tænke – hurtigt og langsomt” udfordrer Kahneman
gængse økonomiske teorier, hvor man antager, at
mennesket træffer rationelle beslutninger i forhold til
egeninteresse. I virkelighed træffer vi meget oftere automatiske beslutninger på baggrund af forhold, som vi
er helt ubevidste om.

Bevidstheden har to systemer

Ifølge Kahneman består vores bevidsthed af to systemer,
som spiller sammen. System 1 er automatisk, hurtigt,
følelsesdrevet og betyder, at vi heldigvis ikke behøver
tænke over alle de små handlinger i vores hverdag.
System 2 er rationelt, logisk og træffer bevidste valg,
men kræver koncentration og batterierne bliver hurtigt brugt op, og derudover er det ret dovent. Derfor
overlader vi ofte scenen til system 1, som reagerer på
baggrund af ubevidste signaler. Jo mere man kender
til påvirkning af system 1, jo nemmere kan man altså
påvirke eller ”nudge” mennesker. Nudging betyder, at

man via smarte designløsninger bygget på blandt andet
den nyeste psykologiske viden lokker folk til at ændre adfærd. For eksempel i en klimavenlig retning.

Hvad siger tidsånden?

Når den lille detalje er på plads, er det smart også at tage
et kig på tidsånden. Hvad vil påvirke fremtidens forbrugere
bevidst og ubevidst? Som fremtidsforsker ser man på de
megatrends, som påvirker os i et 10-20 års perspektiv, men
også på mulige modtendenser. Det kan være megatrends
som for eksempel globalisering, individualisering og vægt
på følelser sat overfor modtendenserne glokalisering, fællesskab og rationalitet. Som en anden sudoku kan man så
kombinere megatrends og modtendenser og skabe flere
scenarier for fremtidens tidsånd og adfærd.
For nylig har jeg arbejdet med scenarier på både affaldsog genbrugsområder, hvor vi har drøftet tre vidt forskellige
mulige fortolkninger af fremtiden med konsekvens for indretningen af genbrugspladser.

Scenarie 1: Videnskaben vægter

I det første scenarie er tidsånden præget af rationel individuel tænkning med vægt på videnskab og tillid til
eksperternes formåen. Her sker den grønne omstilling via
udvikling med brug af mest mulig teknologi og kemi, som
er let at teste og kontrollere. Der er vægt på økonomiske
incitamenter og rationel nudging, for tidsånden er, at det
skal være hurtigt og nemt for MIG at agere grønt med
digital anvisning i situationen, pointsystemer, feedback og
belønning.

Scenarie 2. Den rene natur vægter

I det andet scenarie er tilliden til eksperter begrænset og
inspirationen fra klimaskeptikere som Greta Thunberg
stor. Tidsånden er, at vi ikke bare kan læne os tilbage og
håbe på det bedste, men må tage fat på fortidens synder.
Den grønne omstilling er præget af drømmen om den rene
natur, genskabelse, antivækst og begrænsninger i vores
forbrug. Udover en stærk miljøregulering og høje sikkerhedskrav, er forbrugerne optaget af det det grønne som
projekt og fællesskab. De er tiltrukket af nærkoncepter,
nærproduktion og deleøkonomi i stor skala. For at ramme
forbrugerne arrangeres der kurser for voksne og børn om
affaldssortering, økologisk balance og om at undgå madspild, og det er en snild sag at nudge forbrugere til fællesspisning og til at bruge lokale grønne fødevarer. Det er
trendy at blive set med grønne produkter i en brun pose.

Scenarie 3: Innovation vægter

Det sidste scenarie er præget af stor optimisme og tiltro til
innovative løsninger og ”creative destruction.” Står vi på
en brændende platform i forhold til klimaet, så må vi gøre
det til en innovationsdriver. Tidsånden er, at MIN mavefornemmelse siger mig at, at det nok skal gå, og alt kan lade
sig gøre. Hele den grønne omstilling drives af innovation
og eksperimenter med sjove teknikløsninger, konkurrencer
og events. På genbrugsstationen siger skraldespande tak,
man kan blive dagens sorteringsmester på de sociale medier,
og affalds- og genbrugs-coaches vimser om dig. Tidånden
er, at vi gerne omstiller os til en mere bæredygtig livs-stil,
bare vi ikke skal undvære mængder, nydelse, oplevelse og
lækkerhed. Ingen ”korrekte” kampagner med moral tak, vis
i stedet, hvor sjovt det er at skabe sin egen unikke mad.

Tvivlens port

Tre bud på vidt forskellige scenarier for bæredygtighed i
fremtiden, også oversat til fødevareområdet og forbrugere. Hvilket af dem er mest realistisk? Hvilken tidsånd vil stå
stærkest? Når man arbejder med fremtidsforskning, lader
man altid tvivlens port stå åben. Vi kan pege på megatrends og modtendenser og diskutere, hvordan de vil spille
sammen, men fremtiden vil vise, hvad vi vil foretrække;
den højteknologiske fødevareproduktion med individuelt
tilpassede tilbud, et tilbage-til-naturen scenarie på øko
eller veganermåden eller den muntre madprintermodel,
hvor du kan kreere din helt egen model og trykke print? En
madprinter som de i øvrigt allerede eksperimenterer med
på Fremtidsmuseet i Rio De Janeiro, hvor kemikere, biologer og designere forsøger at forene bæredygtighed med
sansefulde produkter.

At være åben og fordomsfri

Vi kan alle have vores personlige holdning til, hvad der er
rigtigt eller forkert. Og selvfølgelig en tiltro eller skepsis
overfor de realistiske perspektiver i forhold til de tre tænkte scenarier. Alligevel er det dog interessant og vigtigt
at forsøge at pejle sig ind på fremtidens tidsånd og forbrugere. Er endemålet en mere bæredygtig livsstil, er det
vigtigt at gøre et forsøg på at fange tidsånden, være åben
og fordomsfri og på den baggrund skabe løsninger som er
bæredygtige både i forhold til kloden og til forbrugernes
faktiske adfærd. På den måde kan nudging sikkert være et
virksomt værktøj til gøre det let at gøre det godt.
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Hent appen AffaldViborg
med inspiration og gode råd.

Skal vi gøre
det nemt
for dig?

Er der noget du ikke
kan finde svar på, så
send os en besked på
revas@viborg.dk eller
ring 86 61 39 55

Sorteringsguide

Nyheder

Her finder du svar på, hvordan
du skal sortere. Vælg affaldstype og få svar på et øjeblik.

Sker der noget nyt kan du se
det her. Nye regler, ændrede åbningstider og god inspiration.

Tømmekalender

Få besked

Her kan du se, hvornår vi tømmer
dine beholdere - og kopiere tidspunkterne til din kalender.

Er du træt af e-mails og e-boks,
så få dine beskeder fra os med
et enkelt klik.

Bestil ekstra sæk
Ændrer dit behov sig, så køb
ekstra sække her.

Giv besked

Her kan du give besked om evt.
manglende afhentning af affald.
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På udkig efter
inspiration og
vigtig viden?
Kommer du i tvivl om hvordan du skal
sortere, hvornår vi har åbent eller om
der er ændringer i afhentningen
af dit affald - så tjek vores hjemmeside eller din app.
Er du ikke så digital, er du også
velkommen til at ringe til vores
kundeservice på 86 61 39 55,
kl. 8-15 (mandag til torsdag)
og kl. 8-14 (fredag).
Hent app'en AffaldViborg
- så er du altid opdateret

Følg os på Facebook, få
nyheder og del dine tips
Tjek www.revas.dk
og få svar på det meste

Revas
Kirkebækvej 136 - 8800 Viborg - Tlf. 86 61 39 55 - revas@viborg.dk

