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Kære borger i Viborg Kommune

Er du utålmodig? Det er jeg. Især når det 
kommer til miljøet.

Vi er allerede godt på vej, men der er stadig 
så mange muligheder for at leve grønnere. 
Teknologien og de gode løsninger findes. 
Borgerne og virksomhederne forventer mere 
af os. Vi skal bare have mere fart på.

Det gode er, at jeg nu har fået muligheden, 
- og det skal udnyttes. Jeg har fået lov at stå 
i spidsen for det nye Klima- og Miljøudvalg, - 
og man kan sige, at vi er fuldstændig grønne. 
Vi er nemlig alle nye og ser på tingene med 
nye øjne. Det bliver godt.

På rådhuset er vi i gang med en ny strate-
gisk plan for energi. Inden længe skal vi alle 
i gang med at sortere i 10 forskellige typer 
affald, - og så drømmer jeg om at skabe et 
råd af unge, der har lyst til at kigge på nye 
muligheder, så vi kan gå forrest. Også når det 
handler om vores affald. Unge er ikke bange 
for forandring. Det skal vi udnytte.

Jeg håber, at dette magasin vil inspirere dig 
og give dig lyst til at dykke ned i dit affald, så 
vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid.

Eva Pinnerup
Formand for Klima- og Miljøudvalget
Viborg Kommune



Vi er godt  
på vej...

Hvert år producerer 
hver husstand næsten 
hundrede kilo metal, 
glas og plast.
Fantastiske ressourcer 
som vi kan genanvende 
flere gange.

Fra 2016 til 2021 steg genanvendelsesprocenten på de syv fokusfraktioner  
fra 35,3 til 47,5%. Det er madaffald, papir, pap, plastik, glas, metal og træ.

Hvert år producerer hver husstand i 
Viborg Kommune næsten et kvart ton 
restaffald. Det sendes til forbrænding. 

90 kg

47,5%

230 kg

50% I 2019 nåede vi i Viborg Kommune målet 
om at genanvende halvdelen af vores 
husholdningsaffald. I 2017 var tallet  
kun ca. 34%.
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Er du en af dem, der indimellem tvivler på om al den 
affaldssortering overhovedet er besværet værd? Så 

læn dig tilbage og tag et kig på disse nøgletal.,

Bæredygtighed er det nye sort. Alle taler om det, og indimellem går bølgerne højt, når  
samtalen handler om affald og genbrug. Kan det betale sig? Kan tingene overhovedet ændres 

til det bedre? Det korte svar er ja. I forhold til vores europæiske naboer er vi faktisk både  
hurtige til at omstille os og gode til at gøre, som vi skal. Det skal vi være stolte af og bruge  

til at udvikle endnu flere bæredygtige vaner.

Hvert år producerer og sorterer hver 
husstand i Viborg kommune store 
mængder madaffald som genanvendes 
til energi og ny næring til markerne. 

I 2019 var Danmark 4. bedst i Europa til at  
genanvende emballager. Kun overgået af  

Belgien, Holland og Luxembourg.

160 kg

72% 

Ca.



Dine sorte
affaldsbeholdere
er faktisk  
100% grønne!
Lige nu står der mere end 80.000 affaldsbeholdere 
hjemme ved borgene i Viborg Kommune, og der er flere 
på vej. Vi skal nemlig snart i gang med at sortere og ind-
samle flere typer affald. Men hvad sker der med dem, når 
de går i stykker eller bliver slidt op. Det satte vi os for at 
finde ud af og tog på besøg hos Joca i Vinderup.

"Vores spande kan holde i helt op til 15 år, hvis de bruges 
korrekt" fortæller en stolt administrerende direktør, 
Karsten Jensen "- og så er de 100% genanvendelige. Det er 
faktisk ret godt, som vi siger her i Vestjylland."

Har du også tænkt over, hvad der mon 
sker med alle vores affaldsbeholdere, 
når de er slidt op?

Administrerende direktør,  
Karsten Jensen viser her det granulat, 

der benyttes i produktionen af  
nye affaldsbeholdere.
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Når dine gamle beholdere genanvendes,  
er der intet, der går til spilde.

"Når en kommune har indsamlet en stor mængde beholdere, ringer de til 
os, og så kører  vi ud til dem med vores kæmpe shredder. En specialudviklet 
lastbil, der kan "neddele" de gamle beholdere i flager. Når vi gør det på den 
måde, kan vi have 22 tons flager med i lastbilen. Skulle vi hente de tomme 
beholdere, der er fyldt med luft, ville vi kun have plads til 6 tons i lastbilen."

"Alle spande er lavet i en plastkvalitet, der hedder HDPE. Den har høj 
kvalitet og bæreevne, - og det er derfor ekstremt vigtigt, at vores flager 
ikke blandes med andre typer plast. Rene ressourcer er mere brugbare 
og dermed mere værd hos de producenter, der skal producere vores nye 
beholdere eller andre produkter. Akkurat som med det affald vi sorterer 
derhjemme."
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Beholdere køres  
igennem shredder

Beholdere bliver  
til store flager

Granulat er nu klar  
til ny produktion

Store flager findeles 

Hjul og aksler fjernes,  
så beholdere er klar 



Er dine  
kæledyr  

grønne?
Kæledyr er fantastiske. De gør livet 

sjovere, ja, nogle påstår ligefrem, 
at de er menneskets bedste venner. 

Men har du mon tænkt over, at de 
også producerer affald, der skal være  

grønnere i fremtiden? Det får  
du et par gode tips til her.

Kat
Foder / dåsemad > Madaffald (dåsen skal i Metal)
Kattegrus > Restaffald
Kradsetræ > Genbrug eller på genbrugsstationen
Godbidder > Madaffald
Legetøj > Genbrug eller Restaffald

VOVET TIP! Rå marvben kan genbruges. 
Fyld de tomme ben med lever-
postej, torskerogn, vådfoder 

o.l. i hullet og så en tur i  
fryseren. Så er de så gode  
som nye til næste gang.
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Gnaver
Fodersække > Restaffald

Hø/halm > Restaffald
Slikæsker > Papir

Plastskåle > Plast
Negleafklip > Restaffald

Ingen af os lever for evigt. Synes du, at dit kæledyr fortjener en smuk afsked  
når tiden kommer, så kan du begrave det i din haven. Du kan også få det  
kremeret på et dyrekrematorium - eller købe en plads på en af de dyre- 
begravelsespladser, der findes rundt omkring i landet.

Hund
Fodersække > Restaffald 
Kødben > Madaffald
Pivedyr > Restaffald eller genbrug
Lorteposer > Restaffald 
Hår/pels > Restaffald

Fugl
Fuglefoder æsker > Papir
Plastlegetøj > Plast
Godbidder > Madaffald
Bøgeflis, spåner, strøelse > Restaffald 
Bur > Genbrug eller i Metal/Plast
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What?!  

Er der nogen, der stjæler affald? Ja, det er der faktisk. 
Eksperter anslår at affald til en værdi af mere end 50 
mio. kroner forsvinder fra genbrugsstationerne hvert 
eneste år. Blandt andet mere end 3.400 ton elektronik.

Der er penge i affald. Mange penge. Derfor er der i løbet af 
de senere år opstået en helt ny form for kriminalitet: Tyveri 
af affald. Lige fra de små "tilfældige rapserier" når borgere 
fisker noget attraktivt op af containeren til de store organ-
iserede indbrud og tyveri af containere med kabelskrot, 
bilbatterier, fladskærme og bærbare computere.
Og problemet er desværre stigende.

Nu tænker du måske: Jamen kan det ikke være lige meget 
- for så er vi jo af med problemet? Nej, så enkelt er det des-
værre ikke. For udover at tyveri jo faktisk er ulovligt,
frister andre svage sjæle og giver en masse problemer med 
ødelagte hegn og anlæg, så er der især to ting som gør, at 
vi bør tale noget mere om det.

For det første er det jo værdier, der stjæles fra os.
Som du kan læse et andet sted i magasinet, så er vores af-
fald ressourcer, som vi kan sælge og tjene på. Vi går altså 
glip af penge, der ville kunne bruges til at nedbringe de 
priser, som borgerne skal betale for affaldshåndtering. 

For det andet er der en risiko for, at kemi/elektronik hånd-
teres forkert. Eller sagt på en anden måde: Tør vi stole på, 
at de mennesker, der helt uden skrupler bryder ind og stjæ- 
ler affald, ikke også håndterer det forkert. Altså, at det er 
en trussel mod miljøet? Sandsynligvis ikke.

Hvad kan vi gøre ved det?
Der findes nok desværre ikke et enkelt quickfix, der løser 
problemet. Men det gode er, at både myndigheder og or-
ganisationer nu har fået stor fokus på sagen - og der bliver 
arbejdet på mange gode tiltag. Fra overvågning på plad-
serne til nye transportforordninger i hele EU. Kriminalitet 
går på tværs af grænserne - og jo bedre vi står sammen om 
opgaven, jo større er chancen for, at vi kan lukke hullerne.

Kilder: Miljøstyrelsen, TV2 Østjylland, Dansk Affaldsforening



rejsen fra  
Viborg til 
Grækenland 
via Ribe

Lisbeth og Dan arrangerer 
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I Danmark er det kommunerne, der har pligten til at indsamle vores 
affald og de private virksomheder, der har retten til at genudvinde de 
ressourcer, der findes i de forskellige typer affald, som vi sorterer. Det er 
MGP et godt eksempel på.

MGP står som bekendt for Metal, Glas og Plast - og er i virkeligheden  
tre forskellige typer i en og samme fraktion, som du allerede kender 
hjemmefra. Når du har sorteret, afhenter vi og sender det hele videre til 
Ribe Flaskecentral i Vestjylland. 

"Når vi henter MGP hos kommunerne, gør vi det, fordi vi har vundet et 
udbud. Vi har fået opgaven, fordi vi kan hente, sortere og videresende 
på gode vilkår, og det er vi faktisk ret stolte af" fortæller Lisbeth og Dan 
Schmidt. De har overtaget virksomheden efter Dans far, der stiftede den 
i 1974. "Nogle fraktioner kan videresælges. Andre koster penge at sende 
videre, og derfor er det ekstremt vigtigt, at vi får rene fraktioner. For alle 
parters skyld. Hvis ikke borgerne sorterer ordentligt, skal Viborg Kom-
mune betale mere ...fordi vi skal betale mere. Og det er jo dumt."

"Når vi modtager en lastbil fyldt med MGP, starter der en ny rejse for af-
faldet. Først grovsorterer vi i de tre forskellige typer. Så finsorterer vi igen 
for at fjerne urenheder, farlige genstande og andre ting, der ikke skulle 
være sendt med herned. Det sorterer vi fra og kører til genbrug eller for-
brænding. Og til sidst pakker vi de rene fraktioner, der kan videresælges 
til andre lande."

Det lyder som en rejsebeskrivelse, og det  
er det faktisk også. Dit brugte metal, glas  
og plast tager nemlig turen sydpå, når  
du er færdig med det. Her kan du følge  
dit affalds rejse.

Revas henter dit  
MGP hjemme hos dig.



Hver uge lander flere  
tons MGP i Ribe.

Blandningen hældes i det  
store sorteringsanlæg.

Metal, glas og plast sorteres 
ud på tre forskellige bånd.

I mange år har en stor 
del af sorteringen været 

håndarbejde. Det ændres 
i fremtiden, når det nye 

robotanlæg er oppe at 
køre på fuld kraft.

Medarbejdere fjerner skidt og 
elementer, der ikke passer.
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Vil du være sikker på, at vi udnytter dine ressourcer bedst muligt, så gør dig umage hver gang, 
du sorterer dit affald. Det skaber danske arbejdspladser og en grønnere fremtid.

Flasker sendes til Danmark og Tjekkiet

95% genbruges 

Metal sendes til Tyskland

97% af aluminiumsdåserne bliver til  
nye dåser og bruges i bilindustrien.
Jern bliver til cykler og andre ting

Hård plast sendes til Grækenland

Vi arbejder på, at dette fremover kan håndteres i Danmark. 
Hård plast laves til granulat og genanvendes (80%)
til urtepotter, terrassebrædder og bilindustrien

PET flasker 

95% bliver bl.a. til kødbakker og fleecetrøjer

Skår sendes til Næstved

99% smeltes om, så de kan bruges til nye glasprodukter



Jeg drømmer om, 
at vi alle tager de 

grønne briller på.
Vil du være med?
Hej, mit navn er Jesper. Jeg er projektchef og helt grøn, og det er faktisk 
ikke en joke. Jeg er nemlig både vildt nysgerrig på det med grøn omstil- 
ling, og så er jeg helt ny i Grønne Sammen. Det er et fantastisk samlings- 
punkt, der kan vokse og blive til en kæmpe begivenhed, som vi alle kan få 
glæde af. Hver for sig og sammen.

Nu tænker du måske: Grønne briller? Det lyder jo sjovt.  
Men hvad går det ud på?

Det er faktisk ret enkelt. Politikerne i byrådet har besluttet, at Viborg 
Kommune skal være mere grøn. De har vedtaget en vision om, at alle 
borgere skal inviteres med på rejsen. Virksomhederne, kulturlivet, 
foreningerne, skolerne og dagtilbud. De unge og de gamle. Forældrene 
og børnene. Vi er allerede i fuld gang, - og vi vil også gerne have dig med. 
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>>



Repair Cafe

Grønne Sammen har indtil nu leveret spændende og 
vilde læringsforløb for 14.000 børn og unge.

I år går vi skridtet videre og inviterer hele Viborg til 
at være med, når vi arrangerer Grøn Festival, hvor du 
på Grøn Scene kan opleve debatter eller blive klogere 
på bæredygtighed ved en af vores stande på Nytorv 
i Viborg. Find de mange aktiviteter på Pindle eller via 
vores hjemmeside. 

De gode ideer og muligheder opstår nemlig overalt. 
Vi skal bare så frøene og vande dem, så de spirer. Det 
er den opgave, jeg har fået lov at stå i spidsen for, og 
jeg glæder mig rigtig meget til at møde alle, der vil 
være med. Også dig.

Jesper Lauritsen
Projektchef (og helt vild grøn) 

Du kan læse mere på: gronnesammen.viborg.dk

Sammen kan vi lave 
grønne forandringer, 
hvis vi er nysgerrige  
og tør udfordre den 
måde, vi tænker på. Læringsforløb for børn
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Repair Cafe

Grøn Festival

Tag de grønne briller  på og lad os  
udvikle os sammen

2020: 1.500 deltagere  2021: 14.000 deltagere 2022: 90.000 deltagere( alle i Viborg Kommune )

Partnerskab med virksomheder

Vildere Viborg



Tæt på  
dem, der  
aktiverer

dit og mit  
affald.

Hos Revas arbejder vi hver 
dag for, at du og dit affald 

får den bedste behandling.  
At afhentning og sortering

foregår så effektivt som 
muligt. Her kan du møde  

nogle af de ildsjæle, der  
får tingene til at ske.

"Jeg har arbejdet hos Revas i to år.  
Først som afløser og nu som pladsmand i Karup.

Jeg kan rigtig godt lide kontakten med folk. Mange af 
dem er jo tilbagevendende. De fleste er faktisk rigtigt 

gode til at sortere, men vi har også en del udenlandske 
borgere, der har brug for lidt hjælp til at forstå vores 

regler. Det giver en god snak."

ALLAN DYRBERG / PLADSMAND I KARUP
Har tidligere arbejdet 20 år som murer  

og 20 år som landpost.

Ønske: Folk må gerne spørge mere,  
så vi slipper for at eftersortere.

"Er du i tvivl, så spørg,  
for miljøets skyld"
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"Det har jeg ikke fortrudt. Jeg har nu været her i 8 
måneder - og nyder at kommunikere med de borgere, 

der ringer og skriver. De fleste er venlige og nysgerrige. 
Men indimellem er der nogle, der er meget sure og 
uforskammede. De er interessante, selv om det kan 

være hårdt. Sejren er så meget større, når vi sammen 
finder ud af det."

"Jeg kommer oprindeligt fra Holland og bor nu her i 
Viborg Kommune med min familie. Jeg har faktisk kun 
været ansat i 5 måneder, men er rigtig glad for det, jeg 

laver. Jeg kører gummiged og gravemaskine. Læsser 
træ og MGP på lastbiler. Sorterer fraktioner, så de er 

klar til afhentning af de leverandører, der aftager det."

DORTHE / KONTORASSISTENT  
I DAGRENOVATIONSTEAMET

Har tidligere arbejdet som kontorassistent ved 
Gardit og fik lyst til at prøve noget nyt. 

Ønske: At de sureste borgere tager større sko 
på, så det er nemmere at hjælpe dem.

"Vi skal løse det  
her sammen"

"Vi kan altid gøre  
det lidt bedre"

SJAAK KANT / MASKINFØRER
Har tidligere arbejdet i landbruget i 18 år,  

men havde lyst til at prøve noget nyt.

Ønske: At folk er mere omhyggelige med  
at sortere, så vi ikke skal fjerne ting.



"Tænk bare,  
jeg får lov at  

køre rundt  
herude i den  

smukkeste 
natur hver  

eneste  
dag"
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Du møder dem hver eneste dag. Skraldemændene, 
der henter vores affald. Men hvordan ser deres dag
egentlig ud? Vi fik lov at følge i hælene på Dannie,
der allerede har sikret næste generation af dygtige
skraldemænd i Viborg Kommune. 

Dannie er 59 år gammel og en skraldemand, der elsker  
sit arbejde. Han kører for firmaet Meldgaard og har  
efterhånden 12 års erfaring. Først var det Silkeborg og  
Favrskov, nu er det Bjerringbro/Rødkærsbro.

Mere end 500 km og 1.100 tømninger bliver det til hver 
uge. Altid alene. Han har tidligere kørt med en makker i 
Silkeborg og Favrskov. Det var sønnen Simon, der 
også kører i Viborg nu. 

Hver morgen tager han turen fra Thorsø og glæder sig til 
at mødes med de 30 kollegaer, der sammen bemander de 
16 skraldebiler. De mødes altid lidt før afgang, så der er 
tid til en kop kaffe inden dagens rute skal tilbagelægges.



05:14 

Dannie møder ind i lokalerne 
på Ærøvej, klæder om, drikker 
en kop kaffe med de andre 
drenge og gennemgår  
dagens program.

05:32
Tager ny arbejdstelefon 
med på tur, så centralen kan 
få fat i ham under kørslen. 
Glemmer at sætte sim-kort i, 
så det bliver den private, der 
bruges i dag.

05:36
Afgang mod Rødkærs-
bro-området. Tur nr. 6 er 
i gang. Der er 199 spande, 
der skal tømmes idag. 

05:54
Vindelsbækvej, Rødkærsbro. 
Venter på at et rådyr krydser 
vejen.

07:14
Tømning nr. 49. Hvis spandene 
står forkert, eller der er ekstra 
sække, tager Dannie gerne  
en snak, der som regel løser 
problemet. 

08:58
Elsborgvej , tømt 121 spande. 
Bakkamera er guld værd, og 
spejlene skal være rene.

09:26 

Så er det tid til æble nr. 2 og 
lidt vand. Hilser lige på mak-
keren Jan, der kører samme 
rute, men samler papir og 
flasker i en anden vogn.

10:29
Så er de første 180 spande 
tømt. Knæ begynder at gøre 
lidt ondt efter de mange ture 
ned efter spand og op i bil 
igen.
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06:00
Klar til at tømme første 
spand. Venter tålmodigt i 
bilen. Beholdere må ikke 
tømmes før kl. 6.

06:27
Borger har to skraldespande, 
og der står en trillebør foran 
- fyldt med mursten. Dannie 
tager et billede og sender 
til centralen som dokumen-
tation for ikke at have tømt 
spandene.

06:51
Elsborg: Fasaner og råvildt 
løber rundt på markerne. 
Ren Morten Korch her tidlig 
morgen. 

07:05
Palstrup.

10:31
Vi er nu tæt på Ans og de sidste 
af 199 spande tømmes. Nu går 
turen til Viborg for at tømme de 
to fraktioner.

10:59
Ankommer til Revas, hvor 
dagens høst tømmes.

11:10
Ærøvej og badetid. Nyt ar-
bejdstøj er kommet, og det 
skal lige på plads.

11:22
Renvasket, naturligt træt og 
klar til at køre hjem. End-
nu en dejlig arbejdsdag er 
overstået.



varme stolGert i den
Gert Schandorff er ikke bare affalds- 
chef, han er også en mand, der gerne  

svarer på de skarpe spørgsmål.  
Vi gav ham 10, der går lige på.
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Helt ærligt: Kan det overhovedet 
betale sig at sortere så meget, som vi gør?
Ja, det kan det. Men det er rigtigt, at det koster nogle penge og lidt af din tid. 
Vi skal investere noget i at etablere og drifte et affaldssystem, og jo mere 
der skal sorteres, jo flere beholdere og skraldebiler skal der købes og vedlige-
holdes.  Men det handler jo om at se på hele kæden – lige fra produkterne 
produceres og købes, og affaldet opstår i husholdningen, til det opsamles af 
lastbiler, sorteres og bearbejdes til et brugbart materiale, som ryger tilbage 
i 'kredsløb' i form af råmaterialer i en kvalitet, industrien kan anvende til 
nye produkter.  Det er der, gevinsten ligger. Dels sparer man noget andet rå- 
materiale, og dels bruger man mindre energi end ved at lave nyt. 

Ville det ikke være nemmere, 
hvis affaldet bare blev sorteret hos jer?
Jo, det ville det. Det nemmeste er altid, at nogle andre gør det. Men selv om 
der er mange virksomheder, som arbejder professionelt med affald, er vores 
samfund ikke der endnu, hvor vi kan lade teknologien overtage det hele, og 
slet ikke hjemme hos os selv. Affald er og bliver utroligt individuelt, og du er 
stadig den bedste til at vurdere, hvad du har af affald, og hvad det er for no-
get affald. Hjemme i dit køkken laver du den bedste kildesortering og skaber 
et godt grundlag for den videre bearbejdning. Herfra flyder affaldet videre i 
forskellige retninger, og der kommer en masse forskellige folk, maskiner og 
processer ind over for at få det bedste ud af dit affald. Og det kan de kun, 
fordi du har sorteret det derhjemme. 

Synes du ikke også det er grimt 
med alle de affaldsspande?
Indrømmet. Affaldsbeholdere i plast er ikke de smukkeste, men de opfylder 
en vigtig og praktisk opgave, og de sender et stærkt signal om dette. Vi kan 
som samfund ikke leve med alternativet – altså en husstand, som ingen be-
holdere har… og dermed ikke sorterer. 
Man kan gøre meget for at pynte på sin indkørsel og grund. Både postkasse 
og carport skal placeres praktisk og pænt på grunden, og det skal affaldsbe-
holderne jo sådan set også. Der er mange, der vælger at bygge et skralde-
skjul fx en lille indhegning, der lige passer med, at skraldespandene kan stå 
gemt og helst i skygge – og stadig med kort afstand fra køkkendøren til at 
skabe et godt udgangspunkt for de daglige besøg og ikke mindst med nem 
adgang for renovatøren på tømmedagen og i alt slags vejr. 



Hvorfor kan man ikke  
bare betale sig fra det?
Det handler om praktik. Vi har ikke ressourcer til at til-
byde individuelle aftaler med dem, der ønsker det, og 
vores lovgivning i Danmark åbner ikke op for, at affaldet 
kan hentes af private aktører, så dit affald skal hånd-
teres via Revas. Der arbejdes i disse år målrettet på at 
få affaldsleddet indtænkt allerede i design og forbrug 
af de produkter, der typisk havner i husholdningsaffal-
det. Det er både ift. emballage (pap, metal og glas), men 
også andre og mere komplicerede produkter såsom 
plast, tekstiler, mad- og drikkekartoner og farligt affald. 
Dvs. at målet er, at der, allerede inden du køber et pro-
dukt (som bliver til affald), er taget stilling til, hvordan 
du nemmest og mest hensigtsmæssigt kan skille dig af 
med det igen. 

Synes du ikke, det er synd for  
de ældre, der skal ændre vaner?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi oplever generelt et 
stort engagement, nysgerrighed og ansvar fra de ældre. 
Det er i virkeligheden svært ikke at rose borgerne i 
kommunen. Langt størstedelen møder os med positiv 
indstilling og et ønske om at blive bedre, og det er jo 
en kæmpe motivation for os, der arbejder med affalds- 
ordningerne til dagligt. Selvom vi arbejder med affald 
til dagligt, så er vi jo alle sammen også bare mennesker 

der skal hjem til familien og madlavningen og står med 
præcis de samme dilemmaer som alle andre. Vi ved 
godt, at det er svært at lave om på sine vaner og være 
opdateret på nyeste miljøtrend, – og det gælder jo for 
både unge og gamle. Men vi oplever generelt en ældre 
generation, der tager ansvar og ændrer deres vaner. Det 
er ret fantastisk. 

Hvorfor kommer der  
hele tiden mere, vi skal sortere?
Affald er jo et perfekt øjebliksbillede af vores forbrugs- 
kultur – i virkeligheden et slags kulturlag, som lige nu 
tegner et billede af tidens forbrug og materialeudnyt-
telse. Jo bedre og mere vi arbejder med vores forbrugs- 
mønster og produkter, jo mere vil det også reflektere 
ned i affaldets sammensætning. Noget af det, der virke-
ligt er begyndt at gå op for folk er, at det handler om 
bæredygtighed og om at bevare de allerede udvundne 
ressourcer og reducere produktionen af nye råmateri-
aler. 

Hvad bliver det næste?
I de kommende år vil de nyeste nationale krav om øget 
sortering ved husholdninger blive indført i de danske 
kommuner. I Viborg Kommune forventer vi, at den 
eksisterende affaldsordning udvides i løbet af første 
halvår 2024. Dvs. at der kommer en ekstra beholder til 
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Den varme stol er faktisk slet 
ikke varm. Den er indleveret 
til genbrug og et godt  
eksempel på, at ting kan 
bruges igen og igen.

hos langt de fleste, og der vil ske en mindre ændring i 
de eksisterende affaldsfraktioner. Vi lover, at der kom-
mer mere information ud til den enkelte husstand, når 
der er noget konkret at fortælle. Målet er både at kunne 
indsamle og også genanvende flere ressourcer, der kan 
komme i kredsløb i samfundet igen. Samtidigt vil vi gerne 
skabe en mere ensrettet og sammenlignelig affaldsord-
ning på tværs af kommunegrænserne. Det er ikke noget, 
der lige sker natten over. Der er mange lokale affalds- 
kulturer der skal smeltes sammen, og forskelle der lige 
skal udlignes. Samtidig foregår der et kæmpe arbejde bag 
kulisserne for at få produceret og organiseret de mange 
hundredetusinde affaldsbeholdere og hundredvis af reno- 
vationsbiler, der skal sikre, at affaldet indsamles ved alle 
danske husholdninger. 

Skal vi så have 10 spande 
stående om nogle år?
Nej. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Det skal give mening, 
og der skal findes en god balance mellem praktisk handling 
ude i køkkenerne og indkørslerne samtidigt med, at der bag 
kulisserne udvikles på teknologier og systemer, der kan hjælpe 
os på vej. Det hele går jo hånd i hånd. Teknologien er på vej  
men har brug for affald at øve sig på for at blive bedre. Så vi 
sorterer først og fremmest for at genanvende, men også for at 
blive bedre til at genanvende. Vi lærer hele tiden af processen, 
og derfor er det også så vigtigt, at vi holder ved og giver alle det 
bedste grundlag for succes. Sådan lidt længere ude i fremtiden 
kan jeg godt forestille mig, at vi som samfund lige så stille ud-
faser alt det, der ikke kan genanvendes. 

Hvorfor skal alle dem,  
der bor i midtbyen ikke  
sortere, når vi andre skal?
Alle sorterer affald i dag i Viborg Kommune. Der er en 
lille gruppe inde i Viborg midtby der kan nyde glæden 
og charmen af at være en del af den gamle middelalder- 
midtby i Viborg. Området er dog lidt udfordret ift. plads 
og adgangsforhold, og det er simpelthen ikke fysisk 
muligt at få affaldsbeholderne til at være derinde, og det 
er heller ikke ok at bede de gode borgere eller renova-
tionsmedarbejdere om at trække, skubbe, bære og løfte 
affaldsbeholdere rundt hver uge. Indtil videre er det kun 
madaffaldet, der ikke kan sorteres i midtbyen. Der er in-
dividuelle og fælles affaldsbeholdere til de andre affald-
styper. Inden længe kommer der nye fælles nedgravede 
affaldsstationer i hele området, der kan rumme både 
den eksisterende affaldssortering og den nye affalds- 
ordning, der er på vej om lidt. 

Helt ærligt. Synes du ikke selv, 
det er træls at sortere derhjemme?
Overhovedet ikke. Det er et spørgsmål om tilvænning og 
praktik, og det vænnede jeg mig hurtigt til. Og er man på 
besøg et sted, hvor der ikke sorteres, så er det bare som 
om, der mangler noget, ikk'?  



Tænk småt og gør  
en stor forskel
Det bedste affald er det, der ikke findes. Altså ting, som du 
vælger at genbruge (måske til noget helt andet)  i stedet for 
at smide det ud. Her får du et par gode eksempler, der måske 
kan inspirere dig og din familie til endnu mere.  

Brugte glas
Elsker du at sylte, fermentere eller måske 
lave din helt egen kryddersnaps? Så gem 
de glas du køber fyldt med oliven, hon-
ning, sennep og alt mulig andet. De skal 
bare vaskes grundigt i varmt vand, så eti-
ketterne falder af. Så har du gratis behol-
dere til dine egne lækkerier. Vil du være 
ekstra kreativ, kan du jo lave dine egne 
etiketter og sætte på bagefter.

Dennis Krogsdal Laúrsen
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Plastikkasser
Du kender dem blandt andet fra lørdags-
slik i familiestørrelse - kasserne i hård 
plast. Smid dem ikke ud, men vask dem 
og brug dem igen. De er perfekte i køkke-
net, i værkstedet eller til opbevaring  
af børnenes legetøj. 

Dåser uden låg
- er som skabt til at dyrke krydderurter i vin-
dueskarmen.  Vil du vise dine børn, at I selv kan 
dyrke jeres mad, så  vask dem grundigt, tag 
evt. etiketterne af, fyld dem med plantejord og 
brug dem så som urtepotter.  De er perfekte til 
at give nyt liv til den purløgsplante, I har klippet 
i bund, til karse eller andre lækre krydderurter. 
TIP: er der skarpe kanter, så giv dem lige en tur 
med filen, inden du lader børnene lege med.

Anne-Maja Kortbæk, Viborg

Kristine Hjorthøj, Viborg



Tænk grønt når du  

shopper

Madspild
Køb kun det du har brug for. Der  
er flere og flere råvarer, som kan  
købes enkeltvis og i mindre pakker.  
Madspild skader nemlig miljøet langt  
mere end emballage.

Mærker
Kig altid efter certificeringer når du  
køber ind, f.eks. Økologimærket, Fair-
trade, Svanen eller EU-blomsten. På 
den måde kan du være sikker på, at  
disse produkter ikke er pumpet med 
farlige kemikalier, der skader miljøet. 
Det gælder både madvarer, tøj og 
plejeprodukter.

Kender du det der med, at der er alt for meget affald derhjemme? 
At bryggerset flyder, og affaldsbeholderne bliver fyldt på ingen 
tid? Så har vi 5 grønne tips, som du kan tage med, når du er  
ude at købe ind. Det er faktisk ret nemt.
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Grøntsager
Vælg altid madvarer uden em-
ballage, hvis det skal bruges in-
den for et par dage. Emballagen 
er nemlig med til at fødevarerne 
holder længere.

Stofposer
Tag altid bæreposer med  eller køb 

nogle flotte stofposer, der kan bruges 
igen og igen. Vælg gerne økologisk 

bomuld, hvis du kan finde det.

Nyt tøj
Når du køber tøj så sig altid nej til 
bøjlen og den pose, som meget  
tøj kommer i. De genanvendelige 
indkøbsnet kan også bruges her.



Gør vi det godt? Ja vi gør! 
Kan vi gøre det bedre? Ja det kan vi 
- på hver vores måde. For vi er forskel-
lige og har forskellige behov. Ens 
for os alle er dog, at vi sammen kan 
passe på miljøet og spare penge,  
hvis vi gør os umage. Her kan du se, 
hvor godt vi gør det i dag.

Hvor meget  
putter du mon i 
dine beholdere?

45%Madaffald 
I dag udsorterer vi gennemsnitligt 
ca 45 % af den totale producerede 
mængde madaffald til genanven-
delse. Resten ( de 55 % ) ligger  
stadigvæk i dit restaffald.
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2650
Restaffald 
Vi har i dag i gennemsnit ca. 2.650 liter restaffald om året 
pr. husstand, som sendes til forbrænding. Det er ca. 59 % af 
alt dit affald. Ca. halvdelen af dette er fejlsorteret genan-
vendeligt materiale. Vi er dog så gode, at vi i dag udsorterer 
ca. 1.850 liter eller 41 % affald fra til genanvendelse.

Papiraffald 
I dag udsorterer vi ca. 75 % af vores pap 
og papiraffald til genanvendelse. 25 % 
ender dog fortsat som restaffald.75%

Metal-, glas- og  
hård plast-affald.  
Vi udsorterer ca. 87 % af alt vores glas og  
metal til genanvendelse. Resten går i  
restaffald. Af plastaffaldet udsorterer vi kun 
35 % til  genanvendelse og resten ( de 65 %) 
går stadigvæk i restaffaldsbeholderen.  87%



Vil vi have mere bæredygtigt byggeri, skal  
vi inspirere de nye håndværkere til at tænke 

det ind i alt, hvad de gør. Det er ideen bag  
uddannelsen "Grøn Tømrer" på Mercantec.

  "Vi tænker  
anderledes  
    - og er nok lidt mere kræsne"
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  "Vi tænker  
anderledes  
    - og er nok lidt mere kræsne"

"Det er en vigtig mission, vi er på" fortæller underviser/udvikler 
Lasse Brøste Overgaard. "Vi har i mange år uddannet dygtige 
tømrere, og det gør vi stadig. Men med uddannelsen "Grøn  
Tømrer" har vi lukket op for noget, der både er superrelevant i 
fremtiden, men også skabt noget, som de unge virkelig synes 
om. Det er fantastisk".

"I virkeligheden er det vi gør ret enkelt. Det handler om 
FORSTÅELSE og FORNUFT! Vi er ikke frelste. Vi udvikler bare dyg-
tige håndværkere ...nu med bæredygtigt mindset. Man kan sige, 
at vi hjernevasker dem til at tænke grønt fra starten og tage de 
kloge valg. Vi er smarte og udfordrer det kendte til at finde en ny 
balance, hvor det kan svare sig. For det skal altid give mening."

"Træ er bare bedre end plastik!" kommer det prompte fra elev 
Kristian Johansen, der snart er en af fremtidens grønne tømrere. 
" Vi bliver stadig gode tømrere, der følger reglerne, når vi bygger. 
Men vi tænker helt sikkert anderledes og er mere kræsne med de 
materialer, vi vælger. Vi vil lægge pres på leverandørerne for at 
bygge så bæredygtigt som muligt - uden at det bliver alt for bes-
værligt. For eksempel:

•  TRÆFIBER AF GENBRUGSTRÆ BEDRE END MINERALULD,  
 FORDI DET KRÆVER MINDRE ENERGI

•  TÆTTE PLASTIKHUSE, DER SKAL LUFTES UD KRÆVER  
 MEKANIK OG BRUG AF ENERGI

•  NATURMATERIALER, DER KAN GENBRUGES, ER BILLIGERE

•  AFFALD, DER BLIVER SORTERET RIGTIGT, BLIVER TIL 
 VÆRDIFULDE RESSOURCER



"Vi kan godt lide det gode gamle håndværk" supplerer 
Kasper Schmidt, der også er i gang med sidste del af  
uddannelsen. "At vi gør det helt rigtigt ....med de rigtige 
materialer. Der er så mange gamle traditionelle løsninger, 
der er grønnere, og hvis vi bare tør have det med i alt, hvad 
vi gør, så kommer der helt sikkert grønne forbedringer 
mange steder."

"Det er rigtigt." bekræfter Lasse Brøste Overgaard. "Faktisk 
er det sjældent mere besværligt at bygge bæredygtigt, hvis 
man bare tænker det ind fra starten. Det er her, man har 
tiden til at finde de bedste løsninger og udfordre det, man 
plejer at bruge. På skolen nørder vi selvfølgelig mere, end 
man har tid til ude i virksomhederne - og lige netop derfor 
er det jo så vigtigt, at vi gør det. Vi kan prøve ting af og 
lære af det."

"Jeg kan mærke, at jeg har ændret mig i den tid, jeg har 
gået her" fortæller Thaia Egholm, der også er i gang med 
det fjerde og sidste forløb på skolen. "Da jeg startede, var 

jeg ikke specielt grøn. Men nu er jeg max tændt på det. Det 
giver ligesom en ekstra dimension til det hele ...og så er det 
jo fedt at vide, at det vi kan, er det fremtidens kunder kig-
ger efter. Vi får en fordel, fordi arbejdsgiverne og kunderne 
vil have det."

GRØN TØMRER
Uddannelsen varer 3,5 - 4 år.
Kan også tages som EUX.
Man får alle normale faglige kompetencer
med bæredygtighed som en central del:
- synlige budskaber overalt i bygningen
- det er en integreret del af undervisningen
- ALLE materialer genbruges, hvis det er muligt
- kildesortering af ALT vores affald
- udfordrer hinandens måde at tænke på

Se mere på mercantec.dk

"Vi kan prøve 
ting af og 

lære af det"

Underviser/udvikler Lasse Brøste Overgaard udfordrer dagligt de unge til at tænke nyt - 
også selv om det i starten kan føles besværligt og tidskrævende.
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Alt hvad, der bygges, skilles ad og bruges igen, 
hvis det er muligt.  Det giver nemlig mening - 
både økonomisk og klimamæssigt.

Grønne tømrere er fagligt lige så dygtige som 
 "almindelige" tømrere - bare mere nysgerrige.

På Byggelinien sorteres ALT affald. Også det, 
der slet ikke er krav om endnu. Derfor har de 
lavet deres egne sorteringsstation.



Unge 
elsker 

genbrug
Heldigvis

I gamle dage var det naturligt at genbruge 
det meste og bytte ting med hinanden. Så 

kom "køb og smid væk-kulturen", og fornuften 
røg lige i containeren til småt brændbart.

Men nu er der håb. Unge elsker nemlig 
genbrug – og det skal de have ros for.

Se bare disse grønne nøgletal.
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18-30 år 

89%
31-45 år 

82%
46-60 år 

77%
61-75 år 

60%

Den grønne generation viser vejen 
Disse tal viser i hvor høj grad, man har købt/solgt brugt de seneste 12 måneder
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elektronik?
De er overalt. Batterierne, der skaber liv, lys og

sjove oplevelser. Men kunne vi undvære nogle af dem?
Det er værd at give en tanke, ikk'?

Fylder du dine børns 
verden med 



affald? 
Gourmet   

Lækre tips fra Thomas Rode
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Smider du dine skaller, stilke og stokke i 
skraldespanden? Så snyder du dig selv for 
fantastiske smagsoplevelser og frådser 
samtidigt med dine penge. Vi har besøgt 
tidligere Michelinkok Thomas Rode i køk-
kenet, og han giver her 5 gode tips, der gør 
dit madaffald til stjerne på spisebordet. 
Velbekomme.

"Mange tror, at gourmet kun handler om fine råvarer 
og dyre udskæringer. At de bedste smagsoplevelser er 
dyre. Men det er helt forkert. Ofte sidder næringen og 
den gode smag i det, som mange almindelige mennesker 
bare smider i skraldespanden. Kig på de dygtigste kokke 
(og mest succesfulde restauranter). De udnytter ALT fra 
de råvarer, de får leveret. Skrællen, stokken, skallen,  
skroget og benene. Akkurat som i denne enkle opskrift."

Cremet blomkålssuppe  med kylling
Se opskriften på næste side



5

1

2

3

4

Hæld lidt olie og 2 dl vand i en lille gryde og 
kog stokken fra blomkålen, løgskaller, gamle 
tomater med stilke, gulerodskræller og stok-
ken fra broccoli i ca. 20-30 minutter.

Skær stilken af blomkålsbladene og 
blancher dem i lidt vand.

Pil de fine små kødrester af kyllingeskroget 
og varm dem forsigtigt til de er lune.

Fjern grøntsagerne (på nær løgskallerne) fra  
grøntsagsfonden i gryden og blend den til en 
cremet konsistens. Smag til med lidt salt og peber. 
Tilsæt evt. lidt Seven Spice, hvis du har det.

Anret den lækre  
cremede suppe i en dyb  
tallerken og tilsæt de 
lune kyllingestykker.  
Pynt med blancherede 
stilke på toppen.
Velbekomme.
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Cremet blomkåls- suppe med kylling
Løgskaller

Gamle tomater med stilke
Gulerodsskræller
Stok fra brocolli

Stok og blade fra blomkål
Småkød fra kyllingeskrog 



Har du også stået med noget, der  
var for godt til at blive smidt ud og ønsket, 
at du selv kunne reparere det? Så tag det 

under armen og gå på

Repair Cafe
Repair Cafe er en ny slags cafe, der blev startet i 2018. Ikke 

et dyrt mødested for moderne hipstere, men et hyggeligt 

og bæredygtigt samlingssted for helt almindelige menne-

sker. Her kan du få repareret det, som du ikke har lyst til at 

smide ud.

"Vi laver alle mulige reparationer, tilpasninger og upcycling, 
og lige nu er vi tre grupper" fortæller Dorte Seier Larsen. "Der 
er de unge mænd, der kan alt med mobiler og compute- 
re. Der er de ældre mænd, der reparerer alle mulige slags 

maskiner og teknik. Og så er der os kvinder, der kan sy, læg-
ge bukser op, fikse lynlåse og lave kreative ting".
"I dag er vi seks på cafeen. Men der er flere på holdet, og alle 
er velkomne" fortæller Leif Folke, der er radiomekaniker. "Vi 
laver radioer, TV, håndmixere, støvsugere, ruller og mælke-
skummere" kvitterer Lars Ørbæk, der er tidligere rusmid-
delkonsulent og elsker teknik. "Vi reparerer alt, men giver 
ingen garanti. Folk kommer igen og igen - men aldrig med 
det samme" griner han i skægget.
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" Vi har forskellige typer gæster" fortæller Edith 
Børgesen. "De hellige, der har en bæredygtig livsstil. De 
trendy, der gør det, fordi det er smart og dem, der gerne 
bare vil spare eller undgå at købe nyt. Det er dog mest 
familier, og når først de har været her en gang, så kom-
mer de tilbage igen og igen". 

"Folk kan komme med alle mulige ting, der skal fikses, 
og nogle vil også gerne prøve selv. Så lærer vi fra os og 

kommer med gode råd ...akkurat som når vi er med i pro-
jekt "Grønne Sammen", hvor vi tager rundt på skolerne 
og lærer de unge, at det godt kan betale sig at passe på 
tingene og reparere dem, i stedet for at smide dem ud."

kom og 
vær med

Repair Cafe er åben første  tirsdag 
 i måneden kl. 14-17. Du finder  
det på Viborg Bibliotekerne,   
Vesterbrogade 15, og der er  

gratis adgang for alle.



( Det passer heldigvis ikke! )

Har du hørt at  
vi snart skal have  

10 forskellige 
affaldsbeholdere 

stående?
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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 til affaldssorteringen, og det 
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.

Så du kan være helt rolig. Vi skal ikke bruge 10 beholde- 
re 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. Vi har i Viborg Kom-
mune besluttet, at vi skal gøre plads til en ekstra be-
holder, og så kan vi samle de 10 fraktioner i fem rum. 
For nogle vil det betyde fem beholdere, men for langt 
de fleste i Viborg Kommune, er de todelte beholdere 
standarden, og de to eksisterende beholdere skal der-
for kun udvides med en enkelt ekstra beholder, dvs. 
tre beholdere i alt.



Affaldsfraktionerne er vidt forskellige. Nogle fylder 
enormt meget, men vejer enormt lidt, ligesom plast. 
Andre fylder meget lidt, men er meget våde og kom-
pakte (for eksempel madaffald). Nogle affaldsfrak-
tioner 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, selvfølgelig. 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 tilsva-
rende opdeling og fordeling af affaldsfraktioner.

Vi har sammen med driftsfolk, affaldsbranchen, bor- 
gere, vores lokale politikere og en lang række dyg-
tige kollegaer i vores nabokommuner arbejdet på at 
sammensætte en affaldsordning, der giver mening i 
Viborg Kommune.

Den nye affaldsordning vil blive introduceret i foråret 
2024. Det hele afhænger naturligvis af, at alle brik-
kerne falder på plads over det næste stykke tid.
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Tømning hver 2. uge.
Eksisterende beholder  
genbruges. Skillerum  

fastholdes 40/60.

Tømning hver 6. uge.
Eksisterende beholder  

genbruges. 

En rød kasse med låg til 
farligt affald

Formentligt en pose  
til tekstiler

Tømning hver 3. uge.
Ny beholder med skillerum, 

fordeling 40/60.

Ny udvidet affaldsløsning  
i Viborg Kommune i foråret 2024

– begge tages med af renovationsbilen.



Klimaplan for Viborg Kommune
Lige nu kører anden runde med 44 kommuner, hvor Viborg 
Kommune deltager, og til sidst kommer tredje runde med 
31 kommuner. Så i alt 95 danske kommuner er en del af 
DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest 
klimaambitiøse byer i verden.
Viborg Kommune har udarbejdet et forslag til en klimaplan, 
som sætter kursen mod at opnå en klimaneutral kommune 
i 2050 og en kommune, som vil tilpasse sig klimaforandrin-
gerne. Gennem DK2020-projektet har kommunen tilsluttet 
sig Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale 
temperaturstigning til under 2°C og arbejde for at begrænse 

temperaturstigningen til højst 1,5°C. I klimaplanen indgår et 
handlingsforløb for, hvordan kommunen kommer et godt 
stykke af vejen mod målet om at blive klimaneutral inden 
udgangen af 2050. Desuden tager Viborg Kommune sin del 
af opgaven med at nå det nationale mål om, at Danmark 
skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030 i 
forhold til 1990.

Samarbejde og vedvarende indsats 
Klimaplanen beskriver de klimaindsatser kommunen alle-
rede arbejder med og fastlægger nye indsatser, der skal ar-
bejdes med efter godkendelse af planen. Flere af tiltagene 

Vi har sat kurs mod en 
klimaneutral fremtid
Viborg Kommune deltager i projektet  "DK2020 – klimaplaner 
i hele Danmark" og har ligesom de fleste danske kommuner 
forpligtet sig til at udarbejde en klimaplan, der lever op  
til kravene i Parisaftalen, både hvad angår reduktion af 
drivhusgasser og klimatilpasning. De første 20 kommuners 
klimaplaner er klar.
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til reduktion af CO2-udledning er kommunal udmøntning 
af nationalpolitiske tiltag, men nogle af kommunens reduk-
tionstiltag skruer faktisk op for ambitionsniveauet i forhold 
til de nuværende nationale målsætninger, lovgivning og 
rammer. Klimaplanen sætter en ambitiøs retning for kom-
munens videre arbejde med grøn omstilling, men der mang- 
ler stadig et godt stykke vej for at komme helt i mål med 
nettonul-udledning af drivhusgasser inden 2050. Det er 
især udledningen inden for transport og landbrug, som det 
vil knibe med at reducere. Det er derfor meningen, at byrå-
det løbende skal følge op på, om kommunen når delmålene 
i klimaplanen. Desuden skal planen opdateres med jævne 

mellemrum, så den følger de nyeste teknologiske løsninger, 
ligesom partnerskaberne med virksomheder, borgere og 
brancher kan vise nye muligheder. Det er ikke nok at satse 
på nogle få, enkle løsninger i kommunens klimaindsats. Det 
kræver i stedet for en omfattende, langvarig og vedvarende 
indsats at nå klimamålene. Så klimaspørgsmål vil blive en 
del af mange beslutninger, som byrådet skal træffe inden 
for mange politikområder. 

Målet om en klimaneutral kommune inden 2050 betyder, 
at vi skal opnå nettonul-udledning fra energiforbrug i byg-
ninger, transport og industri, fra landbruget, fra anvendelse 

KLIMAMÅL OG INDSATSOMRÅDER
Klimaplanen fastlægger følgende overordnede klimamål:

Viborg Kommune vil være en klimaneutral kommune inden 
2050. Viborg Kommune som geografisk område skal i 2030 
have reduceret drivhusgasudledningerne med 70 % i forhold 
til 1990. Viborg Kommune som geografisk område skal i 2030 
have mindst 70 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende 
energi. Viborg Kommune som organisation skal i 2030 have 
reduceret drivhusgasudledningerne fra driften af Viborg Kom-
mune med mindst 70 % i forhold til 2019.

Klimaplanen rummer desuden en række delmål for 
klimaindsatsen fordelt på indsatsområderne:

• Energi
• Byudvikling, transport og mobilitet
• Landbrug og natur
• Uddannelse af børn, voksne og medarbejdere
• Affald
• Grønt erhvervsliv
• Transport i Viborg Kommune som organisation
• Bygninger i Viborg Kommune som organisation
• Indkøb i Viborg Kommune som organisation
• Klimatilpasning

Forslaget til klimaplanen var i offentlig høring fra 2. juni til 4. august 2022. 
LÆS MERE OM KLIMAPLANEN PÅ  www.viborg.dk/dk2020klimaplan 



af energi fra forsyningsnettet og fra affaldshåndteringen. 
Samtidig skal vi, hvor det er muligt, mindske udledningen 
af drivhusgasser som følge af varer og tjenester produceret 
uden for kommunens grænser, der forbruges af kommun-
ens indbyggere, virksomheder og den offentlige sektor. I 
forhold til udledningen af drivhusgasser kan kommunen 
spille en rolle på tre niveauer: som egen organisation, som 
ejer af kommunale selskaber og som myndighed og delt-
ager i partnerskaber med borgere og virksomheder. Kom-
munen kan absolut ikke løse klimaudfordringen alene. Så 
det er vigtigt, at kommunen fører en aktiv dialog om den 
grønne omstilling og understøtter aktive partnerskaber 
inden for alle kommunens berøringsflader med borgere 
og virksomheder for at få de bedste løsninger frem i lyset. 
Med klimaplanen tager Viborg Byråd initiativ til, at vi alle 
sammen kan tage ansvar og få mulighed for at handle. 
Byrådet ønsker gode rammer for handling og dialog med 
borgere, erhvervsliv og andre aktører. Det sker bl.a. gennem 
oprettelse af et inspirationsforum og et ungeklimaråd samt 
fortsættelse og udvikling af kommunens initiativ med 
Grønne Sammen, som engagerer børn og unge fra alle kom-
munens dagplejere, børnehuse og folkeskoler. Det er ambi-
tionen, at Grønne Sammen skal vokse de kommende år og 
inddrage endnu flere aktører i kommunen.

Klimaindsatser i hverdagen
Viborg Byråd vil tage initiativer, som øger den grønne be- 
vidsthed og skærper opmærksomheden på, hvad borg-
erne kan bidrage med i forhold til den grønne omstilling. 
Der er mange ting, man kan gøre som privatperson for at 
nedbringe sin CO2-udledning inden for energi, transport, 
forbrug, affald og fødevarer. Alle kan gøre en indsats i hver-
dagen for at nedsætte forbruget af energi, reducere mæng-

den af rejste kilometer, nedbringe mængden af affald, spise 
mere grønt og generelt forbruge mindre og genbruge mere. 
Ud over at forebygge klimaforandringer skal vi også tilpasse 
os til det ændrede klima med mere regn og tørre somre. Det 
kan vi også tænke på hjemme hos os selv.

Affaldssortering skal hjælpe klimaet
Klimaplanen sætter mål om, at vi vil arbejde for en kli-
maneutral affaldssektor. Det skal blandt andet ske ved at 
bidrage til en udsortering af 80 % dansk plastik fra for-
brændingsegnet affald. Det er også målet at, der i 2030 skal 
opnås 60 % genanvendelse af alt husholdningsaffald pro-
duceret i Viborg Kommune. 
Det mest klimavenlige affald er det, der slet ikke findes. Jo 
mindre vi forbruger og jo mere genanvendelse, jo mindre 
udledning af drivhusgasser. Ved at opnå en højere grad af 
udsortering af madaffald kan en større del udnyttes til bio-
gasproduktion. Det vil understøtte klimaplanens mål om, at 
kommunen som minimum skal blive selvforsynet med el og 
gas i 2030. Dette mål er blevet særligt vigtigt i den aktuelle 
sikkerhedspolitiske krise i forhold til Rusland, hvor EU og 
den danske regering ønsker uafhængighed af russisk gas. 
Det matcher fuldstændig kommunens mål for 2030 om at 
udfase naturgassen fra al fjernvarmeproduktion, og at alle 
gasfyr omstilles til vedvarende energi. Samtidig er der be-
hov for mere biogas. Biogas er en grøn, klimaneutral gas, 
som primært produceres af biomasse bestående af restpro-
dukter fra landbrug, industri og husholdninger. Så madaf-
faldet skal ikke gå i affaldsforbrænding, men udnyttes til 
biogasproduktion.
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10 udvalgte råd  
til en grønnere hverdag
Få lavet et energitjek af dit hus og spar på el og varme.

Kør flere sammen i bilen eller tag bussen og toget,  
det sparer brændstof og giver mindre trængsel. 

Skær ned på rejser med fly, overvej at tage toget i stedet for.

Undgå unødvendige indkøb.

Køb varer, der er produceret klimamæssigt forsvarligt. 

Planlæg madlavningen og lav kun den mad,  
du kan spise, så undgår vi madspild.

Sorter dit affald, så vi kan få genbrugt så mange materialer som 
muligt.

Reparer de gode, gamle ting i stedet for at købe nyt,  
så sparer vi en masse ressourcer. Deltag i repair caféer.

Giv de gode ting, du ikke bruger mere, til genbrug,  
så kan andre få glæde af dem.

Lad haven blive vild og frodig, så binder du mere CO2 i havens  
biomasse og giver samtidig grobund for dyre- og planteliv.



Skal vi gøre  
det nemt  

for dig?
Hent appen AffaldViborg  

og få alle de vigtigste nyheder,   
inspiration og gode råd.

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

Nyheder
Sker der noget nyt, kan du se  
det her. Nye regler, ændrede  

åbningstider og god inspiration.
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Bestil ekstra sæk  
Ændrer dit behov sig, så køb 

ekstra sække her.

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.

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

ring 86 61 39 55



Vi bliver hele tiden bedre til at 
sortere og med nye skilte er  
det nu blevet endnu nemmere 
at finde vej til de rigtige con-
tainere. Kig godt på disse nye
nationale ikoner og brug dem,
når du sorterer og pakker 
dit affald i bilen hjemmefra.

Byd velkommen 
til de nye skilte  
på genbrugs- 
pladserne
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Plast er ikke 
længere  

bare plast.
Heldigvis
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Du har sikkert hørt om problemet med mikroplast i havene og enorme mængder 
plast, der blot brændes af, når vi er færdige med at bruge det. Det er udfordringer, 
 vi er nødt til at løse sammen.

Derfor er der opstillet nye krav fra EU og Folketinget om at opnå en 
endnu højere genanvendelse af plast i Danmark (og resten af Euro-
pa). Vi skal blive bedre til at sortere og indsamle de forskellige typer 
plast, og bedre til at genanvende det som forskellige ressourcer. 

Plast er ikke længere bare plast. 

Du kan hjælpe genanvendelsen på vej ved at sikre, at al dit plastaffald sorteres 
korrekt og afleveres i de rette containere, så Revas kan sende det videre til genan-
vendelse. Jo bedre vi gør det, jo mere vinder vi - og klimaet.

Når du har afleveret de forskellige typer i de rigtige containere, sørger vi for at de 
forskellige plasttyper sendes videre til virksomheder i Danmark (og Europa), der 
transformerer affaldet til plastpellets, der genanvendes og bliver til nye plastpro-
dukter. 

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så tjek vores sorteringsvejledning i appen eller 
på hjemmesiden - og hold godt øje med de nye skilte på pladsen.

Genanvendelse af plast giver mening. Derfor 
er der kæmpe fokus på plast som affaldstype, 
og de gener som plast forårsager. Ny viden og 
ny teknologi giver nye muligheder.

16 26 14 15



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

Revas

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 hjemme- 
side 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. 8-13 (fredag).

Hent appen AffaldViborg
- så er du altid opdateret

Tjek www.revas.dk
og få svar på det meste

Følg os på Facebook, få
nyheder og del dine tips

VIND!Scan koden, giv os din mening - og vær med i lodtrækningen om 3 x 2 biografbilletter.


