
I kan vælge  
den løsning, der 
passer bedst til 

jeres behov.
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Revas



Det er en fleksibel ordning til alle 
typer virksomheder og affald.

I kan bruge vores 6 genbrugs- 
stationer, uanset hvor meget affald I 
har, og hvor tit I vil komme.

Det eneste, I skal gøre, er at 
fortælle os hvad, der passer jer. Så 
sender vi  en RevasTag til bilen ...og I 
er klar.

Vi kalder det 
RevasTag Flex.

Revas





Vælg enten betaling pr. besøg
og betal kun for de gange I 

kommer på genbrugsstationen...

284,-
Personbiler 
med trailer

431,-
Kassevogne og  

ladvogne med trailer

213,-
Personbiler

351,-
Kassevogne og ladvogne

Køretøjer op til 3500 kg. Aflæsning skal foregå manuelt.
Priserne er eksklusive moms.



- eller få et abonnement
og betal en fast pris pr. år.

1.932,-  pr. år

Øvrige virksomheder* med
maks. 10 besøg om året 

4.015,-  pr. år

Virksomheder med 
0-1 ansatte

7.942,-  pr. år

Virksomheder med 
2-10 ansatte

12.754,-  pr. år

Virksomheder med  
mere end 10 ansatte

Køretøjer op til 3500 kg. Aflæsning skal foregå manuelt.
Alle abonnementspriser opkræves pr. kalenderår. Har du allerede abonnement, fortsætter du automatisk 

med abonnementsordningen. Bemærk, at en abonnementsordning kun må benyttes af den institution eller 
virksomhed (P-enhed), som abonnementet er tilknyttet.

Priserne er eksklusive moms. * Gælder ikke håndværkere og anlægsgartnere.



Har I farligt affald?                  Vær særlig opmærksom.

Fast pris pr.100 kg 158,-

Asbest
- er noget giftigt stads, der kræver

præcis håndtering og deponering. Det klarer 
vi for jer - uanset om I har klippekort eller 

abonnement. Asbest tæller ikke med  
i de 200 kg for farligt affald.

Næsten alle virksomheder har større eller mindre mængder 
farligt affald i løbet af året - batterier, kemikalier, lysstofrør,  
toner og alt muligt andet. Der betales særskilt for aflevering 
af det farlige affald og asbest, dvs. prisen skal lægges oveni 
prisen pr. besøg eller abonnement.

Husk at gemme kvitteringerne på det afleverede affald hver 
gang, så I har dokumentation ved evt. tilsyn af  
myndigheden. Læs evt. mere på www.revas.dk.

En hel asbestplade svarer til ca. 15 kg



Pris pr. år 1.190,-

Farligt affald
I kan aflevere lige så tit, det er 
nødvendigt - uanset om I har  
klippekort eller abonnement.

Har I farligt affald?                  Vær særlig opmærksom.

I må aflevere op til 200 kg. i alt på de  
6 genbrugsstationer pr. kalenderår – og 
så skal vi nok tage os af det. Har I mere 
end 200 kg. betaler I blot for den 
mængde, der vejes og afleveres.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig et 
særskilt abonnement. Vi registrerer jer, 
når I afleverer farligt affald og sender 
en faktura.

Priserne er eksklusive moms.



Kirkebækvej 136 • DK-8800 Viborg 
Tlf.: 86 61 39 55 • Fax: 86 61 03 55 
revas@viborg.dk • www.revas.dk

Bestil din RevasTag
online eller ring til os...
- når I skal af med virksomhedens affald på
en af disse genbrugsstationer:

Viborg, Kirkebækvej 136 (hverdage 8-18, weekend 10 - 18) 

Bjerringbro, Gl. Tangevej 1 (hverdage 13 - 18, weekend 10 - 18) 

Ørum, Industrivej 18 (hverdage 15 - 18, lørdage 10-18) 

Stoholm, Tastumvej 18D (hverdage 15 - 18, lørdage 10-18) 

Karup, Materielvej 3 (hverdage 15 - 18, lørdage 10-18) 

Møldrup, Erhvervsparken 6 (hverdage 15 - 18, lørdage 10-18)

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os 
på 86 61 39 55 eller sende os en mail på revas@viborg.dk.

Du kan læse mere om ordningen og tilmelde virksomheden 
på vores hjemmeside. 

Revas




