Bortskaffelse af affald fra landbrug
Alle landbrug og virksomheder – store som små – skal være med til at sortere, indsamle og
genanvende så meget affald som muligt. Det skal vi gøre af mindst to grunde: Af hensyn til miljøet
og af hensyn til forbruget af råstoffer.
Affald til genanvendelse
Store dele af affaldet fra landbruget kan genanvendes, og alle genanvendelige materialer skal som
udgangspunkt genanvendes. Kontakt din indsamler hvis du har større mængder af for eksempel
landbrugsplast, jern- og metalskrot og byggeaffald, og lav en speciel aftale.
Brændbart affald
Brændbart affald og dagrenovationslignende affald er to forskellige affaldsfraktioner og opbevares
forskelligt inden forbrænding. Det er derfor vigtigt, at de holdes adskilt.
Dagrenovationslignende affald er let fordærveligt affald og indeholder fødevarer, f.eks. emballage
tilsmudset med køkkenaffald. Dagrenovationslignende affald skal håndteres som almindelig
dagrenovation fra husholdningen.
Affald til specialbehandling
Nogle typer af affald kræver specialbehandling f. eks. lysstofrør, batterier, spraydåser, kemikalier,
kanyler mm. Det er vigtigt, at disse typer af affald afleveres korrekt. For affald indeholdende
asbest, bly og PCB gælder særlige regler, kontakt Revas for vejledning.
På bagsiden finder du et skema, der kan give dig et overblik over, hvordan du sorterer og
kommer af med dit affald.
Afbrænding og nedgravning af affald
Afbrænding og nedgravning af affald er generelt ikke tilladt.
Affald fra beskæring af læhegn må afbrændes uden for by og sommerhusområder efter aftale med
Viborg Kommune på tlf. 87 87 56 09, men kun i perioden 1. december til 1. marts (samt Sankt Hans
aften).
Landbrugsvirksomheder, som betaler affaldsgebyr, kan aflevere affald på Viborg Kommunes genbrugsstationer
(Viborg, Rødkjærsbro, Ørum, Stoholm, Karup og Møldrup), såfremt de er tilmeldt genbrugsstationsordningen
(RevasTagFlex). I RevasTagFlex kan man vælge mellem et klippekort, hvor man betaler for de gange, man kommer på
genbrugsstationen, eller et abonnement, hvor man betaler en fast pris pr. år uanset antallet af besøg. Der kan
tilkøbes abonnement til aflevering af farligt affald (maks. 200 kg).
Farligt affald skal til modtagestationen for farligt affald, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Det kan ske enten ved direkte
aflevering på modtagestationen, ved aflevering til en genbrugsstation (hvis man har RevasTagFlex) eller ved at
bestille Miljøbilen til at komme og afhente affaldet.
For mere information om de forskellige ordninger kontakt Revas på 86 61 39 55 eller se www.revas.dk
Revas App’en kan også downloades til smartphones og tablets.
Desuden kan der via følgende link findes en kvik-guide til affaldsbortskaffelse: http://revas.dk/cms/erhvervquickguide-sortering
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Plastic der er rent
 Big Bags, Landbrugsfolie,
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landbrugsfolie,
 Tom plastemballage,
Tomme rengjorte
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I egnede beholdere
så spild undgås.
Holdes adskilt fra
hinanden.

Døde dyr

Lukkede beholdere.
Større dyr kan
opbevares
overdækkede

I lukkede, tætte og
stikfaste beholdere

X

Deponi - ikke brændbart affald
X
 Isolering, Porcelæn,
Imprægneret træ, Glaserede
fliser, Vinduer
Byggematerialer indeholdende
miljøfremmede stoffer (asbest,
bly, PBC)
* Kirkebækvej 136, 8800 Viborg, tlf. 86 61 39 55, e-mail revas@viborg.dk
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Afleveres til Miljøbilen, på
genbrugsstation eller på
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affald* Emballage kan
rekvireres hos Revas
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genbrugsstation eller på
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Afleveres på Affaldscenteret*
eller på genbrugsstation

Kontakt Revas* for vejledning

