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Forsøgsordning for afhentning af asbest og eternitaffald

INDVENDIGT 
INDERVÆGGE OG LOFTER

  Eternitplader til loft- og væg- 
beklædning, fliseklæber og 
brandhæmmende beklædning samt 
hulplader

GULVE  
  Gulvbelægninger inkl. lim og klæb, 
støbte gulve og fliseklæber

INSTALLATIONER  
  Rørisolering/kiselgur, aftræks-  og 
ventilationskanaler, kedler og 
teknisk isolering af varmerør m.m.

UDVENDIGT
  Eternit, tag, skiferplader  
og tagpap 

  Eternitsålbænke  
og branddøre

FACADE OG SOKKEL 
  Eternitplader 

FAKTA OM ASBEST

Asbest er brugt i forskellige byggematerialer såsom klæb under gulve, fliser og 
klinker, loftsplader og tagplader. 

Asbest er sundhedsskadeligt og udsættelse for asbestfibre kan medføre risiko 
for udvikling af asbestose og forskellige former for kræft. 

Da man ikke umiddelbart kan skelne asbestholdige og ikke asbestholdige 
tagplader, håndteres alle tagplader som asbestholdige plader på genbrugs-
pladserne. Her kan du finde asbest:

Du kan læse mere på www.asbest-huset.dk 
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Vejen Kommune - Team Klima & Ressourcer - www.vejen.dk/byggeaffald 

HER KAN DU FINDE ASBEST
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I 2021 har du mulighed for at få afhentet dit asbest og eternitaffald af en vognmand, 
som kører det direkte til deponi. Opgaven er gået til Hans Frisesdahl A/S. 

Håndteringen af asbest er et stort arbejdsmiljømæssigt problem på genbrugs-
pladserne. Med forsøgsordningen undgås mellemleddet i form af opbevaring og 
risiko for spredning af asbeststøv. Antallet af håndteringer reduceres væsentligt 
og udsættelse for asbeststøv mindskes. Alt sammen noget der bidrager til et 
bedre arbejdsmiljø for brugere og medarbejdere på genbrugspladserne.

Sådan gør du:

• Bigbags bestilles i kommunens selvbetjeningsløsning på vejen.dk/affald  eller 
app-løsningen ’Affaldsportalen’. Du modtager et værdibevis på mail.

• Afhent den eller de bestilte bigbags på en af vores tre genbrugspladser i 
Brørup, Rødding eller Vejen. Husk at medbringe dit værdibevis.

• Fyld bigbaggen med asbest og/eller eternitaffald.

• For afhentning af bigbag(s) anvendes samme fremgangsmåde som ved 
bestilling, dog tilvælges i stedet ’afhentning’.

OBS!

Hans Frisesdahl A/S laver en kørselsrute, hvor flere adresser får afhentet 
asbestaffald sammen med dit. Derfor kan der i nogle tilfælde gå op til 14 dage 
inden affaldet vil blive hentet. 

Husk at stille dine bigbags ud til kørefast vej af hensyn til kranbilen.

Pris:

Hver bigbag koster kr. 1.050 eksklusiv moms. Prisen dækker:

• Bigbag

• Deponeringsafgift

• Transport af affaldet direkte til deponi

AFHENTNING

Forsøgsordning for afhentning af asbest og eternitaffald
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Bigbags må indeholde op til 1 tons asbest- eller eternitaffald. Det svarer til ca. 
50 tagplader. 

Du har mulighed for at vælge mellem to forskellige typer af bigbags afhængigt 
af, hvilken type affald du har planer om at afskaffe.

Bigbag: 

Beregnet til hele plader. Her kan pladerne 
blive lagt ind fra siden på paller. Disse 
bigbags egner sig godt til teleskoplæsser 
og nedtagning af tagplader. 

Bigbag til stativ:

Beregnet til støvende asbest, såsom klinker, 
fliser med asbestholdig klæb og eternitskifer. 

Stativ:

Stativ til bigbags kan lejes for kr. 250 
eksklusiv moms hos Hans Frisesdahl A/S. 

Kontakt:

Hans Frisesdahl A/S
Att.: Jørgen Andreassen 
Tlf. 2060 7040

Pas på jer selv og hinanden

Begge typer af bigbags er monteret med et skørt og plastsnore til at lukke 
dem forsvarligt. Det er vigtigt ikke at overfylde dem, så snorene kan lukkes og 
mindske risiko for asbeststøv under afhentning og transport.

BIGBAGS

Vejen Kommune - Team Klima & Ressourcer - www.vejen.dk/byggeaffald 
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Vær opmærksom på, at såfremt bigbag(s) fyldes med mere end 1 tons affald, 
så de ikke kan lukkes forsvarligt, tager Hans Frisesdahl A/S ikke poserne med. 

HUSK AT...

Som bygherre er det dit ansvar, at byggeaffald håndteres korrekt. 
Du har pligt til at:

•  Få vurderet om der eventuelt er sundhedsskadelige materialer 
i bygningen inden affaldet anmeldes.

•  Anmelde dit byggeaffald til kommunen, såfremt du har mere 
end 1 tons affald på www.bygningsaffald.dk. 

•  Anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

OVERFYLDNING

Forsøgsordning for afhentning af asbest og eternitaffald
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Loven om arbejdsmiljø stiller strenge krav til håndtering af asbest på 
genbrugspladserne.

Der gælder følgende regler, når du afleverer affald på 
genbrugspladsen i 2021:

• Du kan frit aflevere op til 10 hele asbestplader pr. dag på én af 
de tre genbrugspladser i Brørup, Rødding og Vejen efter reglerne 
herunder. 

• Alt asbest og eternitaffald afleveres i en container opstillet på 
genbrugspladsen. 

• Du skal selv stå for aflæsning af affaldet.

• Knækkede asbestplader og smuldrende asbestaffald skal dobbelt 
emballeres. Det vil sige, at du skal lægge stykkerne ned i en klar 
plastpose, lukke posen og lægge den ned i endnu en klar plastpose 
som lukkes.

• Ved eventuel spild skal du selv sørge for oprydning.

Henvend dig gerne til en genbrugspladsvejleder, hvis du har spørgsmål 
til håndteringen af asbest. 

Vejen Kommune - Team Klima & Ressourcer - www.vejen.dk/byggeaffald 

PÅ GENBRUGSPLADSEN
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Vejen Kommune
Teknik & Miljø

Rådshuspassagen 3
6600 Vejen

E-mail: teknik@vejen.dk
Tlf: 79 96 50 00

December 2020


