
Aflevering af asbest

Nye regler pr. 1. oktober 2022



Nye regler for aflevering 
af asbest
Fra den 1. oktober 2022 skal du embal-
lere asbest-/eternitplader, inden du 
afleverer dem. 

Vi indfører de nye regler for at passe på 
vores medarbejdere og kunder og selv-
følgelig miljøet.

Asbeststøv er nemlig sundhedsfarligt, 
og vi vil gerne sikre os, at det ikke spre-
des til omgivelserne - hverken på vej til 
genbrugsstationen eller når du afleve-
rer dit affald.

Når de nye regler træder i kraft, gælder 
det både eternitplader med og uden 

Nye regler for aflevering 
af asbest
asbest, da man ikke umiddelbart kan 
skelne mellem asbestholdige og ikke as-
bestholdige eternitplader.

Vær opmærksom på, at du kan blive 
afvist, hvis asbesten ikke er pakket ind 
som beskrevet her.

Medarbejderne på genbrugsstationer-
ne må ikke hjælpe med at aflevere 
asbesten i asbestcontaineren.

Ordningen er også beskrevet på vores 
hjemmeside vandogaffald.dk hvor du 
også kan se priser.



Sådan gør du som privat
Du kan komme af med dit asbest på 3 
måder:

• Henteordning, hvor en vognmand 
afhenter forsvarligt lukkede asbest-
bigbags på din adresse.  
 
Asbestbigbags kan købes på  
genbrugsstationerne og koster  
750 kroner inkl. afhentning. 

• Dobbeltemballeret, hvor du selv 
afleverer asbestaffaldet i asbestcon-
tainer på genbrugsstationen i Svend-
borg eller Hesselager. Der er ingen 
antalsbegrænsning.  

• Asbestbigbag, som kan købes og af-
leveres fyldt på genbrugsstationerne. 
Du kan også låne en palle med hjem 
fra genbrugsstationen.  
 
Når du afleverer din asbestbigbag 
på pallen vil en genbrugsvejleder 
tjekke at din bigbag er forsvarlig  
lukket og løfte den af din trailer. 
 
En asbestbigbag koster 100 kr. 

Sådan gør du som erhverv
Du kan komme af med dit asbest på 2 
måder:

• Henteordning, hvor en vognmand 
afhenter forsvarligt lukkede asbest-
bigbags på din adresse.  
 
Asbestbigbags kan købes på  
genbrugsstationerne og koster  
750 kroner inkl. afhentning. 

• Dobbeltemballeret, hvor du selv  
afleverer asbestaffaldet i asbestcon-
tainer på Klintholm. 
 
Modtagelsen registreres og der  
betales 100 kr. i indgangsgebyr, som 
er det samme, som hidtil er blevet 
opkrævet på genbrugspladserne. 
 

Dobbeltemballering 
vil sige, at du har 

pakket to lag plastik 
om dit asbestaffald.

Asbestbigbags 
kan købes på 

genbrugsstationerne. 
En asbestbigbag kan 

rumme ca. 35 
tagplader.

Læs mere om 
ordningen på 
www.vandogaffald.dk
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På vores hjemmeside www.vandogaffald.dk kan du altid 
orientere dig om de gældende regler for aflevering af 

affald på genbrugsstationerne.

Du er også velkommen til at spørge en 
genbrugsvejleder på pladsen.


