
ASBESTBIGBAG

Sådan pakker du din bigbag



HENTEORDNING 
- sådan gør du
Placering og adgangsvej
• Bigbagen må ikke placeres længere 

væk en 5 meter fra fortovskant.  

• Tilkørselsvejen skal være kørefast og 
kunne tåle en tung lastbil.  

• Der må ikke være forhindringer, som 
umuliggør løft med lastbilskran.

Pakning af bigbag 
• De 4 løfteøjne skal altid vende op mod 

himlen, så kranfører kan sætte en krog i 
hvert løfteøje.  

• Læg tagplader og andet affald, der er 
forurenet med asbest, forsigtigt i din 
bigbag.  

• Værnemidler (handsker, masker mv.)  
og stumper fra tagplader betragtes 
også som asbestaffald, og skal dob-
beltemballeres (indpakning i to klare 
plastsække). Gør stumperne fugtige før 
emballering, så du undgår asbeststøv. 

• En bigbag rummer ca. 35 tagplader  
og kan klare en belastning på 1 ton.  

• Luk din bigbag forsvarligt med snøre-
funktionen.  

• Bigbags må ikke være revnet. Du kan 
altid aflevere en beskadiget bigbag på 
genbrugspladsen og få udleveret en ny.

Bestilling af afhentning 
• Du kan bestille afhentning ved  

EKJ Renovation på tlf. 6221 1826. 

• Bigbags bliver indsamlet mandage  
i lige uger. 

GENBRUGSSTATION 
- sådan gør du
Pakning af bigbag 
• Din bigbag skal stå på en palle på din 

trailer, så det er muligt at løfte den med 
en gaffeltruck. 

• Læg tagplader og andet affald, der er 
forurenet med asbest, forsigtigt i big-
baggen.  

• Værnemidler (handsker, masker mv.) og 
stumper fra tagplader betragtes også 
som asbestaffald, og skal dobbeltem-
balleres (indpakning i to klare plast-
sække). Gør stumperne fugtige før  
emballering, så du undgår asbeststøv. 

• En bigbag rummer ca. 35 tagplader  
og kan klare en belastning på 1 ton. 

• Luk bigbaggen forsvarligt med snøre-
funktionen.  

• Bigbags må ikke være revnet. Du kan 
altid aflevere en beskadiget bigbag på 
genbrugspladsen og få udleveret en ny.

Aflevering af bigbag
• Du kan aflevere din bigbag på begge 

genbrugsstationer tirsdage og torsda-
ge kl. 12-17. 

• Kontakt en medarbejder ved ankomst 
for hjælp til aflæsning.

Læs mere om 
ordningen på 

www.vandogaffald.dk
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