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Ringkøbing-Sern
Kommune

Asbest og eternit på genbrugspladsen
regler for aflevering af asbest og eternit på genbrugspladserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Fra 2017 gælder følgende regler, når du afleverer:
Alt asbest- og eternitaffald afleveres i særlig container opstillet på
genbrugspladsen.
Du skal selv stå for aflæsning af affaldet.
Hele asbest- og eternitplader skal afleveres enkeltvis i tæt og lukket
emballage. Plastposer til hele plader udleveres gratis på genbrugs pladsen.

Asbest- og eternitstykker skal dobbeltemballeres. Det vil sige, at du skal
lægge stykkerne ned i en klar plastpose, lukke posen og lægge
den ned i endnu en klar plastpose.
Du kan frit aflevere alt dit asbest- og eternitaffald på de 5 store
genbrugspladser efter reglerne ovenover.

Hvis du har store mængder asbest og eternit, har du også følgende
muligheder:
Du kan købe en bigbag på selvbetjeningsløsningen på www.rksk.dk og få
affaldet afhentet hjemme ved dig selv eller ved dit sommerhus.
Du kan aflevere hos affaldsselskabet AFLD. Læs mere om priser og
betingelser på www.afld.dk

www.rksk.dk

Forsøgsordning i 2017 og 2018
Ringkøbing-Skjern Kommune henter asbest og eternit hjemme hos dig

Sådan gør du:
•

Køb en bigbag på www.rksk.dk

•

Medbring kvittering og hent en bigbag på genbrugspladsen.

•

Fyld den med asbest- eller eternitaffald.

•

Bestil afhentning af bigbag på www.rksk.dk, når den er fyldt.

•

Vi henter bigbag'en på din adresse.
(Husk at stille bigbag'en ud til kørefast vej af hensyn til kranbilen)

Pris i 2018:
Hver bigbag koster 1.513 kr. inkl. moms
Det dækker bigbag, transport og behandling af affaldet.
Mængde:
Hver bigbag må indeholde op til 1 ton asbest- eller eternitaffald det svarer ca. til 50 tagplader.
Her kan du afhente bigbags:
På alle genbrugspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune
Pas på jer selv og os!
På bigbag'en sidder to plastsnore til at lukke bigbag'en, når den er fyldt.
Det er vigtigt, at snorene bruges til at lukke bigbag'en forsvarligt for at
mindske støv ved afhentning.

www.rksk.dk

Ringkøbing -Skjern
kommune tager kun
forsvarligt lukkede
bigbags med retur.

Vil du høre mere ?
Kontakt RingkøbingSkjern Kommune på
99 74 11 80. eller på
land.by.kultur@rksk.dk

