10. august 2015

Pressemeddelelse

Ny ordning for eternittagplader
i Tønder Kommune
Fra og med 1. september indføres der en mængdebegrænsning på genbrugspladserne, så der max kan afleveres 5 stk. eternittagplader eller det der svarer
til 90 kg eternit pr. dag pr. kunde. Ordningen kommer til at gælde for alle brugere af genbrugspladserne, både de private og de erhvervsvirksomheder der er
tilmeldt erhvervsordningen.
Eternittagplader er støvende affald, der også kan indeholde asbest. Dette har betydning
for arbejdsmiljøet for personalet på modtageanlæggene. For at minimere støvproblemet
for både kunder og personale indføres der nye modtagekrav. Tønder Forsyning indfører
mængdebegrænsning af eternittagplader på alle 5 genbrugspladser samtidig med at der
indføres ny modtagekrav for eternit på Tønder Deponi, så der fremover kun modtages
eternit samlet i Tønder Forsynings Big-bags.
”Vi er godt klar over, at mange af vores kunder på genbrugspladserne vil synes, at det er
en besværlig ordning. Men ordningen indføres fordi arbejdsmiljøforholdene for vores
medarbejdere er vigtige at forholde sig til.” udtaler Affaldschef Jørgen Olsen - ”De sidste
par år er mængden af eternit, der køres ind på genbrugspladserne steget støt og dermed
også de støvproblemer, der er forbundet med at modtage eternit. Så for at minimere
støvproblemet indføres der nu denne mængdebegrænsning på genbrugspladserne og
derefter skal større eternit mængder køres direkte ud til Tønder Deponi”.
For at tage hensyn til de, der kun har nogle få stykker eternittagplader, som fremkommer i forbindelse med en reparation af et tag, lukkes der ikke helt for modtagelsen af
eternit på genbrugspladserne.
Bortskaffelse af større mængder eternittagplader
Med indførelsen af mængdebegrænsningen for eternit på genbrugspladserne, kan man
ikke bruge genbrugspladsen som modtageanlæg ved nedtagning af et helt tag. Dette
gælder både, hvis man er privat person og huset ejer og hvis man som håndværker skal
udføre opgaven. Her skal man så stable og samle eternitpladerne i Forsyningens specialdesignede Big-bags på nedtagningsadressen. De fyldte Big-bags skal køres direkte til
Tønder Deponi, via en godkendt transportør med en bil med kran.
Gratis Big Bag
De Big-bags, der skal benyttes til eternittagpladerne, er gratis i resten af år 2015 og kan
hentes på genbrugspladserne eller på Tønder Deponi. Der kan være ca. 50 – 60 stk. tagplader i hver Big-bag.
”Vi har fået fremstillet nogle Big-bags, der passer til formålet. Der er taget udgangspunkt
i de mest benyttede størrelser eternittagplader og Big-bag’en er syet så stærk, så den
kan holde til at indeholde stablede tagplader uden at den går i stykker, men også så den
kan klare at blive løftet op og ned af vognladet flere gange” forklarer Kjeld Rasmussen,
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affaldsingeniør ved Tønder Forsyning – ”For at forbedre arbejdsmiljøet på Deponiet er det
vigtigt, at de fyldte Big-bags med eternittagplader kommer hele og lukkede til Tønder
Deponi. Herved undgår vi helt eternitstøvet og de gener løs eternit giver for personalet
og de chaufører der kommer med affaldet”.
Tønder Deponi
De fyldte Big-bags med eternittagplader skal køres til Tønder Deponi via en godkendt
transportør, der har en bil med en kran som kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og
efter ankomsten til deponiet kunne løfte dem af igen på et udpeget område på deponiet.
På deponiet bliver de modtagne Big-bags efterfølgende stablet ovenpå hinanden. Her har
de allerede erfaring med at modtage eternit i Big-bags, da man det sidste år har modtaget eternit i Big-bags fra genbrugspladserne.
Tønder Deponi modtager fra 1. september 2015 kun eternittagplader, der er opsamlet i
Forsyningens Big-bags. Vognlæs med løse og ikke emballeret eternit vil blive afvist.
Mere information:
På genbrugspladsen kan man få en folder om den nye eternitordning eller man kan gå
ind på www.toender-forsyning.dk/eternit.

Fakta:
Gældende fra den 1. september 2015 – aflevering af eternit i Tønder Kommune


Max aflevering af 5 stk. eller 90 kg eternitplader på en genbrugsplads pr. dag
pr. kunde.



Større mængder skal køres direkte til Tønder Deponi via godkendt transportør.



Tønder Deponi modtager kun eternit om onsdagen.



Tønder Forsynings egne Big-bags skal bruges.



Hver Big-bags kan indeholde ca. 50-60 stk. eternittagplader.



Big-Bags passer til eternittagplader i størrelsen: B5, B6, B7, B9, B12.



Big-bags til opsamling af eternit er gratis resten af år 2015.



Big-bags kan afhentes på en genbrugsplads eller på Deponiet.



Transporten til Deponiet skal forgå med en bil med kran.



Big-bags med eternit skal løftes af bilen på anvist sted på Deponiet.



Deponitaksten i 2015 inklusiv statsafgift og moms 1.175 kr. pr. tons.

På genbrugspladserne vil mængder over 5 stk. eller 90 kg. eternitplader blive afvist.
Tønder Deponi vil afvise eternit, der ikke er samlet i Tønder Forsynings egne Big-bags
eller hvis de ikke kan løftes af bilen.

Side 2 af 3

Tønder Forsyning A/S

2 Billeder medsendes:
Billede 1: billede af en Big-Bag med eternit

Eternittagplader skal fremover stables i disse specialudviklede Big-bags inden de køres til modtageanlægget, som er Tønder Deponi. Big-bags kan afhentes gratis i resten af 2015 på genbrugspladserne eller på Tønder Deponi.
Billede 2:

På deponiet bliver de modtagne Big-bags efterfølgende stablet ovenpå hinanden. Her har de allerede erfaring med at modtage eternit i Big-bags, da man det sidste år har modtaget eternit i Bigbags fra genbrugspladserne.
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