
 
              Bortskaffelse af eternit 
 
 

 

Hurtig listen 
 Max aflevering af 5 stk. eternitplader på genbrugspladserne pr. dag pr. kunde. 
 Større mængder skal køres direkte til Tønder Deponi via godkendt transportør. 
 Tønder Deponi modtager eternit i bigbags på alle åbningsdage. 
 Tønder Forsynings egne Big-bags skal bruges til opsamling af eternit. 
 2 typer Big-bags at vælge imellem (sideåbning eller topåbning). 
 Hver Big-bags kan indeholde ca. 50-60 stk. eternittagplader. 
 Big-Bags passer til eternittagplader i størrelsen: B5, B6, B7, B9, B12. 
 Transporten til Deponiet skal forgå med en bil med kran. 
 Big-bags med eternit skal løftes af bilen på anvist sted på Deponiet. 
 Big-bags købes ved administrationen i Bredebro, inklusiv moms 105 kr. pr. stk. 
 Deponitaksten i 2023, inklusive statsafgift og moms 1.786,25 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 wrappet efter aftale, eller hvis de ikke kan løftes af bilen. 
 

Mere information 

Du kan læse mere om ordningen for eternit, og om 
de to typer Big-bags på 
www.tonfor.dk, eller brug QR koden: 
 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål om, hvordan du bortskaffer eternit på en genbrugsplads 
eller til Deponiet, så kontakt Tønder Forsyning på  
mail:  infoaffald@tonfor.dk eller på telefon: 8843 7500. 
 
 
 
 
10. udgave jan. 2023 
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Eternit - aflevering 2023 
 

 

 

Bortskaffelse af eternit i Tønder Kommune, 
hvis du er: 
 

 Privat person 
 Håndværker 
 Transportør 

 
   



 
               Eternittagplader 
 
 

 
Eternitordningen på genbrugspladsen 
For at minimere støvproblemet, for både vores kunder og personale på 
genbrugspladsen, er der indført en mængdebegrænsning, der er gældende for 
alle brugere af genbrugspladserne. 

Du kan kun aflevere 5 stk. eternittagplader, eller det der svarer til 90 kg. pr. 
dag på genbrugspladserne.  

 

Eternit har følgende modtagekrav på genbrugspladserne: 

 Kun bortskaffe 5 stk. eller 90 kg. eternitplader pr. dag pr. kunde. 
 Kunder med mængder over de 5 plader eller 90 kg. bliver afvist. 
 Der modtages kun eternitplader, der passer ned i de opstillede Big-bags. 
 Større eternitplader modtages kun på Løgumkloster Genbrugsplads 
 Reglerne gælder både for private og erhverv. 

 

Eternit er støvende affald 
Eternittagplader er støvende affald og kan indeholde asbest. Dette har 
betydning for arbejdsmiljøet for personalet på genbrugspladserne. For at 
reducere støvproblemet fra eternit, er der indført en begrænsning på 5 eternit-
plader pr. dag pr. kunde på genbrugspladsen. Begrænsningen reducerer 
mængden der modtages af eternit væsentligt, og dermed sker der også en 
reducering af støvgenerne.  
 
Undgå at knuse tagpladerne 
Undgå at knække eller knuse eternittagpladerne ved nedtagningen og trans-
porten. Det vil reducere støvproblemet for både dig og os. Det er en god ide at 
benytte åndedrætsmaske ved nedtagning af taget. Støvet der opstår, er sund-
hedsskadeligt uanset om eternitpladerne indeholder asbest eller ej. 
 
Eternit skal deponeres 
Eternittagplader skal ved slutbehandling køres til et godkendt modtageanlæg 
og deponeres. Eternit må ikke nedknuses eller benyttes som fx vejfyld. 
Modtageanlægget i Tønder Kommune er Tønder Deponi A/S. Kun godkendte 
transportører må køre til Tønder Deponi. Listen over transportører kan ses på 
https://www.affaldsregister.mst.dk 

   

 
              Eternit – større mængder 

 
 

 
Ved nedtagning af eternittag i større mængder 
Skal du som privat person, ejer af huset eller som håndværker nedtage et helt 
tag, kan du ikke benytte genbrugspladsen som modtageanlæg på grund af den 
indførte mængdebegrænsning. Pladerne skal køres direkte til Tønder Deponi via 
en godkendt transportør med en bil med kran. Eternittagpladerne skal være 
samlet i nogle specialkonstruerede Big-bags. De antal Big-bags der skal bruges, 
kan købes ved administrationen, Håndværkervej 4, 6261 Bredebro.  
 
Forsyningens Big-bags kan købes både af husets ejer, eller af håndværkeren 
der skal udføre nedtagningen, eller af transportøren der skal stå for transporten 
til Deponiet. 
 

 
Transportør - Tønder Deponi og Big-bags 
Tønder Deponi modtager kun eternittagplader, der er opsamlet i Forsyningens 
egne Big-bags, for at forbedre arbejdsmiljøet for personalet. Vognlæs med løse 
og ikke emballeret eternit bliver afvist. De to typer Big-bags, der skal benyttes 
til opsamling af eternittagplader, er specialudviklet til at kunne indeholde stab-
lede eternittagplader og holde til at blive løftet op på og af bilen flere gange. 
 

Eternit har følgende modtage krav på Tønder Deponi:  
 Modtages kun i Tønder Forsynings Big-bags (2 typer at vælge imellem). 
 Eternit modtages på alle deponiets åbningsdage. 
 Big-bags med eternitplader skal løftes af bilen på anvist område. 
 Transportøren har ansvaret for at Big-bags med eternit er lukket ved 

ankomst. 
 Store eternitplader modtages emballeret efter aftale. 
 Affaldet skal være anmeldt Deponiet senest en uge før aflevering. 
 Anmeldeskemaet til Deponiet kan hentes på www.tonfor.dk/erhverv.  

 


