Center for Park, Vej og Miljø
Anmeldelsen sendes til:
Center for Park, Vej og Miljø
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

Anmeldelse af asbestholdigt affald

Der meddeles, at der på ejendommen:
Navn og adresse

Matrikelnummer
Telefonnummer
E-mail
Kontaktperson

Fremkommer asbestholdigt affald:
Affaldsart

Mængde

Stærkt støvende
asbestaffald

Arbejdet udføres

Hvorledes emballeres affaldet, når
det flyttes

Uge

(EAK-kode 17 01 05 01)

Asbestholdigt affald, der kan støve

Uge

(Eak-kode 17 01 05 01)

Ikke støvende
asbestholdigt affald

Uge

(EAK-kode 17 06 01 00)

Hvilken type asbest:

Transportør

Modtager af asbestaffaldet
Sæt x
SMOKA:
AV-Miljø:
Vestforbrændingens
genbrugsstationer:

Dato og underskrift:
Dato

Underskrift

Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj – Tlf. 43 57 77 77 – pvm@ishoj.dk

Asbestholdigt affald
Såfremt dit tag m.v. er asbest kan du anmelde det på vedhæftede skema og sende det ind på
e-mail pvm@ishoj.dk
Er du i tvivl om, hvorvidt dine tagplader indeholder asbest, kan du evt. kontakte Cembrit
(tidligere: Dansk Eternit Fabrik).
Du kan også finde det vedhæftede skema til anmeldelse af asbest på vores hjemmeside
https://ishoj.dk/affald-generelt
Her skal der meddelelses hvordan asbesten er indpakket, hvem der transportere materialerne
og hvem modtageren er.
Du skal anmelde affaldet til Ishøj Kommune senest 14 dage før, du skal af med affaldet.
Der gælder særlige regler for asbestholdigt affald, fordi fibrene kan udgøre en helbredsrisiko, hvis de indåndes. Nedtagning af asbesttage skal ske skånsomt, så naboer ikke generes af
arbejdet. Støvende eternitplader befugtes, så det ikke blæser ind til naboer og så fibrene ikke
indåndes.
Asbest er brugt i eternitplader, men også ved rørisolering, gulvbelægninger og fliselim.
På baggrund af anmeldelsen fremsender vi en anvisning til bortskaffelse af affaldet på et
godkendt modtageanlæg. Anvisningen skal medbringes og fremvises, når affaldet afleveres
på modtageanlægget.
Større mængder støvende asbestaffald
kan afleveres med anvisning til:

Større mængder ikke støvende asbestaffald kan afleveres med anvisning til:

AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

SMOKA
Prøvestenen
U-vej 7
2300 København S

Eller anden godkendt modtager

Du skal opbevare affaldet befugtet i egnet,
lukket, tæt emballage. Emballagen skal
mærkes ASBEST.

Emballagen skal mærkes ASBEST.

Læs Arbejdstilsynets Asbestguide om, hvor der kan være asbest i dit byggeaffald og arbejdstilsynets vejledning i håndtering af asbest https://amid.dk/regler/at-vejledninger/asbestc-2-2/

