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Henteordning for asbest 

Ikast-Brande Kommune henter tagplader med og uden 

asbest bestilt af ejeren til almindelige stuehuse. 

Sådan gør du: 

 Køb en big bag i shoppen på www.affald.ikast-brande.dk – gælder kun fra stuehuse 

og kan kun bestilles af ejeren af boligen 

 Afhent det bestilte antal big bags inden for 30 dage. Ellers annulleres ordren. 

 Medbring kvittering/ordrenummer og hent big bag på genbrugspladsen i Ikast eller 

Brande 

 Betaling for big bags trækkes først, når big bags er afhentet på genbrugspladsen 

 Fyld den med asbest- eller eternitaffald. Vær opmærksom på krav til kørevej og 

placering af bigbag. Bigbaggen skal stå på et plant underlag, ud til kørefast vej med 

1 meters frirum rundt om bigbaggen og 8 meter frirum over bigbaggen af hensyn til 

kranbilen 

 Bestil afhentning af bigbaggen på affald@ikast-brande.dk eller ring til Affald & 

Genbrug tlf.: 99603250. 

 Vi henter bigbaggen på din adresse indenfor 14 dage.  

Pris i 2022: 

En big bag koster 785,- kr. Beløbet er momsfri 

I prisen er inkluderet big bag, transport og behandling af affaldet 

Mængde: 

Hver big bag må indeholde op til 1 tons asbest-eller eternitaffald, det svarer ca. til 50 

tagplader. Bigbaggen må maksimalt fyldes til 1 meter i højden og skal kunne lukkes 

tæt. 

Der må maksimalt købes 6 stk. big bags pr. ejendom. 

Her kan du hente big bags: 

På genbrugspladserne i Ikast og Brande. 

 

Pas på jer selv og os! 

Asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt. Følg vejledning om arbejde med asbest for 

at sikre din sundhed https://vcob.dk/media/1695/asbest_vejledning.pdf  

På bigbaggen sidder to plastsnore til at lukke bigbaggen, når den er fyldt. Det er 

vigtigt, at snorene bruges til at lukke bigbaggen forsvarligt for at mindske støv ved 

afhentning. 

Vær opmærksom på at AFLD kun medtager korrekt placerede og forsvarligt lukkede 

bigbags. 
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