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Regler for
aflevering af asbest
og eternit

Det er ikke længere muligt at aflevere eternitplader på AVV’s 
genbrugspladser. Reglerne for aflevering af eternitplader er 
trådt i kraft for at passe på dig og vores medarbejdere. 

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Udsættelse for asbestfibre 
medfører risiko for forskellige former for kræft. Derfor skal 
du, som borger eller som virksomhed, aflevere affald med 
asbestindhold og eternitplader på AVV’s Miljøanlæg eller få 
afhentet de indpakkede eternitplader hjemme hos dig selv. 
Reglerne gælder både eternitplader med og uden asbest, da 
der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og 
ikke asbestholdige eternitplader.
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Aflevering af asbest
og eternit
Du kan aflevere asbest og eternit to steder:

Miljøanlæg Rønnovsdal
Sommer (1. apr. - 30. sep.) Vinter (1. okt. - 31. mar.)

Tirsdag 
07.00-17.00

Torsdag 
07.00-17.00

Tirsdag 
07.00-15.00

Torsdag 
07.00-17.00

Miljøanlæg Stadevej

Sommer (1. apr. - 30. sep.) Vinter (1. okt. - 31. mar.)

Onsdag 
07.00-17.00

Fredag 
07.00-17.00

Onsdag 
07.00-15.00

Fredag 
07.00-17.00

Krav til indpakning
Alle plader og stumper/stykker skal være  
indpakket før modtagelse, og kommer du med et større 
antal eternitplader, skal de afleveres på paller.

Eternitplader skal afleveres helt indpakket.

Hvis du bor i Dronninglund eller omegn, kan du også  
aflevere eternitplader på Reno-Nords deponi ved Halsvej 70, 
Vodskov. 

Læs mere om deres modtageregler på www.renonord.dk. 



Kommer du med et større antal eternitplader, skal 

de afleveres på en palle, som det ses på billedet. 

Erhverv
Som virksomhed skal du være tilmeldt AVV’s ordning 
”Mærk affaldet” for at kunne aflevere eternitplader på 
vores miljøanlæg. Er din virksomhed ikke tilmeldt ”Mærk 
affaldet”, faktureres der ud fra den afleverede vægt af 
eternitplader. Læs mere om ”Mærk affaldet” på  
www.avv.dk/virksomheder.

Privat
Som borger i Hjørring og Brønderslev kommuner kan du 
aflevere indpakkede eternitplader og asbest på miljø-
anlæggene uden beregning, dog maks. 800 kg/dag.

Vi tilbyder også en henteordning, 
hvor du betaler for afhentning af 
dine eternitplader på din adresse 
med vores big bag-ordning. 
Du kan købe big bags på vores 
Miljøanlæg til 1.925 kr. inkl. 
afhentning og moms. Læs mere 
om løsningen på www.avv.dk/
big-bag. For at få afhentet, skal dine 

eternitplader være pakket i 
vores big bags.

Afhentning hos dig

Eternitplader,  
der ikke er  

indpakket ved 
ankomst, vil  
blive afvist.



Læs mere på www.avv.dk

Aflevering
Når du ankommer til vores Miljøanlæg, gøres mængden 
af eternitplader op og anføres på en afleveringsblanket. 
Denne vil være din dokumentation for korrekt afskaffelse 
af eternitpladerne.

Har du spørgsmål? 
Du kan finde mere information om aflevering, afhentning og 
priser på vores hjemmeside www.avv.dk/eternit. Ellers er du 
altid velkommen til at kontakte os. 

Kontakt
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest
Adresse: Mandøvej 4, 9800 Hjørring
Mail: affald@avv.dk
Tlf: 9623 6644 (kun i åbningstid)
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