
SÅDAN KOMMER DU AF MED 
MINDRE MÆNGDER TAGPLADER
Renosyd modtager dine tagplader med og uden asbest

 på Affaldscenter Skårup

For aflevering gælder følgende: 

• Du må maksimalt aflevere 500 kg. pr. dag. 
 (har du større mængder, læs mere på bagsiden).
• Såvel asbestholdige som asbestfrie tagplader, stumper heraf samt andet  
 asbestholdigt affald skal være indpakket i 2 lag klar plast før aflevering.
• Du skal selv sørge for anskaffelse af emballagen.
• Hele plader afleveres på de opstillede paller og mindre stykker i de opstillede 
 bigbags.
• Du skal selv kunne aflæsse pr. håndkraft. Der er intet løftegrej til rådighed.
• Der er kun adgang for biler med en totalvægt på op til 3.500 kg samt efterfølgende  
 trailer.
• Orienter dig på Affaldscenterets skilte og spørg personalet, hvis du er i tvivl. 

Omkosningerne er for private dækket af genbrugspladsgebyret, der opkræves sammen med 
renovationsgebyret. For erhverv registreres  besøget som svarende til besøg på genbrugs-
pladsen. Læs mere om erhverv på genbrugspladsen på renosyd.dk.

Adresse og åbningstid:
Affaldscenter Skårup
Oddervej 75, 8660 Skanderborg 
Hver onsdag fra kl. 14.30 - 16.30
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Har du mere end 500 kg?

Hvis du har større mængder tagplader, kan du enten kontakte en 
vognmand eller få Renosyd til at hente det.

For afhentning med vognmand gælder følgende:
•  Du skal udfylde en affaldsdeklaration på www.renosyd.dk. 
•  Levering kan først ske, når affaldsdeklarationen er godkendt af Renosyd.
• Tagpladerne skal ligge på paller.
•  Tagplader og stumper skal være forsvarligt indpakket i strækfolie/klar  

 plast eller placeret i lukkede bigbags.
• Du skal selv sørge for anskaffelse af emballagen.
• Affaldet skal læsses af fra lastbilen med egen kran. Renosyd stiller ikke  
 løftegrej til rådighed.
• Du afholder selv transportomkostningerne.
• Du betaler deponitakst + statsafgift efter indvejet mængde og efter  
 gældende takst. Se www.renosyd.dk/erhverv
• Der kan afleveres mandag til torsdag mellem kl. 7.00 – 16.00 og fredag  
 mellem kl. 7.00 – 13.00.
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Ønsker du at få Renosyd til at hente 
hjemme hos dig? 
Læs mere om ordningen i flyeren „Kom nemt 
af med asbest“. Findes på genbrugspladsen, 
Affaldscenter Skårup eller online på  
www.renosyd.dk.


