Frågor & svar
INFORMATION

Asbest på
Må återvinningscentral
Asbest är farligt avfall
Asbest är ett farligt avfall som exempelvis
förekommer i ventilationsrör, isolering och
fasadplattor. Som småhusägare kommer
man oftast i kontakt med asbest genom
olika typer eternitprodukter som fasadplattor, takplattor och rör.

Hälsovådligt damm
Asbest klassas som farligt avfall på grund
av hälsorisken vid uppkomst av asbestdamm. Det är därför viktigt att hantera
asbest och eternitprodukter med stor försiktighet för att behålla dem hela. Asbest
är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i, exempelvis eternitplattan på taket. När man
däremot börjar plocka ner eller borra i
materialet så bildas ett asbetsdamm som
innehåller små nålar som vid inandning kan
orsaka skador i lungor och värsta fall leda
till cancer. Att utsätta Mivas personal för
asbestdamm kan därför leda till anmälan.
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Asbest upp till 5 kg

Avfall som innehåller asbest kan du lämna
på Må återvinningscentral under förutsättning att det väger max 5 kilo och inte över-

stiger måtten 110 x 70 cm. Avfallet ska vara
paketerat med kraftig byggplast. Tejpa
igen alla skarvar ordentligt så att paketet
blir helt tätt. Använd inte material som t ex
sopsäckar, plastpåsar eller presenningar.

Asbest över 5 kg

Asbestavfall över 5 kg lämnar du mot en
avgift (f n 1 300 kr/ton) då det inte längre
rör sig om ett hushållsavfall, utan om ett
bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall).
Asbestavfall över 5 kg lämnas på Må återvinningscentral vardagar kl 7.00–15.30.
Asbetsavfall över 5 kg kan du lägga
på en pall som möjliggör avlastning med
traktor. Börja då med att först lägga plast
på pallen och stapla sedan asbestavfallet
ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och
tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt.
Tänk på att ha en tillräckligt stor pall så att
asbesten inte sticker utanför pallen. Om du
inte kan lyfta av materialet med handkraft
kan du kontakta vågstationen på Må för att
boka tid för avlastning, tfn 0660-330 360.
Vid större saneringsarbeten rekommenderar vi att man anlitar ett saneringsföretag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest.

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan: 0660-330 330
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
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