
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponeringsegnet affald er affald, som hverken kan 

genbruges, genanvendes eller forbrændes. 

Virksomheder skal frasortere affald til deponi 

uanset mængden.  

 

Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens 

Kommune. 

 

Eksempler på affald til deponi 

 Ikke-genanvendeligt PVC bl.a. vinylgulve, bløde 

plastpaneler, persienner af plast, presenninger, 

teltduge, regntøj og arbejdsstøvler af PVC. 

 Asbest: type 1 (stærkt støvende), type 2 

(støvende) og type 3 (ikke støvende). 

 Ikke-genanvendeligt mineraluld.  

 Ikke-genanvendeligt porcelæn. 

 Spejlglas. 

 Skorstenssten. 

 Blandet fyld (let forurenet). 

 Aske (ikke indeholdende tungmetaller). 

 Slagge og forurenet jord (kun efter aftale med 

Horsens Kommune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad må ikke blandes i affaldet til deponi? 

 Genanvendeligt affald. 

 Brændbart affald. 

 Farligt affald (med undtagelse af asbest). 

 Affald som under deponeringsforholdene er 

eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller 

ætsende, jf. bilag om farligt affald i 

affaldsbekendtgørelsen. 

 Klinisk risikoaffald, jf. bilag om farligt affald i 

Affaldsbekendtgørelsen. 

 Dæk (bortset fra cykeldæk og dæk med en 

udvendig diameter på over 1,40 meter). 

 Trykimprægneret træ. 

 Støvende asbest (skal befugtes og emballeres i 

støvtæt emballage). 

 Spildevandsslam, ristestof og sand fra sandfang. 

 Flydende affald som defineret i 

Affaldsbekendtgørelsen. 

 Have- parkaffald, der kan komposteres eller 

forbrændes. 

 

Bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og lignende 

aktiviteter skal anmeldes til Horsens Kommune.  

 

Læs mere om selvbetjening i Byg og Miljø. 

 

 

 

 

 

Affald til  

deponering 

Deponeringsegnet affald er affald, 

som hverken kan genbruges, 

genanvendes eller forbrændes. 

Virksomheder skal frasortere affald 

til deponi uanset mængden.  

https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k615


Hvor skal affaldet afleveres? 

Deponeringsegnet affald skal afleveres til Horsens 

Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 Horsens, 

tlf. 30 67 40 40. Kontakt venligst deponiet 15 min 

forinden indvejning på brovægten Endelavevej 24, 

8700 Horsens.  

Inden affaldet afleveres, skal udfyldes en 

deklaration.  

 

Du kan finde deklarationen og yderligere 

oplysninger på Horsens Kommunes hjemmeside 

under erhvervsservice. 

 

Du kan finde en liste over godkendte transportører 

i affaldsregistret på Energistyrelsens hjemmeside.  

 

Mindre mængder deponeringsegnet affald kan 

afleveres på genbrugspladserne i Horsens 

Kommune, forudsat virksomheden er tilmeldt 

genbrugspladsordningen og har betalt for besøg via 

SMS. Der er kun adgang i køretøjer med en 

totalvægt på maks. 3.500 kg. På genbrugs-

pladserne kan maksimalt afleveres 200 kg asbest 

pr. dag (svarende til ca. 10 m2 bølge eternit 

tagflade). Alle asbestholdige emner, herunder hele 

som knækkede tagplader, skal indpakkes i støvtæt 

emballage mærket ”ASBEST”. Emner der kan støve 

skal tillige være befugtet og pakket i dobbelte 

plastsække eller –folie.  

 

Læs mere om virksomheders adgang til 

genbrugspladser. 

 

Aflevering af asbestholdigt affald til Horsens 

Deponeringsanlæg og Horsens Mellemdepot 

 

 

 

 

 

Horsens Deponeringsanlæg 

Følgende regler gælder for aflevering:  

 Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 

8700 Horsens, læs mere om bestemmelser for 

deponeringsanlægget. 

 Hele ikke-støvende asbestplader skal afleveres 

på paller (max 0,80 m højde), bundet med plast- 

eller stålbånd eller wrappet med plastik og 

mærket ASBEST. 

 Rygninger, pladestumper og støvende 

asbestholdigt affald skal afleveres i egnet, lukket 

tæt emballage, f.eks. 2 lags plast sække eller 

tætte big-bag sække.  

 Asbestaffald skal være mærket ASBEST. 

 

Aflæsning af asbestaffaldet skal ske med kran og 

pallegaffel eller anden hejseanordning, og 

transportøren skal selv sørge for aflæsning på 

anvist plads på deponiets tip, Endelavevej 32, 8700 

Horsens.   

 

Horsens Mellemdepot 

Følgende regler gælder for aflevering:  

 Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 

8700 Horsens, læs mere om bestemmelser for 

deponeringsanlægget. 

 Hele ikke-støvende asbestplader skal afleveres 

på paller (max 0,80 m højde), være wrappet 

med plastik og om nødvendigt, bundet med 

stålbånd. 

 Rygninger, pladestumper og støvende 

asbestholdigt affald skal afleveres i egnet, 

lukket, tæt emballage, f.eks. 2 lags plast sække 

eller tætte big-bag sække.  

 Asbestaffald skal være mærket ASBEST. 

Aflæsning af asbestaffald fra virksomhedens køretøj 

eller trailer sker af kommunens personale med 

truck på Endelavevej 13B, 8700 Horsens. Hver 

enhed må ikke veje mere end 1.500 kg, og der 

løftes maksimalt ned fra en højde på 1,8 m.

 

Teknik og Miljø, Affald og Trafik 
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, Telefon: 76292656 

www.horsenskommune.dk 
 

Version nr. 3_07.2018 

Lovgrundlag 

De gældende regler fremgår af Affaldsbekendt-

gørelsen og Regulativ for erhvervsaffald, som 

findes på Horsens Kommunes hjemmeside under 

erhvervsservice. 

http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
https://www.affaldsregister.mst.dk/
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Genbrugspladser
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Genbrugspladser
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
http://www.horsenskommune.dk/
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi

