
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens 

Kommune. 

 

Eksempler på asbestaffald 

 Stærkt støvende asbestaffald: 

-  Asbeststøv. 

-  Filtre og asbestrester fra tagrensning. 

-  Opfej, beskyttelsesdragter og andet 

støvende. 

-  Materiale fra asbestarbejde. 

 Støvende asbestaffald: 

- Beskadigede eternitplader. 

- Beskadigede væg- og loftplader med 

asbestfibre. 

- Asbest fra rørisolering og pakninger. 

 Ikke-støvende asbestaffald: 

- Hele ubeskadigede plader med 

asbestfibre (eternit, væg- og 

loftbeklædning). 

 

Asbestaffald fra nedrivning og lignende aktiviteter 

skal anmeldes til Horsens Kommune. Læs mere om 

selvbetjening i Byg og Miljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor skal affaldet afleveres? 

Asbestaffald skal afleveres på godkendt deponi til 

Horsens Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 

Horsens. Mindre mængder asbest transporteret på 

eget køretøj af håndværkeren/virksomheden kan 

afleveres på Horsens Kommunes Mellemdepot, 

Endelavevej 13B, 8700 Horsens. Kontakt venligst 

deponiet 15 min forinden indvejning på brovægten 

Endelavevej 24, 8700 Horsens på tlf. 30 67 40 40.  

Inden indvejning skal udfyldes en deklaration. Læs 

mere om affald til deponering. Bemærk endvidere, 

at der gælder særlige regler for aflevering af 

asbestholdigt affald på Horsens Deponeringsanlæg 

og Mellemdepot. 

 

Du kan finde en liste over godkendte transportører 

i affaldsregistret på Energistyrelsens hjemmeside. 

 

På genbrugspladserne i Horsens Kommune 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.  

 

 

 

Asbestaffald 

 

Asbest og asbestholdige materialer 

anses for at være sundhedsfarlige. 

Asbestaffald fra nedrivning og 

lignende aktiviteter skal derfor 

anmeldes til kommunen. 

 

https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k615
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
http://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/Deponi
https://www.affaldsregister.mst.dk/


Brugen af genbrugspladserne forudsætter, at 

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.  

Læs mere om virksomheders adgang til 

genbrugspladser. 

 

Særligt for dette affald? 

Asbestfibre kan være mikroskopiske små og trænge 

ned i lungernes mindste dele. At indånde støv fra 

asbest kan bl.a. forårsage forskellige typer kræft. 

Det er derfor vigtigt at håndtere asbestaffald 

korrekt, så der ikke sker frigivelse og spredning af 

asbestfibre. Gamle materialer med asbest må ikke 

genbruges.  

 

 

  

 

 

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

