
Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens  

Kommune. 

 

Hvad er fortroligt papir? 

 Dokumenter og breve med personlige eller 

følsomme oplysninger. 

 Journaler og arkiver. 

 Kartotekskort. 

 

Det er den enkelte virksomhed der afgør, hvornår 

papir er fortroligt 

 

Hvor skal affaldet afleveres? 

Virksomheden kan makulere fortroligt papir i en 

makulator og aflevere det makulerede papir sam-

men med andet papir til genanvendelse.  

 

Virksomheder kan indgå en aftale med registreret 

transportør/indsamlingsvirksomhed om sikkerheds-

makulering.  

 

Kommunale virksomheder og institutioner skal ind-

samle genanvendeligt papir via den kommunale 

indsamlingsordning. Større mængder papiraffald, 

som af praktiske årsager ikke hensigtsmæssigt kan 

håndteres via den kommunale ordning, afleveres til 

registreret transportør/indsamlingsvirksomhed eller 

et behandlingsanlæg, se Energistyrelsens Affaldsre-

gister. 

  

Øvrige virksomheder kan aflevere papir til god-

kendt modtageanlæg. Se liste over godkendte ind-

samlere og registrerede transportører i Affaldsregi-

stret på Energistyrelsens hjemmeside. 

 

Mindre mængder papir kan afleveres på genbrugs-

pladserne i Horsens Kommune, forudsat virksom-

heden er tilmeldt genbrugspladsordningen og har 

betalt for besøg via SMS. Der er kun adgang i køre-

tøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg.  

Læs mere om virksomheders adgang til genbrugs-

pladser. 

 

Særligt for dette affald? 

Der findes i dag løsninger til makulering af fortroligt 

papir, så papiret kan genanvendes. Når papiret 

genanvendes til nyt papir, spares der på ressour-

cerne, på brugen af kemikalier og vandmiljøet bela-

stes mindre.  

 

Som virksomhed kan du gøre meget for at reducere 

mængden af papir til makulering eller reducere mil-

jøbelastningen eksempelvis: 

 Kopiere på begge sider af papiret. 

 Sende post pr. mail. 

 Indføre elektronisk sags og dokument-

håndtering (ESDH). 

 Indkøbe genbrugspapir og/eller miljømær-

ket papir.

 

 

Fortroligt papir 

Virksomheder skal sortere bildæk  

fra det øvrige affald uanset  

mængden. Dæk skal afleveres til 

genanvendelse.  

 

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

www.horsenskommune.dk 
 

Version nr. 2_07.2018 

Lovgrundlag 

De gældende regler fremgår af Affaldsbekendt-

gørelsen og Regulativ for erhvervsaffald, som  

findes på Horsens Kommunes hjemmeside under 

erhvervsservice. 
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