
Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens  
Kommune. 
 
Eksempler på glasemballage 

 Tomme glasflasker. 
 Tomme rengjorte konservesglas. 

 Skår af glasemballage. 
 Anden glasemballage. 

 
Hvad må ikke blandes i glasemballageaffaldet: 

 Urene eller fyldte flasker og glas. 
 Hærdet glas. 
 Spejlglas. 
 Planglas fra vinduer. 
 Porcelæn. 
 Keramik og lervarer. 
 Glødepærer, elsparepærer og lysstofrør. 
 Medicin og kemikalieflasker. 

 Glas med rester af medicin, olie- og  
kemikalieaffald.  

 
Hvor skal affaldet afleveres? 
Kommunale virksomheder og institutioner skal ind-
samle genanvendelige blandede emballager af glas, 
metal og plast via den kommunale indsamlingsord-
ning. 
 
Større mængder glasemballage, som af praktiske 
årsager ikke hensigtsmæssigt kan håndteres via 
den kommunale indsamlingsordning, anvises til en-

ten en registreret transportør, en indsamlingsvirk-
somhed eller et behandlingsanlæg, se Energistyrel-
sens Affaldsregister. 

Øvrige virksomheder skal aflevere glasemballage til 
enten en registreret transportør, en indsamlings-
virksomhed eller et behandlingsanlæg, se Energi-
styrelsens Affaldsregister.  
 
Mindre mængder glasemballage 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. 
Læs mere om virksomheders adgang til genbrugs-
pladser. 
 
Særligt for dette affald? 
Glas er en ressource der bør genanvendes. Ved at 
genanvende glasskår til produktion af nyt glas kan 
råvare- og energiforbruget mindskes. 
Bedste udnyttelse af glasemballagen opnås ved af-

levering af hele flasker, der kan vaskes og genpå-
fyldes.  
 
Hvis virksomheden har større mængder af samme 
type glas, kan det eventuelt betale sig at sortere 
glasset i flere fraktioner, eksempelvis efter farve. 
Kontakt godkendt behandlingsanlæg eller indsam-
lingsvirksomhed for yderligere vejledning.  
 
Bortskaf aldrig genanvendeligt glas til forbrænding 
eller deponering, da affaldet blot optager plads, er 
dyrt at komme af med, og ikke kan genanvendes. 

 
 

 

 

Glasemballage 
 
Virksomheder skal altid sortere  

glasemballage fra det øvrige affald  

– uanset mængden. Glas skal  

afleveres til genanvendelse.  
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Lovgrundlag 

De gældende regler fremgår af Affaldsbekendt-

gørelsen og Regulativ for erhvervsaffald, som  

findes på Horsens Kommunes hjemmeside under 

erhvervsservice. 
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