
Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens  

Kommune. 

 

Eksempler på jern og metalaffald 

 Radiatorer. 
 Rør. 
 Tanke. 
 Tønder. 
 Spunstromler. 
 Kedler. 
 Rustfrit stål. 
 Støbejern. 
 Aluminium. 
 Messing. 

 Kobber. 

 

Jern- og metalaffald med olierester skal opbevares 
på en måde der sikrer, at olien ikke kan forurene 

jord, grundvand og kloak. Det kan fx være i en be-
holder med låg eller indendørs opbevaring.  

 

Hvor skal affaldet afleveres? 

Virksomheden indgår aftale med enten en registre-
ret transportør, en indsamlingsvirksomhed eller et 
behandlingsanlæg, se Energistyrelsens Affaldsregi-
ster.  

 

Det skal være tydeligt for affaldstransportøren, at 
maskiner, tanke og tønder mv. er tømt og skyllet 
for olie og kemikalier. Olie og kemikalier, der tøm-

mes ud, skal behandles som farligt affald.   

 

Mindre mængder jern og metal 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? 

Jern- og metalaffald findeles og sorteres i jern, alu-
minium, kobber, messing, zink m.v., hvorefter det 
smeltes om og bruges igen til nye produkter.  

 

Ved at genanvende jern og metal i stedet for at 
hente nyt i naturen sparer man energi og reducerer 
den miljøbelastning, der kan være forbundet med 
udvindingen af metal. 

 

Nogle spunstromler kan forberedes med henblik på 

genbrug efter rensning og eventuel påføring af ny 

overfladebehandling.  

 

 

Jern og metal 

Virksomheden skal sortere jern- og 

metalaffald fra det øvrige affald til 

genanvendelse – uanset mængden. 
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Lovgrundlag 

De gældende regler fremgår af Affaldsbekendt-

gørelsen og Regulativ for erhvervsaffald, som  

findes på Horsens Kommunes hjemmeside under 

erhvervsaffald. 

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