
Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens  

Kommune. 

 

Eksempler på pap og karton 

 Papkasser. 

 Bølgepap. 

 Emballagetyper af massivt papir. 

 Paprør. 

 Andre rene papemballager. 

 Karton. 

 

Hvad må ikke blandes i pap- og kartonemballager: 

 Pap og karton der er vådt eller forurenet 

med mad. 

 Aviser, fagblade og magasiner. 

 Reklamer og telefonbøger. 

 Konvolutter. 

 Printerpapir og kopipapir. 

 Plast og plastbånd. 

 

Hvor skal affaldet afleveres? 

Virksomheden skal aflevere pap og karton til enten 

en registreret transportør, en indsamlingsvirksom-

hed eller et behandlingsanlæg, se Energistyrelsens 

Affaldsregister.  

 

Mindre mængder pap og karton 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? 

Pap og karton udgør en vigtig ressource og bør der-

for genanvendes. Ved at genanvende pap og karton 

til nye  

 

Produkter, spares der på nye materialer. Fibrene i 

pap og karton kan genbruges op til mange gange. 

Når fibrene er slidt op, kan de bl.a. bruges til ce-

mentproduktion.  

 

Der er forskel på fibrene i papir og pap/karton. Pa-

piraffald kan på grund af længere fibre bruges til 

flere nye produkter end pap og karton. Når pap og 

papir sorteres hver for sig ude på virksomheden, 

letter det genbrugsprocessen.

 

 

Pap og karton 

Virksomheden skal altid sorterer 

rent pap og karton fra det øvrige af-
fald – uanset mængden. Pap og kar-

ton 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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