
Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens  

Kommune. 

 

Eksempler på papir 

 Kopipapir.  

 Printerpapir. 

 Fortroligt papir (makuleret). 

 Aviser, blade og magasiner. 

 Konvolutter. 

 Reklamer og andre tryksager af papir. 

 Telefonbøger. 

 Andre papirkvaliteter samt store papirrul-

ler. 

Hvad må ikke blandes med papiret?  

 Forurenet papir (olie, kemikalier, madvarer 

og gavepapir). 

 Bølgepap og papemballage. 

 Karton. 

 Papir med plast eller spiralryg. 

 Papirlaminater (f.eks. papir sat sammen 

med aluminium). 

 

Hvor skal affaldet afleveres? 

Kommunale virksomheder og institutioner skal ind-

samle genanvendeligt papir via den kommunale 

indsamlingsordning. 

 

Større mængder genanvendeligt papir, som af 

praktiske årsager ikke hensigtsmæssigt kan hånd-

teres via den kommunale indsamlingsordning, anvi-

ses til enten en registreret transportør, en indsam-

lingsvirksomhed eller et behandlingsanlæg, se 

Energistyrelsens Affaldsregister. 

 

Øvrige virksomheder skal aflevere papir til enten en 

registreret transportør, en indsamlingsvirksomhed 

eller et behandlingsanlæg, se Energistyrelsens Af-

faldsregister.  

 

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 genbrugsplad-

ser. 

 

Særligt for dette affald? 

Hvis virksomheden har større mængder af forskel-

lige kvaliteter papir, kan det eventuelt betale sig at 

sortere papiret i flere fraktioner efter kvalitet. Kon-

takt eventuelt  

transportør/indsamlingsvirksomhed eller modtage-

anlæg for konkret vejledning.  

 

Papir udgør en vigtig ressource, som vi skal genan-

vende. Når vi genanvender papiret til nyt papir, 

spares på brugen af kemikalier. Vandmiljøet bela-

stes mindre, og der anvendes færre ressourcer ved 

at genanvende papiret. Fortroligt papir bør også 

genanvendes

 

Papir 

Virksomheder skal sortere bildæk  

fra det øvrige affald uanset  

mængden. Dæk 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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