
Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens  

Kommune. 

 

Eksempler på planglas: 

 Planglas fra vinduer og døre, med og uden 

rammer. 

 Hærdet glas fra døre og indgangspartier. 

 Ituslåede ruder. 

 

Hvor skal affaldet afleveres? 

Virksomheden skal aflevere planglas til enten en 

registreret transportør, en indsamlingsvirksomhed 

eller et behandlingsanlæg, se Energistyrelsens Af-

faldsregister. 

 

Mindre mængder planglas kan afleveres på gen-

brugspladserne i Horsens Kommune, forudsat virk-

somheden 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? 

Planglas er en ressource, der kan bruges igen. Ved 

at genbruge planglas til nyt glas, kan energi- og rå-

stofforbruget reduceres væsentligt. Desuden opta-

ger deponeringen af planglas unødig plads på depo-

nierne.  

 

Affald fra brugte vinduer og andet planglas grov-

sorteres og sendes til omsmeltning og oparbejdning 

til isoleringsmaterialer, emballageglas eller i visse 

tilfælde til planglasproducenter. Skåraffald kan an-

vendes som erstatning for sand i forbindelse med 

produktion af isolering. Nogle brugte vinduer kan 

endvidere sælges til direkte genbrug. Kontakt 

eventuelt en forhandler af genbrugsmaterialer.  

 

Der gælder særlige regler for anmeldelse af bygge- 

og anlægsaffald herunder udskiftning af vinduer og 

døre i forbindelse med renovering eller nedrivning. 

Læs mere om anmeldelse og håndtering af bygge- 

og anlægsaffald. 

 

Termoruder fra perioden 1950 – 1977 kan inde-

holde PCB. I forbindelse med nedrivning eller reno-

vering af bygninger eller anlæg bør det bl.a. under-

søges, om der forekommer termoruder, elastiske 

fuger og maling, som kan være fra perioden 1950 – 

1977. Er ovenstående fra perioden, eller er der tvivl 

om oprindelsen, skal udtages prøver til analyse for 

PCB. Forekommer der maling, vil der typisk også 

skulle udtages prøver af dette, idet metaller (fx bly 

og kviksølv) har været tilsat som pigment eller som 

svampedræbende middel i malingen. 

 

 

Planglas 

Virksomheder skal sortere planglas 

fra det øvrige affald uanset mæng-

den. Planglas skal afleveres til gen-

anvendelse.  
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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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