
 
 

Papir  
Virksomheder har pligt til at sortere genanvendeligt papir 

fra dagrenovationen, uanset mængde. Ressourcerne i 
papiret udnyttes bedre, hvis det genanvendes fremfor at 
blive brændt af. 

 
Papir er penge værd  
Fibre fra papir er en kostbar ressource. Virksomheden 
tjener dermed penge på at frasortere papiraffaldet, men 
der skal betales for transporten og eventuelle beholdere. 
 
Hvor skal virksomheden aflevere papir 
 

 Er mængden over 20 kg/måned eller 240 kg/år, skal 

virksomheden lave en afhentningsordning med en 

privat transportør eller indsamler, der er registreret i 

Miljøstyrelsens register: www.affaldsregister.mst.dk 

 

 Mindre mængder papir kan afleveres til Skibstrup 

Affaldscenter eller i Helsingør Kommunes offentlige 

containere. For at benytte Skibstrup Genbrugsplads, 

skal virksomheden være tilmeldt genbrugspladsen. 

Se mere på Forsyning Helsingørs hjemmeside 

www.fh.dk/erhverv/affald/erhvervsaffaldsgebyr 

 
 Vidste du?  
 Papir til genanvendelse skal være rent og tørt, så sørg 

for at opbevare papiret tørt inden det afleveres til 

genanvendelse.  
 

 Papir må ikke blandes sammen med pap og karton, da 
det forringer kvaliteten i genanvendelsen.  

 

 Afhentningsordningen kan laves sammen med 
nabovirksomheder for at dele udgifter til transport og 
opbevaring.  

 

Fortroligt papir 

Fortroligt papir bør makuleres, før det afleveres til 

genanvendelse. Der findes både vognmænd og 

modtageranlæg med mobile makuleringsanlæg.  

 

Eksempler på papir til genanvendelse 

Aviser, blade og magasiner 

Konvolutter 

Kopipapir 

Printerpapir 

Reklamer og andre tryksager af papir 

Telefonbøger 

 

 

Eksempler på papirlignende produkter, der 

ikke må afleveres til genanvendes 
 

Bøger 

Mælke- og juicekartoner 

Pap  

Karton 

Virksomheden skal aftale med transportøren eller 
indsamleren hvilken slags papir, der kan afhentes.  
 
 

Hvilke virksomheder gælder det for?  
Alle virksomheder og institutioner i Helsingør 
Kommune, der har genanvendeligt papiraffald. 

 

Lovgrundlaget  
Lovgrundlaget er kapitel 10 i Affaldsbekendtgørelsen 

 
 
 
 
 
 

Henvendelser om genbrugsplads: 
Henvendelser om sortering, opbevaring og 

bortskaffelse: 

Forsyning Helsingør Helsingør Kommune 

Kundeservice Center for Teknik, Miljø og Klima 

Tlf.:  48 40 50 50  Tlf.:  49 28 28 28 

e-mail: kundeservice@fh.dk  e-mail: tmk@helsingor.dk 
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