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MÅLSÆTNING

I de kommende år vil Esbjerg Kommune håndtere borgernes og erhvervslivets affald 
ud fra følgende overordnede tilgang:

God dialog skal sikre, at Esbjerg Kommune er et attraktivt sted at leve, hvor borgere 
og virksomheder kommer af med deres affald på en nem og hurtig måde samtidig 
med at de oplever, at deres indsats nytter.

I planperioden 2019-2024 vil Esbjerg Kommune have fokus på følgende temaer:

- Plast
- Bygge- og anlægsaffald
- Affaldsforebyggelse
- Øvrigt – herunder madaffald, tekstiler m.v.

”Affaldsplan 2019-2024” 
for Esbjerg Kommune

Med 6 års mellemrum skal kom-
munen lave en plan for affalds-
området, gældende for både 
private og erhverv.

Affaldsplanen har til formål at 
beskrive, hvilke initiativer og 
ordninger Esbjerg Kommune vil 
gennemføre inden for affalds-
området i den næste 6-årige 
planperiode.

Byrådet i Esbjerg Kommune har 
den 2. februar 2019 godkendt 
Affaldsplan 2019-2024.

Hele Affaldsplanen 2019-2024 
finder du på 
Esbjerg Kommunes hjemmeside 
www.esbjergkommune.dk/
affaldsplan

http://www.esbjergkommune.dk/affaldsplan
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Plast

Plast dækker over en lang række materialer 
med meget forskellige egenskaber. Dette gør, at 
plast har utallige anvendelsesmuligheder, men 
også at det er vanskeligt at genanvende.

Især i forbindelse med emballage er der stor 
forskel på hvad der kan genanvendes på grund 
af de mange forskellige plasttyper og kvaliteter. 
Både i Danmark og i EU er der drøftelser om 
at begrænse antallet af emballageplasttyper, 
hvilket vil gøre det nemmere at genanvende 
mere plast.

I Esbjerg Kommune har vi allerede taget initiativ 
til at øge indsamlingen af plast, og ønsker frem-
adrettet at øge de indsamlede plastmængder 
fra husholdningerne yderligere så potentialet i 
at genanvende plasten bliver udnyttet, frem for 
at det forbrændes til energiproduktion.

Bygge- og anlægsaffald

Det andet hovedindsatsområde er fortsat fokus 
på bygge- og anlægsaffald. De materialer der 
kan genanvendes, skal genanvendes, så affald 
til genanvendelse ikke sammenblandes med 
affald til forbrænding eller deponering. Derfor 
har Esbjerg Kommune som mål, at sikre korrekt 
sortering af bygge- og anlægsaffald, så der op-
nås en reduktion af fejlsorterede læs, som går 
til deponi samt at genanvendelsen af bygge- og 
anlægsaffald øges ved eksempelvis renoverings- 
og nedrivningsprojekter.

Bygge- og anlægsaffald udgør en stor del af 
den samlede affaldsmængde og dermed en stor 
potentiel ressource. Derfor har Esbjerg Kom-
mune som mål at gå forrest og sikre en bedre 
videndeling på tværs af faggrupper.

Affaldsforebyggelse

Som det tredje ønsker Esbjerg Kommune at 
fremme opmærksomheden på affaldsforebyg-
gelse og følge udviklingen inden for cirkulær 
økonomi til gavn for både borgere og erhverv.
Esbjerg Kommune vil være med til at sikre, 
at ressourcer i affaldet bliver udnyttet bedst 
muligt, og at mængderne til forbrænding og 
deponering minimeres. Derfor ønsker Esbjerg 
Kommune, at borgere og erhverv kender de 
affaldsordninger som tilbydes i Esbjerg Kommu-
ne, ved fortsat at gøre informationen omkring 
affaldshåndtering i Esbjerg Kommune endnu 
bedre og mere let tilgængeligt.

Øvrigt – herunder madaffald, tekstiler m.v.

Det sidste indsatsområde indeholder flere 
underpunkter.

Madaffald genereres i betydelige mængder i 
blandt andet private husstande. Ved at gen-
anvende madaffald via bioforgasning udnyttes 
både energien i affaldet og næringsstofferne 
sendes tilbage til jorden, fremfor at det går til 
forbrænding. Derfor har Esbjerg Kommune 
sat mål om, at der i planperioden etableres en 
henteordning af madaffald, så næringsstofferne 
recirkuleres i et naturligt kredsløb og energien 
udnyttes via bioforgasning.

Mode- og tekstilbranchen er en af de mest for-
urenende og ressourceforbrugende industrier i 
verden. Derfor er det på europæisk plan vedta-
get at der skal etableres indsamling af tekstiler 
inden 2025. Derfor har Esbjerg Kommune som 
mål, at mindske miljøbelastningen fra tekstiler 
ved at flere tekstiler genbruges eller genanven-
des.
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Affaldsplan 2019-2024

For yderligere oplysninger 
kontakt Esbjerg Kommune, Affald 
på telefon 76 16 16 16 eller 
via kontaktformular på 
www.esbjergkommune.dk/kontaktaffald

Denne affaldsplan indeholder rammerne 
for Esbjerg Kommunes affaldsplanlæg-
ning for 2019-2024. Affaldsplanen har et 
6-årigt perspektiv.

Formålet med planen er at skabe overblik 
over den forventede mængde affald, for 
at tage stilling til, hvilke mål og indsatser 
vi som kommune skal satse på i planpe-
rioden.
Samtidig er Affaldsplanen et vigtigt 
redskab for kommunens administration 
af affaldsområdet, da planen beskriver 
Esbjerg Kommunes vision, målsætning og 
fokusområder for affaldsområdet.

Affaldsplanen 2019-2024 og informati-
onsfolder om affaldsplanen kan findes på 
Esbjerg Kommunes hjemmeside: 
www.esbjergkommune.dk/affaldsplan

http://www.esbjergkommune.dk/affaldsplan
http://www.esbjergkommune.dk/kontaktaffald
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