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3.1 Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i 
kommunen 
 

3.1.1 Overordnet opgørelse over affaldets behandling 
Nedenstående tabel er en overordnet opgørelse over mængden og behandlingsmetoden for affald fra 
kommunens hente- og bringeordninger for private husstande og erhverv. 
 

 
Samlede mængder af affald i Esbjerg Kommune, fordelt på behandlingsformer. 
 
Data for affald til genbrug, deponi henholdsvis særlig behandling, er hentet fra skemaet på en af de 
næste sider over mængder fra genbrugspladser og genbrugsindsamling.  
 
Data for affald til forbrænding omfatter både affald fra dagrenovationsordningen (henteordning), og 
brændbart affald, leveret på genbrugspladserne (bringeordning). 
 
Herunder ses en grafisk fremstilling af data. Sammensætningen af affaldet på de fire behandlingsfor-
mer er nogenlunde konstant over perioden.  

 
 
 

Tons 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Genbrug 60.195 55.409 57.293 62.381 61.566 59.810

Forbrænding 38.950 39.040 37.679 37.319 36.421 36.382

Deponi 2.202 2.039 2.150 1.912 1.699 1.548

Særlig behandling 1.612 1.396 1.518 1.477 1.536 1.425

Total 102.959 97.884 98.640 103.089 101.222 99.165
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Ovenstående figur giver et visuelt indtryk af status i slutningen af perioden, for 2017. Det fremgår, at 
den største del på 60 % af det genererede affald genbruges eller genanvendes. 
 

3.1.2 Mængder –dagrenovation 
Esbjerg Kommune driver via en privat renovatør en ordning for dagrenovation, hvor private borgere 
har pligt til at være med, og erhverv har mulighed for at være med.  
 
Udviklingen i mængden af dagrenovation og dagrenovationslignende affald i Esbjerg Kommune fra dag-
renovationsordningen fremgår af tabellen herunder. Det anslås, at 17 procent af mængderne, der ses 
herunder, er fra erhverv. Det bliver alt sammen brændt. 
 

Mængder i tons 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I alt Dagrenova-
tion 33.196 32.872 31.859 31.762 30.795 30.514 

 

3.1.3 Mængder – genbrugspladserne og genbrugsindsamling 
Tabellen på næste side viser udviklingen i mængden af affald. Mængderne går på summen af affald, 
som leveres på genbrugspladserne, herunder brændbart affald, og de ordninger, hvor der hentes affald 
ude hos borgeren, med undtagelse af dagrenovationsordningen. Dagrenovationsordningen er gen-
nemgået særskilt i forrige afsnit, hvor mængderne af brændbart affald er cirka 5 gange større end fra 
genbrugspladserne.  
 
Tabellen viser udviklingen i indsamlet affald i perioden 2012-2017. Det skal dog nævnes, at der løbende 
sker ændringer i fraktioner, herunder hvorvidt de kan genanvendes. En undersøgelse fra 2018 viser, at 
bidraget fra erhverv på genbrugspladserne varierer meget fra fraktion til fraktion, men at den alt over-
vejende del stammer fra private husstande. Kun gips er fordelt ligeligt mellem private og erhverv.  
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2% 1%
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 Hente-og bringe-
ordninger 2017 
kg/indbygger 

 

Papir/pap 7.226 6.649 6.544 6.251 5.973 5.616 -6 -22  48,5 

Glasemballage 1.336 1.490 1.745 1.968 2.180 2.142 -2 60  18,5 

Jern/metal 2.692 2.572 2.587 2.589 2.805 2.631 -6 -2  22,7 

Haveaffald inkl. rødder 19.643 17.707 19.699 24.957 19.619 20.094 2 2  173,4 

Tøj og sko 178 195 162 153 140 133 -5 -25  1,1 

Ren jord 5.950 4.800 5.298 5.354 8.380 6.570 -22 10  56,7 

Blandet beton mv. 14.558 14.148 12.815 12.123 13.466 12.989 -4 -11  112,1 

Planglas 378 325 387 349 331 371 12 -2  3,2 

Plast (hård, blød, PVC) 213 197 345 524 575 637 11 199  5,5 

Ren flamingo 6 3 0 0 0 0 - -100  0,0 

Dæk 128 136 138 151 126 159 26 24  1,4 

Gips 771 592 599 626 531 567 7 -26  4,9 

Sanitet 189 30 173 290 381 308 -19 63  2,7 

Stenuld 0 0 0 0 73 175 140    1,5 

Glas (vinduer m. 
ramme) 0 0 178 166 182 178 -2    1,5 

Træ til oparbejdning 6.857 6.487 6.698 6.969 6.740 7.182 7 5  62,0 

Havemøbler (plast) 68 79 87 63 65 58 -11 -15  0,5 

*Særlig behandling 1.612 1.396 1.518 1.477 1.536 1.425 -7 -12  12,3 

**Brændbart affald 5.754 6.168 5.820 5.557 5.626 5.868 4 2  50,6 

Restaffald til deponi 2.202 2.039 2.150 1.912 1.699 1.548 -9 -30  13,4 

Samlet 69.761 65.013 66.943 71.479 70.428 68.651 -3 -2  592,3 
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*Elektrisk/elektronisk/farligt affald. 
**Brændbart affald er inklusive imprægneret træ, som eksporteres. 
 
Tabellen viser, at der samlet set over perioden er sket et fald i mængden af affald på et par procent. 
Tilsvarende fald i mængden er sket det sidste år fra 2016-2017, men der er overordnet store variationer 
for den enkelte fraktion.  
 
Det er værd at bemærke, at der er sket et fald i mængden af affald til deponi over perioden på 30 %. I 
de følgende afsnit uddybes flere af ovenstående tal.  
 
Fordeling af affaldstyper indsamlet ved genbrugsindsamling – henteordning. Nedenstående tabel viser 
de ordninger, hvor der hentes affald ved borgeren. Tabellen viser, hvor stor en mængde og andel den 
enkelte affaldstype udgør af den samlede mængde affald, der hentes ved borgeren, herunder både ved 
én familieboliger og etageboliger. 
 

Hente- 
ordninger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Ton % Ton % Ton % Ton % Ton % Ton % 

Papir 5952 35 5440 35 5396 31 5047 22 4878 28 4497 26 

Pap  64 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Glas 736 4 764 5 1468 8 1774 8 1981 12 1950 11 

Jern/metal 444 3 379 2 499 3 513 2 550 3 550 3 

Hård plast 0 0 0 0 125 1 120 1 161 1 214 1 

Farligt affald 25 0 27 0 30 0 35 0 29 0 33 0 

Elektronik af-
fald* 165 1 121 1 138 1 97 0 117 1 104 1 

Haveaffald 9523 56 8755 57 9648 56 15336 67 9509 55 10012 58 

Samlet 16909 100 15493 100 17307 100 22922 100 17225 100 17360 100 

 
Det fremgår, at haveaffald og papir i hele perioden er de dominerende affaldstyper, når der ses på 
vægt. I 2015 udvides papirordningen ved mange husstande til at omfatte pap, hvorefter tallet under 
papir udgør summen af papir og pap. I 2014 udvides genbrugsordningen med en beholder til metal, 
glas og hård plast. Andelen af glas stiger fra 2012 fra at udgøre 4 % til i 2017 at udgøre 11 % af det 
indhentede affald.  
 
Ovenstående fraktioner indsamles desuden via bringeordninger. Udviklingen i fordelingen mellem hvor 
meget der hentes og bringes, fremgår af de næste afsnit. 
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3.1.4 Papir/pap 
De indsamlede mængder papir/pap for perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstående 
skema. Bidraget fra erhverv på genbrugspladserne er begrænset. 
 
Den indsamlede mængde af papir/pap var i 2017 på 5.616 tons svarende til et gennemsnit på ca. 48 kg 
papir/pap pr. indbygger pr. år. 
 

Papir og pap - fordelt på bringeordning og henteordning, ton og % 

År Bringeordning Henteordning I alt 

  Ton % Ton % Ton 

2012 1.274 18 5.952 82 7.226 

2013 1.202 18 5.447 82 6.649 

2014 1.145 17 5.399 83 6.544 

2015 1.204 19 5.047 81 6.251 

2016 1.095 18 4.878 82 5.973 

2017 1.119 20 4.497 80 5.616 

 
Papir/pap indsamles både via hente- og bringeordninger for private husstande. Den overvejende del 
af mængden indsamles via henteordninger i én familieboliger og containergårde. 
 
Det fremgår, at den samlede mængde af indsamlet papir/pap er faldende i hele perioden, fra ca. 7.200 
tons i 2012 til ca. 5.600 tons i 2017.  
 
Forklaringen skal formentlig findes i, at mange siger nej tak til papirreklamer. I 2015 blev det desuden 
indført i ordningen, at borgerne også kunne lægge pap i papircontainerne. Folk køber i stigende grad 
ind via nethandel, hvilket har medført øgede mængder papaffald. Pap fylder mere og er lettere end 
papir, og dette kan muligvis forklare en del af faldet i mængden af indsamlet papir/pap i henteordnin-
gen ved borgerne. 

Potentialer 
Ikke alt papir /pap samles ind. Miljøstyrelsen har udarbejdet kommunevis opgørelser over de teoreti-
ske potentielle papir- og papmængder. Disse potentialetal skal kommunerne sammenholde med de 
faktiske indsamlede mængder til eftervisning af, om den enkelte kommunes ordning opfylder bekendt-
gørelsens bestemmelser. 
 
Den totale potentielle mængde papir/pap fra private husstande i Esbjerg Kommune1 er senest opgjort 
af Miljøstyrelsen i 2010 til: 
 
                                                           
 
 1 Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2010, Miljøprojekt 1411, 2012, Miljøstyrelsen. 
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 8.902 tons, svarende til 165 kg pr. husstand pr. år. 
Den laveste indsamlede mængde for papir/pap var på 104 kg pr. husstand i 2017, hvilket udgør 63 % 
af potentialet.  
 
Udviklingen i den indsamlede mængde i forhold til potentialet, som senest er bestemt i 2010, fremgår 
af nedenstående tabel.  
 

Udnyttelse af papir/pap potentiale - ton og % 
  

År Potentiale, ton 
Indsamlet 

mængde, ton 
Udnyttelse af 
potentiale, % 

2012 8.902 7.226 81 

2013 8.902 6.649 75 

2014 8.902 6.544 74 

2015 8.902 6.251 70 

2016 8.902 5.973 67 

2017 8.902 5.616 63 

 
Det fremgår af tabellen, at der er et voksende, uudnyttet potentiale for papir og pap gennem perioden. 
Det kortlagte potentiale på 8.902 tons for Esbjerg Kommune er højere end det sidst offentliggjorte tal 
fra 2005 på 8.206 tons. Det bemærkes, at udnyttelsen af potentialet for år 2012 var 7 procentpoint 
højere, nemlig 88%, da det i sidste affaldsplanperiode blev beregnet med potentialetallet fra 2005. 
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3.1.5 Flasker/glas 
De indsamlede mængder af flasker/glas for perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstående 
skema. Bidraget fra erhverv på genbrugspladserne er begrænset. 
 
Den indsamlede mængde af flasker/glas var i 2017 på 2.142 tons, hvilket svarende til et gennemsnit på 
ca. 18 kg flasker/glas pr. indbygger pr. år. 
 

Flasker og glas - fordelt på bringeordning og henteordning, ton og % 

År Bringeordning Henteordning I alt 

  Ton % Ton % Ton 

2012 600 45 736 55 1.336 

2013 726 49 764 51 1.490 

2014 277 16 1468 84 1.745 

2015 194 10 1774 90 1.968 

2016 199 9 1981 91 2.180 

2017 192 9 1950 91 2.142 

 
Den samlede mængde af indsamlede flasker/glas er stigende i hele perioden fra 1.336 tons i 2012 til 
2.142 tons i 2017. 
 
Der hentes stigende mængder flasker/glas ved borgerne. Det skyldes, at der i 2014 blev indført en 
henteordning fra én familieboliger og etageboliger af de tre fraktioner: metal, glas og hård plast. Her 
skete der en fordobling af den indsamlede mængde hentet hos borgerne. Og i perioden herefter ligger 
andelen af den indsamlede mængde ved henteordning for flasker/glas på ca. 90 procent. 
 
Borgerne leverer til gengæld faldende mængder flasker/glas på genbrugspladserne. Men alt i alt stiger 
mængden af indsamlede glas/flasker hentet ved borgerne - opgjort i kg - mere end de falder ved brin-
geordningen. Dermed kan indførelsen af henteordningen af flasker/glas kaldes en succes, idet den 
samlede mængde til genanvendelse er steget.  

Potentialer 
Miljøstyrelsen udarbejder kommunevis opgørelser over potentialet for mængder af muligt indsamlede 
mængder af flasker/glas, ligesom det er tilfældet med papir og pap. Også disse potentialetal skal kom-
munerne sammenholde med de faktisk indsamlede mængder til eftervisning af, om den enkelte kom-
munes ordning opfylder bekendtgørelsens bestemmelser. 
 
Den totale potentielle mængde af flasker/glas fra private husstande i Esbjerg fremgår af tabellen her-
under; det er på baggrund af det samme potentialetal som i sidste affaldsplanperiode, nemlig potenti-
aletallet fra 2005. 
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Udnyttelse af glas potentiale - ton og % 

År Potentiale, ton 
Indsamlet 
mængde, ton 

Udnyttelse af po-
tentiale, % 

2012 2.850 1.336 47 

2013 2.850 1.490 52 

2014 2.850 1.745 61 

2015 2.850 1.968 69 

2016 2.850 2.180 76 

2017 2.850 2.142 75 

 
Det fremgår af ovenstående tabel, at potentialet udnyttes stadigt bedre, idet det udnyttede potentiale 
stiger i hele perioden - fra 47 % til 75 %. 
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3.1.6 Jern/metal 
De indsamlede mængder af jern/metal for perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstående 
skema. Bidraget fra erhverv på genbrugspladserne er beskedent på ca. 5 %. 
 
Den indsamlede mængde af jern/metal var i 2017 på 2631 tons svarende til et gennemsnit på ca. 23 kg 
jern/metal pr. indbygger pr. år. 
 

Jern og metal - fordelt på bringeordning og henteordning, ton og % 

År Bringeordning Henteordning I alt 

  Ton % Ton % Ton 

2012 2248 84 444 16 2692 

2013 2193 85 379 15 2572 

2014 2088 81 499 19 2587 

2015 2076 80 513 20 2589 

2016 2255 80 550 20 2805 

2017 2081 79 550 21 2631 

 
Jern/metal indsamles både via hente- og bringeordninger for private husstande, og over perioden er 
den samlede mængde nogenlunde konstant på ca. 2.600 tons årligt - dog med en enkelt top i 2016. 
Den primære mængde indsamles via de fire genbrugspladser i Kommunen. Der er dog sket en mindre 
ændring i fordelingen mellem det, der afleveres på genbrugspladserne, og det, som hentes ved bor-
gerne. Det skyldes formentlig, at der i 2014 blev indført en henteordning hos borgerne for de tre frak-
tioner: metal, glas og hård plast. I perioden herefter flyttes 5 procentpoint fra bringeordningens 85 
procent over på henteordningen, som herefter ligger på ca. 20 procent.  
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3.1.7 Hård plast-emballageplast 
De indsamlede mængder hård plast for perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstående 
skema. Bidraget fra erhverv på genbrugspladserne er omkring 20 %. 
 
Den indsamlede mængde hård plast var i 2017 på 0,518 tons svarende til et gennemsnit på 4,5 kg hård 
plast (emballage) pr. indbygger pr. år. 
 

Hård plast - fordelt på bringeordning og henteordning, ton og % 

År Bringeordning Henteordning I alt 

  Ton % Ton % Ton 

2012 10 100 0 0 10 

2013 8 100 0 0 8 

2014 110 47 125 53 235 

2015 251 68 120 32 371 

2016 281 64 161 36 442 

2017 304 59 214 41 518 

 
I opgørelsen indgår ikke hård PVC-plast eller havemøbler. 
Det fremgår af tabellen, at der i 2014 sker en markant stigning i den samlede mængde indsamlet hård 
plast fra 8 til 235 tons. Det skyldes formentlig, at der i 2014 blev indført en henteordning hos borgerne 
for de tre fraktioner: metal, glas og hård plast. Endvidere har der været øget fokus på indsamling af 
hård plast på genbrugspladserne, hvor der efter 2014 også er en markant stigning i mængderne. Her-
efter stiger den samlede mængde af indsamlet hård plast.  
  
I 2017 blev 41 % af den hårde plast indsamlet via henteordningen ved de private husstande. Borgerne 
bliver stadigt bedre til at sortere flere forskellige slags hård plast fra i husholdningen, godt hjulpet på 
vej af Esbjerg Kommunes informationskampagne om Hård plast i alle regnbuens farver. 
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3.1.8 Haveaffald 
Esbjerg Kommune indsamler haveaffald i de større byer. Den indsamlede mængde af haveaffald for 
perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstående skema. Bidraget fra erhverv på genbrugsplad-
serne er yderst begrænset til omkring 1 %. 
 
Den indsamlede mængde af haveaffald var i 2017 på 20.094 tons svarende til et gennemsnit på ca. 173 
kg haveaffald pr. indbygger pr. år. 

Haveaffald - fordelt på bringeordning og henteordning, ton og % 

År Bringeordning Henteordning I alt 

   Ton   %   Ton   %   Ton  

2012 10120 52 9523 48 19643 

2013 8952 51 8755 49 17707 

2014 10051 51 9648 49 19699 

2015 9621 39 15336 61 24957 

2016 10110 52 9509 48 19619 

2017 10082 50 10012 50 20094 

 

Mængden af indsamlet haveaffald varierer fra år til år i perioden, men i 2017 blev der indsamlet ca. 
20.000 tons, hvilket er nogenlunde det samme som 2012. Haveaffald indsamles både via hente- og 
bringeordninger for private husstande, og den indsamlede mængde er ligeligt fordelt på begge ordnin-
ger. 
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3.1.9 Farligt affald 
De indsamlede mængder af farligt affald for perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstående 
skema. Bidraget fra erhverv på genbrugspladserne er på ca. 6 %. 
 
Den indsamlede mængde farligt affald var i 2017 på 279 tons svarende til et gennemsnit på ca. 2,4 kg 
farligt affald pr. indbygger pr. år. 
 

År Bringeordning Henteordning I alt 

  Ton % Ton % Ton 

2012 251 88 33 12 284 

2013 209 87 32 13 241 

2014 253 86 40 14 293 

2015 245 88 35 13 280 

2016 272 88 37 12 309 

2017 244 87 35 13 279 

 
Den indsamlede mængde af farligt affald ligger på et jævnt leje på omkring 300 tons - dog lidt lavere i 
2013 på 241 tons. Det er særligt bringeordningen, som bidrager til indsamlingen af farligt affald, idet 
denne står for næsten 90 % af den samlede mængde.  
 
Omkring 10 % af mængden af farligt affald udgøres af bilakkumulatorer, som indsamles via en 
bringeordning. Andre ca. 10 % er bærbare batterier, som indsamles ved såvel hente- som 
bringeordninger, og fordelingen ses i figuren herunder. Den samlede mængde af batterier ligger på 
omkring 30 tons årligt i perioden – dog lidt højere i 2014 på 39 tons. Det tyder på, at der er et 
forbedringspoteniale i forhold til at indsamle større mængder batterier. 
 

Batterier - fordelt på bringeordning og henteordning, ton og % 

År Bringeordning Henteordning I alt 

  Ton % Ton % Ton 

2012 14 45 17 55 31 

2013 15 48 16 52 31 

2014 21 54 18 46 39 

2015 11 37 19 63 30 

2016 14 42 19 58 33 

2017 12 36 21 64 33 
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3.1.10 Elektronikaffald 
Den indsamlede mængde af elektronikaffald for perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstå-
ende skema. Bidraget fra erhverv på genbrugspladserne er på ca.2 %.  
 
Den indsamlede mængde af elektronikaffald (inklusiv hårde hvide varer) var i 2017 på 1147 ton sva-
rende til et gennemsnit på 9,9 kg pr. indbygger pr. år. 
 

Elektronik affald -alt- fordelt på bringeordning og henteordning, ton og % 

År Bringeordning Henteordning I alt 

  Ton % Ton % Ton 

2012 1.135 85 193 15 1.328 

2013 1.021 88 134 12 1.155 

2014 1.066 87 159 13 1.225 

2015 1.080 90 117 10 1.197 

2016 1.078 88 149 12 1.227 

2017 1.018 89 129 11 1.147 

 
Den samlede mængde elektronikaffald viser en faldende tendens fra 1.328 tons til 1.147 tons over 
perioden. Den største mængde afleveres på genbrugspladserne, hvor genbrugspladserne i perioden 
modtag 85 % af elektronikaffaldet i 2012, 90 % i 2015 og 89 % i 2017.  
 
På landsplan er målsætningen at indsamle 65 % af de markedsførte mængder elektronikaffald til gen-
anvendelse, heraf 75 % fra husholdningerne. I 2016 blev der indsamlet 48 %2 af elektronikaffaldet i 
hele Danmark. Den kommune der har indsamlet mest WEEE affald ligger på 41,8 kg/pr. indbygger, 
hvorimod den kommune med lavest indsamlet WEEE affald ligger på 4,7 kg/pr. indbygger3. Esbjerg 
Kommune ligger på 9,9 kg/pr. indbygger for elektronikaffald plus bidrag fra lyskilder (farligt affald) på 
ca. 0,1 kg/indbygger – i alt 10 kg/pr. indbygger. Esbjerg Kommune har hermed en opgave i at indsamle 
mere elektronikaffald for at nå det fælles mål. Ifølge Dansk Producentansvar var Danmark i 2017 langt 
fra at nå EU’s og egne indsamlingsmål for elektronikaffald. 
 

  

                                                           
 
2 https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Statistik/EU-maal-WEEE 
3 Dansk Producent Ansvar, mail af 04.05.2018. 

https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Statistik/EU-maal-WEEE
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3.1.11 Tekstiler 
Den indsamlede mængde af tekstiler for perioden 2012 til og med 2017 fremgår af nedenstående 
skema.  
 
Bidraget fra erhverv på genbrugspladserne er ikke kendt, men antages at være yderst begrænset. 
 
Omfanget af tekstiler til genbrug/genanvendelse begrænser sig indtil 2017 til fraktionen Tøj & Sko, som 
foræres til velgørende organisationer. 
 
Den indsamlede mængde var i 2017 på 133 tons, hvilket er det laveste i perioden, og svarende til et 
gennemsnit på 1,1 kg Tøj & sko pr. indbygger pr. år. 
 

Tekstiler - Tøj & Sko - kun bringeordning ton 

År   2012 2013 2014 2015 2017 2017 

Bringeordning Ton 178 195 162 153 140 133 

 
  



Side | 17  
 

 

3.2 Opgørelser over mængderne af affald, som eksporteres 
fra eller importeres til kommunen 
Af hensyn til blandt andet kapaciteten på behandlingsanlæg, som Esbjerg Kommunen benytter eller 
anviser til, skal det fremgå af affaldsplanen, hvis Esbjerg Kommune eller virksomheder beliggende i 
Esbjerg Kommune planlægger import/eksport af affald. 
 
Eksport af genanvendeligt erhvervsaffald samt brændbart fra erhverv til nyttiggørelse er ikke Esbjerg 
Kommunes opgave at håndtere. 

Imprægneret træ 
Esbjerg Kommune eksporterer imprægneret træ til nyttiggørelse (forbrænding) i Tyskland. Mængderne 
fremgår af nedenstående tabel. 
 

Imprægneret træ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mængder i tons 1.160 1.236 1.482 1.313 1.259 .1338 

 
Det fremgår, at der er sket en stigning i mængden af imprægneret træ til eksport i perioden 2012-2017. 
Registreringer fra de fire genbrugspladser fra brugerundersøgelsen foretaget i 2018 viser, at 97 % af 
mængden af imprægneret træ stammer fra private husstande, og kun 3 % stammer fra virksomheder 
tilmeldt genbrugspladsordningen.  
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3.3 Oversigt over og beskrivelser af indsamlings- og anvis-
ningsordninger for affald 
 

3.3.1 Dagrenovation 
Ved dagrenovation fra private husstande forstås køkkenaffald, herunder organisk affald og restaffald 
fra husholdninger og institutioner. Restaffald omfatter småt forbrændingsegnet affald.  
 
Der foretages ugentlig indsamling af dagrenovation ved ca. 50.000 husstande, som er fordelt på ca. 
30.000 enfamiliehuse, herunder både by- og landområder og ca. 20.000 husstande i etageboliger i by-
områder. Enkelte husstande får tømt beholderen to gange om ugen pga. pladsmangel på standpladsen.  
 
Der foretages 14 dags indsamling af dagrenovation ved ca. 5.000 husstande i landområder. Der kan 
dog forekomme hyppigere tømning/afhentning ved enkelte husstande. 
 
Dagrenovationsordning (alm. husholdningsaffald) 

 Dagrenovation afhentes én gang om ugen ved alle husstande i byområder og dagrenovation 
afhentes en gang hver anden uge ved alle husstande i landområder. 

 Der kan frit vælges forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere. 

 Det kan frit vælges hvor affaldsbeholderen skal placeres på grunden under forudsætning af, at 
adgangsforholdene til beholderen er i henhold til vejledning fra Arbejdstilsynet.  
 

3.3.2 Genbrugsordning 
Genbrugsordningerne i Esbjerg Kommune består af: 

 Henteordninger, hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom. 

 Bringeordninger, hvor borgere og grundejere afleverer affaldet på de kommunale genbrugs-

pladser. 

 
Genbrugsaffald er affald, der kan genbruges direkte, eller som via forarbejdning eller anden behandling 
kan genanvendes. 
 
Genbrugsindsamlingen er opdelt i ordninger afhængig af husstandstype: 

 Genbrugsindsamling i byområder  

 Etageejendomme og større samlede bebyggelser 

 Land- og sommerhusområder 

 Containergårde 

 

3.3.3 Indsamling af genanvendeligt affald 
Samtlige husstande i bymæssig bebyggelse er omfattet af genbrugsindsamlingen. Endvidere er dagin-
stitutioner, døgninstitutioner for børn og unge, folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og skolefri-
tidsordninger omfattet af ordningen. 
 
Information om tømningsdage for den enkelte ejendom, og hvordan det genbrugelige affald skal sor-
teres og afleveres, fremgår af informationsmateriale på Esbjerg Kommunes hjemmeside.  
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Metal, glas og hård plast indsamles i 190 liters spande 8 gange om året ved den enkelte husstand. I 
Ribe Midtby indsamles dette affald i plastposer/plastkasser grundet middelalderbyen.  
 
Papir og pap indsamles i 190 liters spande 8 gange om året ved den enkelte husstand. I Ribe Midtby 
indsamles papir og pap i bundter grundet middelalderbyen.  
 
Esbjerg Kommune henter stort genanvendeligt affald direkte ved husstanden. Affaldet skal sorteres i 
nedenstående fraktioner, inden det stilles ud til skel. 

 Pap, fladt og bundtet 

 Indbo 

 Metal 

 Elektronik, under 10 kg. 

 Andet 

Herudover er der en særlig ordning for indsamling af haveaffald i byområder. Haveaffald indsamles i 
240 liters spande eller i bundter 18 gange om året ved den enkelte husstand i byområder. I januar 
indsamles juletræer fra den enkelte husstand. Spanden til haveaffald må bruges til plantedele og ikke 
skår, plast, sten, jord, dyreekskrementer og andet dagrenovationslignende affald. 
 

3.3.4 Etageejendomme og større samlede bebyggelser 
Ved etageejendomme og større samlede bebyggelser kan der efter nærmere aftale indrettes fælles 
afhentningssted for det genbrugelige affald. Disse fælles afhentningssteder skal i hvert enkelt tilfælde 
godkendes af Esbjerg Kommune. 
 
Papir indsamles i 190/240/400/660 liters beholdere 26/52 gange om året. Metal, glas og hård plast 
indsamles i 190/240/400/660 liters beholdere 26/52 gange om året.  
 

3.3.5 Land- og sommerhusområder 
Ved landejendomme og sommerhuse beliggende i landområder indsamles genbrugeligt affald på 
samme måde som ved husstande i bymæssig bebyggelse. Sommerhuse i Sjelborg området får hentet 
genanvendeligt affald via en containergård. 
 
Ved sommerhuse beliggende i byområder indsamles genbrugeligt affald som ved husstande i bymæssig 
bebyggelse, der er omfattet af fortovsindsamlingen.  
 

3.3.6 Containergårde 
Der indsamles forskellige fraktioner via containergårde i Esbjerg Kommune, som har forskellig tøm-
ningsfrekvens. 
 

 Aviser samt andet papir og pap (660 liters containere) 

 Flasker og glas (660 liters containere, 700 liters flaskebeholdere eller 3 m3 beholdere) 

 Jern og metal (i minilad eller 660 liters containere) 

 Hård plast (660 liters containere) 

 Elektronik affald (trådbure) 

 Farligt affald, herunder batterier, lysstofrør, spare pærer og lignende 

 Haveaffald (beholdere / grabning med kranbil) 

 Rent træ  

 Stort indbo 
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3.3.7 Genbrugspladserne 
I Esbjerg Kommune er der følgende genbrugspladser: 

 Tarp Genbrugsplads 

 Måde Genbrugsplads 

 Bramming Genbrugsplads 

 Ribe Genbrugsplads 
 
Genbrugspladserne er for private husstande og for erhverv mod tilmelding og betaling. Genbrugsplad-
serne er bemandet i åbningstiden. Personalet kan hjælpe borgerne og erhverv med sorteringen. 
 

3.3.8 Nedgravede affaldsbeholdere 
Der kan etableres nedgravede affaldsbeholdere ved boligforeninger og samlede bebyggelser, og føl-

gende fraktioner indsamles:  

 Restaffald 

 Aviser samt andet papir og pap 

 Glas/metal/hård plast  

 

I Esbjerg Kommune er der mulighed for, at boligselskab kan etablere nedgravede affaldssystemer på 
egen grund. Nedgravede affaldssystemer til kildesorteret husholdningsaffald kan kun etableres efter 
godkendelse fra Affaldskontoret ved Esbjerg Kommune for at sikre, at tilkørselsforhold, kapacitet og 
placering er i overensstemmelse med gældende regulativer. Esbjerg Kommune, Affald skal godkende 
den konkrete løsning i forhold til placering og etablering.  
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3.4 Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og for-
brændingsanlæg 

Deponi Syd I/S 
Esbjerg Kommune etablerede i 1985 Måde Deponeringsanlæg som et kontrolleret deponi, hvor depo-
niaffald fra Esbjerg og Fanø Kommuner blev deponeret. 
 
Anlæggets aktiviteter er efterfølgende udvidet til også at omfatte kontrol af brændbart affald, håndte-
ring af genanvendelige materialer fra de kommunale indsamlingsordninger, håndtering af materiel til 
den kommunale dagrenovations- og genbrugsindsamling, samt håndtering af farligt affald fra borgere 
og virksomheder. 
 
I forbindelse med Esbjerg Kommunes indtræden i det fælleskommunale affaldsselskab, Deponi Syd I/S, 
hvor nuværende og fremtidige deponeringsenheder er overgået til deponeringsselskabet, skiftede de 
resterende aktiviteter, der ejes og drives af Esbjerg Kommune, navn til Esbjerg Affaldshåndtering (EAH). 
 
Deponi Syd I/S er et samarbejde mellem 6 kommuner, der i fællesskab ejer Måde Deponi beliggende i 
Esbjerg Kommune, og Grindsted Deponi beliggende i Billund Kommune. Læs mere om deponisamar-
bejdet på Deponi Syds hjemmeside 
 
Måde Deponi modtager årligt ca. 8.000 tons deponeringsegnet affald fordelt på følgende typer: 

 Blandet affald, ca. 4.600 tons pr. år 

 Slam, ca. 200 tons pr. år 

 Specialaffald (asbest/eternit), ca. 3.200 tons pr. år 

Afsluttede deponier 
Måde Deponeringsanlæg er beliggende i et gammelt teglværksområde ved Måde. I perioden 1966-
1986 blev affald deponeret på et ukontrolleret deponi, men fra 1986 er alt deponeringsegnet affald 
deponeret på kontrollerede deponeringsenheder (etape 1 og 2), hvor deponeringsenhederne er etab-
leret med lerbundsmembran og opsamling af perkolat med afledning til rensning på kommunalt ren-
seanlæg. 
 
Etape 1 blev taget i brug i 1986, og var i drift frem til 1. juni 2009, hvor det lukkede. Etape 2 blev taget 
i brug i 1989 og afsluttet i 2000. Terrænet på de nedlukkede etaper er i 2017 blevet reguleret, og 
området skal efterfølgende overgå til rekreative formål. 

Igangværende etape 
Deponeringsenheden etape 3A er taget i brug d. 17. juni 2009, og er etableret som et kontrolleret 
deponi med tilladelse til at modtage blandet affald. Det forventes, at deponeringsenheden har en le-
vetid på 10-12 år. På etape 3A modtages deponeringsegnet affald (blandet affald, herunder slam) og 
asbest/eternit. Placeringen af asbest /eternit på enheden for blandet affald er tydeligt markeret på 
deponiet. 

Afsluttet aktivitet - Specialdepot, asbest 
I perioden 1986-2009 er der deponeret asbestholdigt affald i et specialdepot ved deponeringsenhed 
etape 1 og 2. Asbestaffald er defineret som farligt affald, og skal håndteres efter reglerne for farligt 
affald. 
  

http://www.deponisyd.dk/
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Afsluttet aktivitet - Måde Jord 
På de nedlukkede etaper 1 og 2 blev ”Måde Jord” i 2008 etableret som et terrænreguleringsprojekt. 
Mængden af tilkørt jord følger bygge- og anlægsaktiviteterne i kommunen. 

Energnist I/S 
Energnist I/S er et samarbejde mellem 16 kommuner, der i fællesskab ejer forbrændingsanlæggene i 
Esbjerg Kommune og Kolding Kommune.  
 
Selskabets formål er at forbrænde forbrændingsegnet affald fra de 16 medlemskommuner med et op-
land på 924.000 indbyggere. Energnist I/S håndterer årligt ca. 370.000 tons forbrændingsegnet affald, 
direkte fra kommunerne eller via omlastestationer. 
 
Forbrændingsanlægget i Esbjerg udnytter energien fra affaldsproducenten til at producere el og fjern-
varme, der sælges til Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. 
 

Udvikling  2013 2014 2015 2016 2017 

Solgt el [MWh]  133.854 147.838 126.612 108.906 138.080 

Solgt varme [MWh]  455.136 481.451 474.311 498.354 581.723 
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3.5 Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg 

Behandling af kommunalt indsamlet affald fra husholdninger sendes løbende i udbud. Derfor er anlæg-
gene i skemaet et udtryk for situationen i medio 2018. Det forventes, at billedet ændrer sig i takt med, 
at behandlingen af de enkelte affaldsfraktioner sendes i udbud. 
 

Energnist, Måde Industrivej 35, 6705 Esbjerg Ø  Småt brændbart affald 

 Dagrenovation 

Esbjerg Affaldshåndtering, Mådevej 93, 6700 Es-

bjerg 

(DeponiSyd) 

 Stort brændbart affald til neddeling 

 Imprægneret træ 

 Have/parkaffald 

 Deponiaffald og specialaffald som asbest 

og PVC 

 Vinduer med trærammer 

 Farligt affald 

Tonny Frank Jensen Skrot & Miljø, Klintholmvej 

39, 6731 Tjæreborg 

 Jern og metal 

Ribe Flaskecentral A/S, Ørstedsvej 35, 6760 Ribe  Glas og flasker  

 Plasthavemøbler, hård PVC, plastdunke 

og gips 

Marius Pedersen A/S, Måde Industrivej 23-25, 

6700 Esbjerg 

 Pap og papir 

Gen-Tek I/S, Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg  Blandet beton, jord og sten 

 Rent træ 

 

Erhvervsaffald 
Esbjerg Kommunes ordninger for erhvervsaffald er samlet beskrevet i ”Regulativ for Erhvervsaffald”. 
Regulativet omfatter både affald fra erhverv og fra bygge- og anlægsbranchen. De beskrevne ordninger 
i regulativet omfatter ikke kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, som er reguleret i affaldsbe-
kendtgørelsen. 
 
Herunder ses en oversigt over Kommunens ordninger for erhvervsaffald. De fleste ordninger er anvis-
ningsordninger, hvor affaldsproducenten har ansvaret for at håndtere affaldet i overensstemmelse 
med de gældende regler.  
 

Ordning for dagrenovati-
onslignende affald  Indsamlingsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §10 

Ordning for genbrugsplad-
serne   Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §11 

Ordning for ikke-genan-
vendeligt farligt affald   Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §12 

Ordning for klinisk risikoaf-
fald   Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §13 
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Ordning for ikke-genan-
vendeligt PVC-affald   Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §14 

Ordning for forbrændings-
egnet affald   Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §15 

Ordning for deponerings-
egnet affald   Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §16 

Ordning for PCBholdigt af-
fald   Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §17 

Ordning for imprægneret 
træ  Anvisningsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §18 

Ordning for tømning af 
olie- og benzinudskillere 
og sandfang  Indsamlingsordning Beskrevet i Erhvervsaffaldsregulativet §19 

 
  



Side | 25  
 

 

3.6 Oplysninger om kommunalbestyrelsens omkostninger 
ved håndtering af affald 
 

Affaldsområdet er et ”hvile-i-sig-selv” område, hvilket betyder, at indtægterne skal dække udgifter 
over en årrække. Fastsættelsen af affaldsgebyrerne er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, som bety-
der, at gebyret skal afspejle de reelle omkostninger ved affaldshåndtering.  
 

Cirka halvdelen af driftsudgifterne er udliciteret i længerevarende kontrakter. Esbjerg Affaldshåndte-
ring drives af Esbjerg Kommune. 

 
De samlede udgifter til affaldshåndtering er opdelt i følgende grupper: 

1. Affald fra private husstande, herunder indsamling, behandling og drift  
2. Esbjerg Affaldshåndtering (drift, anlæg, maskiner, jordleje, kontrolprogrammer) 

 

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 

Driftsudgifter:    

Fælles formål, dagrenovation og genbrug (1) 95.132.841 91.793.540 97.149.039 

Esbjerg Affaldshåndtering (2) 9.724.717 35.960.704 29.434.064 

I alt 104.857.558 127.754.244 126.583.103 

     

Driftsindtægter:    

Renovationsindtægter (1) 99.800.337 107.129.443 108.827.953 

Esbjerg Affaldshåndterings indtægter (2) 5.442.187 31.901.788 26.983.053 

I alt 105.242.524 139.031.231 135.811.006 

     

I alt 384.966 11.276.987 9.227.903 

Gebyrstruktur 
Esbjerg Kommune opkræver hvert år affaldsgebyrer hos borgerne og virksomheder for at dække Es-
bjerg Kommunes udgifter på affaldsområdet. Udgifter og indtægter skal hvile i sig selv over en årrække. 
Renovationsgebyret er sammensat af et fællesbidrag og et tømningsbidrag.  

Fællesbidraget for boliger indeholder udgifter til: 

 Administration, herunder information 

 Affaldsplanlægning 

 Revidering af regulativ for husholdningsaffald 

 Indkøb/afskrivning af materiel 

 Genbrugsindsamling og drift af genbrugspladser, herunder bortskaffelse af affald  

 Farligt affald 

 Områdeklassificering af jord 

Tømningsbidraget for boliger indeholder udgifter til: 

 Tømning af dagrenovationsmateriel 

 Forbrænding af restaffaldet 
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Princip for opkrævning af fællesbidrag og tømningsbidrag 
Alle ejendomme med beboelse i Esbjerg Kommune betaler fællesbidrag i henhold til ejendommens 
registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Tømningsbidraget opkræves i henhold til den tømnings-
hyppighed og det opsamlingsmateriel, der er tilmeldt dagrenovationsordningen på den enkelte ejen-
dom.  
 
Virksomheder kan frit vælge, hvordan de vil bortskaffe deres dagrenovationslignende affald, enten 
gennem den kommunale dagrenovationsordning eller via en godkendt privat transportør. Opkrævning 
af gebyr foretages på regning, som udgangspunkt over 2 årlige rater. Opkrævning af gebyr sker i hen-
hold til den tømningshyppighed og det opsamlingsmateriel, der er tilmeldt. 

Udvikling i affaldsgebyr for husholdninger 2014-2018 
I nedenstående tabel vises udviklingen i tømningsbidraget (140 liter) og fællesbidraget de seneste fem 
år.  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Fællesbidraget (kr.) 951,00 1.164,00 1.180,00 950,00 900,00 

Tømningsbidraget (kr.) 1.000,00 950,00 900,00 900,00 925,00 

Sum 1.951,00 2.114,00 2.080,00 1.850,00 1.825,00 
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Generelt administrationsgebyr ved erhverv  
Esbjerg Kommune opkræver, ud fra regler fastsat i Affaldsbekendtgørelsen, et generelt administrati-
onsgebyr ved erhverv. Gebyret dækker omkostninger til affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulati-
ver, informationsmateriale, kampagner mv. Det vil sige udgifter, som ikke direkte kan henføres til en 
bestemt indsamlingsordning. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Administrationsgebyr 
inklusiv moms (kr.) 

181,00 181,25 175,00 200,00 175,00 

Forhold som påvirker udgifterne 
Affaldsmængderne, behandlingspriser, genanvendelsesprocenter, serviceniveau og lignende har be-
tydning for udvikling i udgifterne.  
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3.7 Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommu-
nen. 
Den totale mængde affald i Esbjerg Kommune er vurderet til at være svagt stigende grundet tilvæksten 
i befolkningen og antallet af boliger i Esbjerg Kommune. 
 
Affaldsmængderne i prognosedelen omfatter affald fra husholdninger i Esbjerg Kommune. Genanven-
deligt erhvervsaffald indgår ikke i prognoserne, da det ikke er et lovkrav, at den fremtidige mængde 
genanvendeligt erhvervsaffald skal indgå i de kommunale affaldshåndteringsplaner. 
 
Miljøstyrelsen har i Miljøprojekt nr. 1659 (2015) anvendt modellen Frida. Frida er en økonometrisk 
model, hvor udviklingen i mængden af forskellige typer af affald kobles til den økonomiske og demo-
grafiske udvikling. Modellen er estimeret på data for perioden 1994-2012. 
 
Med udgangspunkt i en fremskrivningsmodellen og Ressourcestrategiens-fremskrivninger anvendes 
nedenstående årlige stigninger eller fald i affaldsbehandlingen i Esbjerg Kommune: genbrug, special-
behandling, forbrænding og deponi. 

Forudsætninger for prognose tal  

  Årlig stigning/fald i % 

Affaldsbehandling 2015-18 2018-22 2022-30 

Genbrug  2,7 3,6 0,3 

Forbrænding -0,6 -2,4 0,6 

Deponi  2,3 2,8 1,5 

Specialbehandling 1,8 0,8 0,1 

 

Prognose for mængden af affald 2014-2024 
I nedenstående tabel er der lavet en generel fremskrivning af affaldsmængderne, og dernæst er der 
justeret i forhold til Affaldsplanens initiativer.  
 
 (mængderne er angivet i1000 t.) 

 Prognosedel 

Affaldsbehandling/ 2012 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2029 

Genbrug 60.195 62.381 61.566 59.810 61.425 65.927 70.759 71.184 72.259 

Forbrænding 38.950 37.319 36.421 36.382 36.164 34.449 32.815 33.210 34.218 

Deponi 2.202 1.912 1.699 1.548 1.584 1.674 1.769 1.822 1.963 

Specialbehandling 1.612 1.477 1.536 1.425 1.451 1.474 1.498 1.501 1.508 

I alt 102.959 103.089 101.222 99.165 100.623 103.523 106.840 107.717 109.948 

 
Den totale mængde affald i Esbjerg Kommune er vurderet til at være svagt stigende med baggrund i 
fremskrivningen og indsatser som følge af Ressourcestrategien.  
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Forudsætninger for prognose tal  
 Mængden af affald til genbrug forventes at stige i hele perioden. Mængden af affald til for-

brænding falder i starten, grundet udsortering af madaffald, som flyttes til genbrug. 

 Mængden af affald til forbrænding forventes dog at stige i sidste del af planperioden 2022-
2029.  

 Modellen inkluderer 25 % haveaffald til forbrænding, men her genbruger Esbjerg Kommune 
100 %.  

 Mængden af affald til deponi er stigende, hvilket kan skyldes, at der er miljøbelastende stoffer, 
som gør det vanskeligt at genbruge f.eks. byggematerialer, og hvor det derfor er nødvendigt at 
deponere affaldet.  

 Mængden af affald til specialbehandling er svagt stigende. 
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3.8 Beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af 
affald 
Affaldsplanen 2019-2024 for Esbjerg Kommune sætter rammerne for kommunens indsats på affalds-
området i planperiode.  

Det er et nationalt krav, at kommunerne hvert 6. år udarbejder en plan, der kortlægger affaldsmæng-
derne og beskriver den forventede fremtidige håndtering af affaldet og det fremtidige behov for for-
brændings- og deponeringskapacitet. 

Affaldsplanen 2019-2024 for Esbjerg Kommune skal gøre det muligt at udvikle og forbedre det eksiste-
rende affaldssystem, i overensstemmelse med det system Esbjerg Kommune allerede har opbygget. 
Affaldsplanen skal angive, hvilken retning affaldssystemet skal udvikle sig i forhold til affaldshierarkiet 
og de gældende målsætninger.  

Målet for arbejdet med affaldsplanen er at øge ressourceudnyttelsen af affaldet, således at mængden 
af affald til forbrænding og deponi reduceres, og affaldet i højere grad bliver genbrugt eller genan-
vendt. EU har tidligere sat mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. EU har siden ved-
taget nye mål, herunder at 55 % af husholdningsaffald og lignende affald skal genanvendes i 2025, 60 
% i 2030 og 65 % i 2035. Esbjerg Kommune vil iværksætte de nødvendige tiltag for at tilstræbe at opnå 
målsætningerne.  

Både nationalt og internationalt er der øget fokus på en bedre ressourceudnyttelse. Der er en tilta-
gende ressourceknaphed for mange råstoffer, fx fosfor og en række metaller. Mange af disse råstoffer 
findes i det affald, som i dag går til forbrænding, hvorved ressourcerne går tabt.  

I den kommende planperiode vil Esbjerg Kommune opstarte indsamling af madaffald ved de private 
husstande og kommunale institutioner/erhverv. Herigennem opnås målsætningen med 50 % af hus-
holdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.  

Nationalt og internationalt er der et stort fokus på plastaffald, herunder genanvendelse af plast samt 
spredning af mikroplast. Ligeledes er der fokus på genanvendelse af tekstiler grundet den miljømæs-
sige belastning, forårsaget af fremstilling og bearbejdning af disse. 

Esbjerg Kommune vil forsøge at imødegå disse udfordringer med planens initiativer. Men kommer der 
krav, det ikke har været muligt at forudse, må planen revideres inden udløbet af 6-års perioden. 

Esbjerg Kommune har igennem mange år opbygget et velfungerende affaldssystem, som løbende er 
blevet udviklet og forbedret i takt med udviklingen på affaldsområdet.  

I forbindelse med den mere generelle udvikling hen mod mere vedvarende energi og på linje med de 
nationale og europæiske målsætninger om en bedre ressourceudnyttelse, er tiden moden til at tænke 
i supplerende og alternative løsninger, hvor ressourcetankegangen og cirkulær økonomi er i centrum.  
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3.9 Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombyg-
ning eller etablering af nye anlæg 
 

Esbjerg Kommune har ikke nogen planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller 
etablering af nye anlæg, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen ved denne plans vedtagelse.  
 
Igangværende projekter vedrørende renoveringer er: 

 Udbygning og renovering af Måde Genbrugsplads – afsluttet december 2018. 
 
 

 




