
Tak fordi du vil holde Esbjerg Kommune ren  

og samle henkastet affald i naturen!  

 

Når du samler det henkastede affald op, skal det sorteres i tre typer affald: 

 

1:Hård plast, glas og metal samles i én sæk som på billedet 

til højre. Esbjerg Kommune sørger for at affaldet bliver genanvendt. 

 

 

 

 

 

 

2:Elektronik, batterier, ætsende væsker eller affald, du er i tvivl 

om kunne være farligt affald skal i miljøkassen. Esbjerg Kommune sørger for, at det bliver 

håndteret korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

3:Andet affald kommes i klare sække. Affaldet går til  

forbrænding. 



Ribe Genbrugsplads  

Ørstedsvej 69, 6760 Ribe  

Tlf.: 7616 8580 

 

Åbningstider: 

Mandag - fredag: Kl. 9-17 

Lørdag, søndag og  

helligdage: kl. 9-15 

 

Esbjerg Affaldshåndtering  

Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø  

Tlf.: 7616 1891 

 

Åbningstider: 

Mandag- torsdag: Kl. 7-15 

Fredag: kl. 7-13 

Lørdag og søndag: lukket 

 

Traileren indeholder det nødvendige udstyr og redskaber til indsamling af henkastet  

affald. Trailer og indhold leveres tilbage i samme stand, som det blev afhentet i.  

Sikkerhed frem for alt! HUSK derfor: 

- Børn må ikke gå alene.  

- Gå langs vejen i venstre side, så I er synlige for bilisterne.  

- Brug trafikvest og skilt - se nedenfor.  

- Støttebenene skal være nede, hvis man skal ind i traileren. 

 

Indhold i traileren: 

- sorteringsvejledning (se bagsiden) 
 
- førstehjælpskasse med øjenskyl 
 

- affaldssække  

 - Sække ”tak for dit genbrug” til hård plast, glas, metal 

 - Klare sække til brændbart affald 
 

- miljøkasse til småt elektronik og farligt affald 
 

- gribetænger 

 Børn: 10 stk. 

 Voksne: 10 stk. 
 

- handsker 
 

- sikkerhedsveste, i alt 40 stk. Sikkerhedsveste SKAL  
   anvendes, når der indsamles affald. 

 Børn: 10 stk. i str. 4/6 og 10 stk. i str. 12/14 

 Voksne: 10 stk. i str. s/m og 10 stk. i str. l/xl 
 

- trafikskilt. Stil det op 40-50 meter bag affaldstraileren,  
   så bilister i god tid kan se, at I færdes tæt ved vejen.  
 

- Registreringsattest - placeret i plastrør på traileren 


