
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teknik & Miljø 

Natur & Vandmiljø 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 28. januar 2019 

Sagsid 17/28252 

 

 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjergkommune.dk 

Møde i Grønt Råd – 7. februar 2019 

Mødet blev afholdt torsdag d. 7. februar 2019 kl. 14.30-16.30. 

Mødelokale 10 /11, Frodesgade 30, Esbjerg. 

 

Dagsorden: 

1. Rute 11 ved Ribe. 

2. Opfølgning vedr. mødeformen 

3. Dialog om arbejde med FNs verdensmål 

a. Evt. præsentationer fra rådets medlemmer om eget 

arbejde med verdensmålene. 

4. Esbjerg Kommune som klimakommune 

5. Tip-tak appen 

6. Esbjerg kommunes projekter med plast 

7. Status på vandløb 

8. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Niels Chr. Laursen – Sydvestjysk Landboforening 

Henrik Hansen – Friluftsrådet 

Karen Jeppesen – Fanø Kommune 

Leif Wagner Jørgensen – Danmarks Naturfredningsforening 

Jens Haahr Møller – Danmarks Jægerforbund 

Kurt Bjerrum – Byrådet 

Sarah Nørris – Esbjerg Byråd 

David Dupont-Mouritzen – Fiskeri- og Søfartsmuseet 

Bent Jepsen – Famillielandbruget 

Lars Hammer-Bek – Sydvestjysk Sportsfiskerforening 

Bent Rasmussen – Naturstyrelsen 

Ole Hansen – Dansk Ornitologisk Forening 

Steen Frydenlund Jensen – Sydvestjyske Museer 

Stine Bundgaard – Sydvestjysk Landboforening 

Søren Schrøder – Esbjerg Kommune, Vej  

Erik Jespersen – Esbjerg Kommune, Direktør, Teknik og Miljø 

Christina Føns – Esbjerg Kommune, Afdelingschef, Miljø 

Peter Bagge – Esbjerg Kommune, Afdelingschef, Plan 

Mikkel Frederiksen – Esbjerg Kommune, Referent  

Morten Andersson – Esbjerg Kommune, Afdelingschef, Drift og Anlæg 

Henrik Kikkenborg – Esbjerg Kommune, Kontorchef, Natur og Vandmiljø 
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Afbud: 

Bent Johansen – Vattenfall 

 

Dagens Punkter 

Mødet starter med kort introduktion af alle rådets medlemmer, i 

anledning af Erik Jespersens første møde.  

 

Redegørelse omkring Rute 11, Ribe 

Indledende præsentation v. Søren Schrøder (Vej og Park, Vej) 

 

Bilag til punktet:  

 Rute 11 ved Ribe – s. 1-13 

 

Omfartsvejen blev i sin tid planlagt og VVM-screenet af amtet. Projektet 

blev dog først finansieret og godkendt i 2016. Oprindeligt var der planlagt 

en helt ny vej. Senere blev der dog foreslået tre forskellige linjeføringer. 

En forligskreds i folketingets trafikudvalg traf afgørelse om den mest 

minimale løsning – Dvs. udvidelse af den eksisterende vej i Ribe og ingen 

ny omfartsvej i marsken.  

 

Den valgte løsning blev en klapbro over Ribe Å og en forøgelse af 

kapaciteten på Rute 11 mellem rundkørslen og Nørremarksvej. Cykelstier 

flyttes og føres gennem tunnel under Rute 11. Den eksisterende vej 

forlægges midlertidigt mens klapbroen etableres. Rute 11 gøres tosporet 

og der etableres støjskærm v. beboelse. 

 

Status på projektet i dag er at der nu er etableret en midlertidig vej. I 

forbindelse med den midlertidige vej opsættes en militærbro, som skal 

fungere som en midlertidig bro, mens klapbroen etableres.  

 

Der gennemføres ekspropriationer i uge 8. Udvidelse af Rute 11 går i 

gang herefter. Arbejdet forventes færdigt i 2021.  

 

Der kommer til at være tekniske installationer i form af belysning og 

signaler på den nye klapbro. En dommerkomite bestående af bla. 

lokalpolitikere skal tage stilling til udformningen af lys og signaler og 

hensyn til landskabet og middelalderbyen Ribe.  

 

Søren viste en film af den nye strækning – Se den her  

 

Kurt Bjerrum – Påpeger at kredsen for trafikforliget har godkendt 

vejanlægget. Ikke trafikministeren alene. 

 

Leif Wagner – Siger at DN skrev høringssvar i forbindelse med projektet 

og frarådede Løsningen med en ny vej i marskarealerne. DN anbefalede 

støjmur og tunnelunderføring af cykelstien. Begge dele blev fulgt af 

vejdirektoratet, hvilket Leif er godt tilfreds med. Leif påpeger at 

parkeringsarealerne ved Skovgrillen tages fra fredskovsarealer og at 

rastepladserne kan give trængselsproblemer når biler skal ind og ud. 

Spørger til hvorfor rastepladserne i Ribe ikke bare fjernes? Der findes 

allerede rasteplads i Hviding og ved Toftlundvej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8a1al4M9VA
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Søren S – Signalanlægget for fodgængere ved skovgrillen bliver samkørt 

med øvrige signalanlæg. Så det vil næppe give meget forsinkelse der. 

Flaskehalsen bliver sandsynligvis ved jernbanen. Rasteplads ved grillen 

udvides ikke.  

 

Henrik Hansen – Skovgrillen ejer sin egen p-plads og fjernelse af den p-

plads vil sandsynligvis påvirke omsætningen i Skovgrillen voldsomt.  

 

Kurt Bjerrum – Siger at der ikke bliver nogen krydsende biltrafik ved 

Skovgrillen. Bilerne kører ind og ud fra p-pladserne i retning med 

trafikken og krydser ikke vejen.  

 

Leif Wagner – Mener at vanetænkning er skyld i at af p-pladserne ikke 

gentænkes.  

 

Jens Haahr – Fremhæver at p-pladser er vigtige for erhvervslivet.  

 

Opfølgning vedr. mødeformen 

Kurt Bjerrum fortæller kort at biodiversitet kan komme på dagsordenen 

som tema med udflugt i 2019 og nævner en mulig udflugt ved kongeåen 

som en del af et temamøde.  

 

Dialog om arbejde med FNs verdensmål 

Christina Føns – Er interesseret i at høre rådsmedlemmernes tanker og 

erfaringer med eget arbejde om verdensmålene. Erfaringer kan bruges i 

de politiske udvalgs drøftelser.  

 

Leif Wagner – Siger at alle er forpligtiget til at forholde sig til 

Verdensmålene. Danmarks naturfredningsforening i Esbjerg (DNE) 

interesserer sig primært for enkelte udpluk af målene. Især for målet 

omkring ”livet på land”.  

 

Leif indledte sit oplæg med en historie om Noahs ark og bønderne ved 

Sortehavet for 8000 år siden. Vandet var 1 år om at stige 150 m. 

Bøndernes levesteder forsvandt og befolkningen døde af sult.  Noah 

sejlede væk og fortsatte med agerbrug et andet sted. I dag er vi 

pressede igen og der er knaphed på plads også til den biologiske 

mangfoldighed. Antal arter reduceret med 80% siden industrialiseringen. 

De mangler levesteder, og dør af sult.  

 

Naturgenopretning bør især fokusere på ådale. Verdensmål nr. 15 (Livet 

på land) er det vigtigste mål for DNE.  

 

I havet er der problemer med forurening fra værfter og flydedokke. 

Landbrug har udledt næringsstoffer til vadehavet. Når vandtemperatur 

stiger og ilt i vandet falder opstår der derfor problemer. Den nye Esbjerg 

Havn er også problematisk i forhold til UNESCO verdensarv og miljøet. 

  

Der bør fokuseres på renere teknologi. DNE har i den forbindelse påklaget 

biogasanlæg og flere andre projekter i kommunen.  

 

Esbjerg Kommune er i gang med at blive klimakommune. Det er DNE 

glade for og DNE bidrager gerne til det projekt. Leif Anbefaler arbejde 

med skovrejsning og udvikling af grønne områder og industri med fokus 
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på vildere natur og binding af CO2 i form af beplantninger. Marker som 

ikke er dyrkningsegnede bør tages ud af drift. Både af hensyn til 

reduktionen af CO2 udledninger og til biodiversitet. Fokus på biodiversitet 

løser mange klimaproblemer.  

 

Fokus på rent vand bør løse problemer med pesticider i drikkevand og 

vandmiljø. 

 

Henrik Hansen – Friluftsrådet sat i verden for at sikre alle adgang til 

naturen. Gerne en rig og varieret natur. Sundhed en del af friluftsrådets 

målsætning. Friluftsrådet samarbejder med 10 kommuner om projektet 

”Sund i Naturen”, der Fremmer rehabilitering og genoptræning. 

Uddannelse – bæredygtighed og økologi er centrale fokuspunkter for 

Friluftsrådet. Friluftsrådet arbejder i den forbindelse med såkaldte 

ecoschools i flere forskellige lande. Her hjemme findes projektet ”grøn 

skole”. Et projekt som blandt andet omfatter bæredygtighedsmål og en 

mærkningsordning for skoler.  

 

Henrik mener at byer skal have grønne områder af hensyn til borgernes 

sundhed.  

 

Henrik fremhæver desuden Friluftsrådets eget projekt, ”Badepunkt”, som 

er en mærkningsordnings for strande, med særligt fokus på bla. gode 

færdselsforhold. 

 

Stine Bundgaard – Landbrug & Fødevarer varetager landbrugsdrift og 

fødevareproduktion i DK. Verdensmål nr. 2 og 12 er derfor vigtige 

fokusområder for organisationen. Særligt fokuserer Landbrug & 

Fødevarer på, at producere flere fødevarer for færre ressourcer i 

fremtiden. 

 

Niels Laursen - Der kan ikke produceres økologisk mad nok til at dække 

alles behov. Han mener at konventionel produktion er nødvendig for, at 

producere fødevarer nok. Niels siger også at konventionel produktion 

stadig er den mindst klimabelastende måde at producere fødevarer på. 

 

Karen Jepsen – Fanø Kommune har fokus på Sundhed og trivsel. 

Kommunen arbejder med rygning og psykiske problemer hos unge. Fanø 

Kommune har et godt samarbejde med EK om rygning på 

ungdomsuddannelser. Naturvejledere i kommunen fokuserer på 

formidling af kultur og natur for skoleeleverne. 

Fanø Kommune har ikke meget fokus på grundvand, da øen historisk har 

været relativt fri for sprøjtning. 

 

I forhold til klimasikringen Fanø Kommune er i tvivl om de eksisterende 

diger på Fanø er gode nok.  

 

Fanø Kommune arbejder også med brug af grøn energi og ser i den 

forbindelse mod Esbjerg og den grønne udvikling, som finder sted her. 

Der er en ny energiplan på vej og klimaindsatserne vil blive inddraget når 

energiplanen er godkendt. 

 

Private initiativer arbejder med at holde stranden ren på Fanø. Arbejdet 

omfatter oprydning og oplysning om problemer med affald i havet. En 
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opgave, som ikke ser ud til at blive mindre. Yderligere er en fiskekutter 

strandet ved Fanø for nylig. Også her ligger der en stor 

oprydningsopgave. 

 

Fanø Kommune arbejder selv aktivt med naturgenopretning og 

biodiversitet. 

 

Bent Rasmussen – Naturstyrelsen arbejder for fremme af verdensmålene 

hver dag. Især med det formål passe på og styrke naturen. 

Naturstyrelsen søger også at stille naturen til rådighed for danskere. 

Naturstyrelsen Vadehavet arbejder med ca. 14.000 ha skov og natur. 

Biodiversitet tænkes altid ind i driften af statens arealer. NST har 

vedtaget politikker om at statsskovbruget omstilles til naturvenlig 

skovdrift. Et arbejde som startede for 20 år siden. Det vil dog fortsat tage 

lang tid før omlægningen er endeligt gennemført. Styrelsens 

udgangspunkt for dette arbejde er, at der ikke plantes træer - hvis det 

kan undgås. Omstillingen er dog svær da en stor del af skovarealerne, 

som skal huse hjemmehørende løvtræer, er beplantet med nåletræ. 

Løvtræerne sniges løbende ind i skovene. Arbejde med træer kræver dog 

generelt stor tålmodighed.  

 

Der er desuden en politisk dagsorden, som skubber udviklingen i retning 

af mere urørt skov. Ca. 25.000 ha urørt skov er således under opsejling i 

Danmark. Bent anbefaler rådets medlemmer at besøge Draved skov i 

Sønderjylland, som er et godt eksempel på hvad urørt skov er for noget.  

 

Naturstyrelsen er også opmærksom på den lysåbne natur. Der er for 

tiden særligt stort fokus på rewilding, brug af store græssende dyr og 

helårsgræsning. 

 

På klimasiden fremhæver Bent at træproduktion binder CO2 og at 

tømmer og flis som er en fornyelig ressource, bruges som bl.a. 

konstruktionstræ, møbelproduktion, og til brændsel i kraftvarmeværker. 

 

Natur- og Lavbundsprojekter er også på Naturstyrelsens arbejdsbord. 

Disse projekter gennemføres i samarbejde med kommuner og andre 

samarbejdspartnere flere steder i landet. Bl.a. i Tøndermarsken. Her er 

der fokus på CO2udledning, biodiversitet, klimasikring og fugle.  

 

Bent er glad for det gode samarbejde med Esbjerg Kommune i 

forbindelse med flere forskellige projekter. Bl.a. i forbindelse med 

verdensarv og vadehav. Naturstyrelsen ser stort potentiale for 

bæredygtig turisme i nationalparken og verdensarven ved Vadehavet.  

 

Naturstyrelsen har etableret 200 ha ny skov ved Ribe og ønsker at 

udlægge endnu mere i samarbejde med kommunen og vandværkerne. 

Etablering af ny skov binder CO2, forbedrer kvaliteten af vores 

drikkevand, og giver gode muligheder for friluftsliv. 

 

Mandø-projektet er Esbjerg Kommunes naturperle. Naturstyrelsen ejer 

ca. 170 ha på Mandø og er glade for at deltage i projektet. Styrelsen 

ønsker flere af den type projekter fremover og håber på at et Ribe 

Vesterå-projekt også med tiden kan blive en realitet. 
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Leif Wagner – Spørger hvorfor Naturstyrelsen kun har fokus på eg og 

bøg. Den oprindelige skov var langt mere artsrig, med ask, hassel og 

meget mere. 

 

Bent Rasmussen – Naturstyrelsen planter ikke kun eg og bøg men også 

en lang række andre hjemhørende arter af træer og buske. Gavntræ er 

dog stadig en vigtig del af skovens økonomiske værdi. Produktion 

udelukker dog ikke biodiversitet. Heller ikke på styrelsens arealer. 

 

Bent Jepsen – Spørger til om man kan genbruge varmen fra fabrikker og 

anden industri og hvordan man gør det. Bent vil også gerne vide hvorfor 

det er så svært at udlægge lavbundsjord? Giver det problemer med 

udledning af fx fosfor? 

 

Beregninger på udledning af næringsstoffer fra lavbundsområder sker på 

et teoretisk grundlag. For lav reduktion af kvælstof kan være en 

begrænsning for realisering af enkelte projekter.  

Fosfor kan blive opløst og frigivet fra jorden i forskellige 

lavbundsprojekter, hvilket der skal regnes på for i hvert enkelt projekt. 

For stor udledning kan stoppe gennemførelsen af enkelte projekter. 

 

Peter Bagge – Svarer på Bent Jepsens spørgsmål om varmedeling. 

Udnyttelse af varme er mulig i Esbjerg Kommune pga. eksisterende 

infrastruktur/varmeledninger. Varme kan overføres til det eksisterende 

ledningsnet. Fælles sekretariat for energi og varme skal finde og forvalte 

energi og varme i Esbjerg og Fanø Kommuner. 100 mio. kr. er afsat til 

realisering af den type projekter.  

 

Christina Føns – Siger at der arbejdes på at udnytte overskudsvarmen fra 

det kommende datacenterprojekt. Ministeren arbejder på at gøre den del 

af projektet muligt med en dispensation. Esbjerg Kommune har desuden 

ikke kendskab til de beskrevne problemer med udledning af fosfor men 

har kendskab til, at det i vandoplandssammenhæng tidligere har været 

lavet en regnefejl, således der er et projekt der ikke er blevet godkendt 

grundet for stor udledning af fosfor. Det har efterfølgende været muligt 

at ansøge med det samme projekt igen, det er uvist om det er gjort. 

 

Leif W – Mener at Staten bør ændre lovgivning for, at gøre varmedeling 

nemmere.  

 

Niels Laursen – Mælkeproducenter varmer vand op, ved nedkøling af 

mælk. Et stort forbrug af varme i staldene er reduceret på den måde. 

Desuden kan varme fra dybstrøelse holde stalde frostfrie i vinterhalvåret. 

Begge teknikker giver et stort potentiale for at spare energi i landbruget. 

 

Sarah Nørris – Siger at der findes politisk vedtagne, lovgivningsmæssige 

problemer for klimavenlig energiproduktion med solceller på kommunale 

bygninger. Sarah er glad for at verdensmålene nu er kommet ind i den 

kommunale forvaltning. Fagudvalgene vil få lejlighed til at byde ind i 

arbejdet med verdensmålene fremover.  

 

Esbjerg Kommune som klimakommune 

Indledende Præsentation v. Christina Føns 
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Bilag til punktet: 

 Esbjerg som Klimakommune – s. 13-16 

 

Resume af præsentation: 

Der skal ske 2% reduktion af CO2 årligt over de kommende fem år. 

Udgangspunktet for reduktionen er beregnet ud fra forbruget i 2018. 

 

Arbejde pågår med energiledelsessystem på kommunale ejendomme. 

Mulige besparelser skal identificeres og en plan for forbedringer 

udarbejdes. Der er bla. fokus på besparelser ved efterisolering og 

bygningsrenovering. Alternative brændstoffer i spil i forbindelse med 

kommende udbud af den offentlige transport – Særligt brug af el og 

biogas. 

Evt. efterslæb kan indhentes med skovrejsning. 

 

Lars Hammer-Bek – Brugerne af de kommunale bygninger bør også 

bidrage. Lærere og elever på skoler bør komme ind i kampen. Brugerne 

skal uddannes og inddrages. Det er vigtigt! Det er en stor og vigtig 

opgave. Politikerne skal desuden stå fast på de fastsatte mål og skrue 

ned for varmen – Det sparer energi. Lars giver et eksempel om at der var 

vedtaget en temperatur på 20 grader i klasselokalerne i de kommunale 

skoler. Det blev dog umiddelbart for koldt og temperaturen blev derfor 

hævet til 21 grader. Lars fremhæver at forøgelsen på en grad kostede ca. 

5% mere energi. Han mener at der burde have været mere fokus på at få 

eleverne til at tage varmere tøj på i skole. Lars mener at de lavest 

hængende frugter allerede er høstet. Nu skal der tages ordentlig og 

konkret fat. Der skal arbejdes med oplysning og ændring af vaner og 

holdninger. 

 

Tip-tak appen 

Indledende præsentation v. Henrik Kikkenborg 

 

Bilag til punktet: 

 Tip-Tak – s. 17-20 

 

Resume af Præsentationen:  

Tip-tak appen blev sat i søen for ca. et år siden. Borgere kan via appen 

melde fejl ind til kommunens driftsafdeling. Appen kan bruges i 

forbindelse med alle mulige kommunale vedligeholdelsesopgaver, fx veje, 

trafiksignaler, vandløbsvedligeholdelse mm. 

 

Appen skal ses som et forsøg på at gøre borgernes kommunikation med 

kommunen nemmere og hurtigere. Ikke mindst nemmere for kommunen 

da der ikke er tvivl om lokaliteterne. Gode fotos af forholdene og 

skaderne giver allerede i dag et godt overblik over de opgaver, som 

meldes ind. Tilbagemeldinger til borgerne er også en del af appen.  

 

Der er desuden en introvideo under på vej. Videoen offentliggøres ultimo 

februar 2019.  

 

Appen kan køre på både IOS og android. 
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Karen Jeppesen– Spørger om Tip-Tak kan den bruges til at finde 

problemer for handicappedes færdsel. Fx huller i asfalten, som gør det 

svært for kørestolsbrugere. 

 

Morten Andersson – Svarer at det kan den. Det er let at finde andre 

kategorier, som fx trafiksikkerhed, træer, belægninger mm. I appen. Tip-

Tak har væres i brug i ca. 1½ år og fungerer godt.  

 

Niels Laursen – Siger at det er nemt at bruge appen og at der er hurtig 

reaktion fra kommunen i forbindelse med indmelding. Han forventer at 

indmeldinger til kommunen bliver meget nemmere fremover. 

 

Bent Rasmussen – Siger at indførelsen af den slag systemer kræver mod 

og vil gerne høre om kommunens erfaringer. Det kan hurtigt blive meget 

ressourcekrævende at svare på alle henvendelser. 

  

Niels Laursen – Mener at appen er et bedre værktøj, end et årligt møde 

hvor alle sager præsenteres for kommunen på én gang. Desuden er der 

større præcision i stedfæstelsen af indmeldingerne. Alt er nemmere for 

begge parter hvilket gør myndighedens reaktion mere smidig.  

 

Morten Andersson – Fortæller at der kommer mange henvendelser. Der 

er dog også en besparelse i projektet, fordi indmeldingerne er meget 

præcise. Det sparer en del tid og der er ikke personlig henvendelse fra 

kommune til borger, på alle sager. Der kommer dog altid en automatisk 

kvittering til borgeren. Kommunen henvender sig kun til anmelderen ved 

tvivl om stedfæstelse af indmeldingen. Kommunen kan håndtere flere 

henvendelser end tidligere pga. appen. Esbjerg Kommune har selv 

udviklet appen. Der findes dog lignende programmer (fx ”Giv et praj”), 

som fungerer via mailsystemet. Tip-Tak indberetninger går direkte i Drifts 

GIS-system. Det gør det lettere at placere opgaven hos den rette 

medarbejder.  

 

Niels Laursen – Fortæller at Varde kommune også er i gang med at 

udvikle et lignende system.  

 

Leif Wagner – Spørger hvorfor er andre områder ikke inddraget. Fx §3 

arealer, gravhøje og lign? 

 

Kurt Bjerrum – Svarer at systemet er møntet på praktiske løsbare 

problemer. §3 er mere komplekst end systemet tilsiger. 

 

Christina Føns – Siger at det er problemer som kan løses umiddelbart og 

som en del af vores drift der er fokusområdet i projektet. Henvendelser 

som kræver vurdering og sagsbehandling er mere komplekst og systemet 

er ikke velegnet til håndtering af den slags problemer.  

 

Esbjerg kommunes projekter med plast 

Indledende Præsentation v. Christina Føns 

 

Bilag t. punktet: 

 Esbjerg Kommunes projekter med plast – s. 21-23 

 

Resume af præsentation: 
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Både Teknik og bygge udvalget og Plan og Miljø udvalget har ønsket at 

kommunen skal have større fokus på plast. Affaldsplanen er et vigtigt 

værktøj i arbejdet med at håndtere miljøeffekterne af brugen af plast. 

Konkrete mål for genanvendelse og indsamling indgår i affaldsplanen. 

Som noget nyt har forvaltningen nu også fokus på mikroplast. 

 

Der er i 2018 gennemført et forsøgsprojekt med plastopsamling i Fovrfeld 

bæk. Det har dog vist sig vanskeligt at udføre projektet pga. 

vandstanden i vandløbet. Indsamling af plast i vandløb er dog en god ide. 

Fx i vandløb som ligger i forbindelse med større byer. 

 

Esbjerg Kommune samarbejder desuden med Clean og Business Esbjerg i 

et projekt om cirkulær økonomi. Der er afsat en pulje penge til projektet, 

som skal forsøge at skabe øget omsætning på at der tages miljømæssig 

hensyn i produktion og erhverv. Ikke mindst i forbindelse med produktion 

af plastprodukter. 

 

Der er også fokus på brugen af plast i landbruget. På det punkt 

samarbejder kommunen med SAGRO og andre lignende organisationer. 

Formålet med det samarbejde er at gøre plastaffald fra landbruget til en 

attraktiv ressource. To forsøgslandbrug indgår i projektet. 

 

Jens Haahr Møller – Siger at der findes et projekt om haglpatroner. 

Plastdelen af haglpatroner skydes ud sammen med haglene og efterlades 

ofte i naturen. I dag findes der kun én producent af nedbrydelige 

patroner.  

 

Niels Laursen – Fortæller at det flyver rundt med plast ved 

genbrugscentrene og i industriområder i kommunen. Han vil vide om det 

er muligt at sætte ind der og få ryddet op på de steder hvor plasten 

afleveres? 

 

Christina Føns – Svarer at det undersøges om der skal være længere 

åbningstider for erhverv på genbrugspladserne.  

 

Lars Hammer-Bek – Fortæller at han I de senere år har samlet meget 

mere plast og flere øldåser med hjem fra gåture ved vandløbene.  

 

Status på vandløb 

Indledende præsentation v. Christina Føns. 

 

Bilag til punktet:  

 Status på vandløb - s.24-27 

 

Resume af præsentation:  

En lokal avis har på det seneste haft fokus på kongeåen og der er nu 

flere forskellige løsningsmodeller i spil for løsning af problemerne ved 

kongeåen.  

Der er således følgende løsningsmodeller i spil: 

 Etablering af sandfang 

 Udarbejdelse af et nyt regulativ  

 Et naturprojekt.  

 



 

 

 

Teknik & Miljø 

Natur & Vandmiljø 
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Alle relevante parter inddrages i beslutningsprocessen. Der er også 

overvejelser om at etablere en Kongeåkomite i samarbejde med Vejen og 

Kolding til vandløbet. En sådan komite vil kunne arbejde med vandløbet i 

sin helhed. 

 

Niels Laursen – Siger at en lavere bundkote ikke er landbrugets ønske. 

Landbruget ønsker dog en fast kote, så man har et fikspunkt for 

vedligeholdelsen. Niels fortæller også at muligheden for et naturprojekt, 

var blevet diskuteret på borgermøde d. 6. februar. Her var der stor 

opbakning til et naturprojekt med jordfordeling. Niels fremhæver, at god 

dialog og fælles fodslag er vigtige elementer i løsningen af opgaven.  

 

Kurt Bjerrum – Fortæller at to politikere og to grønne rådsmedlemmer fra 

hver kommune skal indgå i komiteen.  

 

Christina Føns – Fortæller at der bliver søgt om midler til et sekretariat 

for komiteen og lidt til driftsopgaver.  

 

Christina fortæller afslutningsvist kort om et mulige kommende projekt i 

Ribe Østerå. Projektet er et forsøg på at løse flere problemer samtidigt. 

Bla. vedligehold af mølledammen i Ribe. En højere vandstand i 

mølledammen vil give færre vandplanter i søen. Det kræver dog at der 

skabes en højere vandstand i oplandet til søen. Det vil sige i Ådalen øst 

for Ribe. Projektet kan desuden forbedre naturområderne ved Ribe 

Østerå og forbedre åen som levested for det naturlige plante og dyreliv i 

området. En hævning af vandstanden kan også gøre det nemmere at 

bevare stemmeværkerne i Ribe By, da der skabes bedre passage for fisk 

gennem Stampemølleåen – Det kan fritage kommunen fra evt. krav om 

at skabe fri passage i vandløbene, som løber gennem bykernen i Ribe. 

Desuden kan højere vandstand hjælpe den beskyttede fiskeart snæblen. 

Alle relevante interessenter vil blive inddraget i en følgegruppe til 

projektet. Projektet forventes påbegyndt i 4. kvartal 2019 med indledning 

af de tekniske forundersøgelse. 

 

Eventuelt 

Ingen punkter. 

 

 



Rute 11 ved Ribe























Film af strækningen

https://www.youtube.com/watch?v=l8a1al4M9VA&feature=youtu.be


Esbjerg som klimakommune



Esbjerg som klimakommune

• December 2018 - Byrådet 
beslutter at indgå en aftale 
om at blive klimakommune

• Baseline for 2018 er under 
udarbejdelse

• Forventet indgåelse af 
aftale første halvdel af 2019

• 2 % reduktion co2 hvert år 
i 5 år



Esbjerg som klimakommune

• 1. Indsatser indenfor energiledelse på 
ejendomsområdet:

◦ Energiledelsessystem på alle bygninger, der vedligeholdes 
af Ejendomme.

◦ Besparelsespotentiale spottes ved anvendelse af nøgletal. 
Bygninger med højt nøgletal gennemgås fysisk og 
energiprojekter beskrives og budgetteres.



Esbjerg som klimakommune

• 2. Efterisolering og bygningsrenovering:

◦ I vedligeholdelsesarbejde indgår energibesparelser som en 
integreret del.

◦ Ved vedligehold og renovering af klimaskærm efterisoleres 
bl.a. lofter og facader svarende til bygningsreglementets 
krav. Det samme gælder ved udskiftning af vinduer og 
døre.

• 3. Alternative brændstoffer til busser: 

◦ Fra 2021 udbydes bustrafikken med alternative drivmidler, 
såfremt det ligger inden for det økonomiske råderum til 
kollektiv drift. Esbjergs bybusser udleder i dag 2.540 ton 
CO2 årligt. 



Tip-Tak



Tip-Tak
Nemt for indberetteren

Vi får præcis position

Vi får foto så opgavens 
omfang bedre kan 
vurderes

Indberetteren får 
tilbagemelding(er)

Instruktionsvideo medio 
februar



3. Tip-Tak



3. Tip-Tak



Esbjerg Kommunes projekter 
med plast



Esbjerg Kommunes projekter med plast

• Affaldsplan 2019-2024:

◦ Mål: at indsamle mindst 15 kg plastemballage pr. husstand 
pr. år til genanvendelse inden 2024. I 2017 - 9,4 kg 
plastemballage pr. husstand. 

◦ Mål at indsamle mindst 2 kg blød plastemballage pr. 
husstand pr. år til genanvendelse inden 2024. I 2017 - 0,7 
kg blød plastemballage pr. hus-stand. 

◦ Mikroplast

• Plastopsamler i Fovrfeld Bæk

◦ ca. 1 kg plast. 

◦ ca. 900 kg vådt materiale



Esbjerg Kommunes projekter med plast

Forum for cirkulær økonomi
• Partnerskab med Clean, Business 

Esbjerg og Esbjerg Kommune

• Fokus på plastvirksomheder

• 4 netværksmøder: understøtter 
vidensopbygning og videns udveksling 
virksomhederne imellem.

• Screening af virksomhederne for 
potentialer i forhold til omstilling til 
cirkulær økonomi.

• Udarbejdelse af grønne 
virksomhedsplaner (50% af udgiften 
hertil betales af projektet)

• Cirkulær økonomi som led i tilsyn

Fokus på affald i landbruget
• Fokus på genanvendelse uden, at dette 

behøver at blive dyrere eller mere 
besværligt. 

• Output forventes at blive to landbrug, 
som kan anvendes som mønster for 
øvrige landbrug. 

• Særlig fokus:

◦ Hård plast, engangspaller, 
ensilageplast, papir/pap, bigbags, 
elskrot, klar folie

• Samarbejde med Sagro, Aalborg 
Kommune, affaldstransportører og 
Dansk Materiale Netværk



Status på vandløb 



Status på Kongeåen

Kongeåen
• Proces med udarbejdelse af rapport

• 2. nov. Sikre løsninger på såvel kort 
som lang sigt. Der arbejdes videre 
sideløbende med 3 mulige tiltag

◦ 1. Etablering af et eller flere 
sandfang.

◦ 2. Udarbejdelse af nyt regulativ 
med lavere bundkote.

◦ 3. Naturprojekt.

• Alle relevante parter inddrages i den 
videre proces.

• Forvaltningen udarbejder forslag til 
procesplan

• Kongeåkomite



Status på vandløb

Ribe Østerå

• 2. nov. Etablering af et vådområde. Et 
projekt vil skønsmæssigt omfatte 400 
ha op imod 100 lodsejere. 

• Dialog mellem Slots- og Kulturstyrelsen, 
Miljøstyrelsen og Esbjerg Kommune om 
kommende vandområdeplaner

• Forbedring af passagen ved 
Stampemølleåen og forbedre 
Stampemølleåen i sammenhæng med 
vådområdeprojekt

• Nedsætte en følgegruppe

• Opstart 4. kvartal 2019



Status på vandløb

Vandløbslaugsmøde 14. jan

• 9 af 12 vandløbslaug har afleveret rapporter

• 40 ”enkelthenvendelser”

◦ Forslag om 2 reguleringsprojekter

◦ Opmålinger (6) og kontrolopmålinger (3)

◦ Træer (2) og grødeskæring (1)
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