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Hej Per,
Tak for snakken!
Problemet er følgende:
Os små butikker har tidligere købt en vignette, der sidste år kostede 1.044 + moms.
På den måde kunne vi løbende køre ud med vores pap + småt brændbart (cellofanrester + papir).
De mindste butikker ikke har lagerrum til pap/affald, og har heller ikke mulighed for at opstille containere.
I vores egen butik benytter vi genbrugspladsen ca 2 gange om ugen i årets første 10 måneder - mens det næsten er dagligt i november/december.
Derfor har vignette ordningen fungeret fint for os.
Nu vil prisen stige til 190 kr pr aflevering.
Selv om vi samler mere pap sammen til hver gang (i givet fald på vi reducerer varelageret), så vil vi minimum få en udgift på 20.000,Vi er blevet gjort bekendt med indvejning på Fjernvarmen, men det vil kræve to besøg hos dem for hver aflevering.
Måske har vi 50 kg pap med - så det vil ikke give nogen særlig indtjening, men blot betyde ekstra tid.
Vi har også fået at vide, at vi kan tage til Oudrup - så sparer vi en vejning....
Men i disse klimadebat tider er det vist ikke den rigtige løsning på problemet
Alle detailbutikker modtager deres varer i papkasser, så vi er ikke alene.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke problemer det vil medføre for cykelhandleren.....
Mange butikker har ikke mulighed for at opsætte containere ved deres butikker. Hvis det var en mulighed kunne man indgå en aftale med private aktører - bl.a.
Simested Vognmandsforretning.
Jeg frygter, at nogle vil opsætte containere på P-pladser, men det vil med statsgaranti også medføre problemer.
Endnu værre bliver det, hvis nogle begynder at dumpe affald på rastepladser o.l.
Som handlende kan vi sagtens forstå problematikkerne i forhold til Genbrugspladsen - bl.a. i forhold til dem der afleverer "Farligt Affald".
Men den skitserede løsningsplan vil ramme detailhandlen meget hårdt.
Så Houston - we got a problem!
Mvh.
Mogens
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