Til Vesthimmerlands Kommune
Teknik og miljø
Høringssvar til ”udkast til Regulativ for erhvervsaffald”.
I Danmission Genbrug får vi fra private borgere foræret rigtig mange brugte ting med videresalg
for øje. Mellem de mange gode ting, som vi får, er der også meget, som er for dårligt, til at vi kan
sælge det. De frasorterede ting bliver sorterede og kørt til genbrugspladsen i Aars.
Vores fremgangsmåde med hensyn til håndtering af affald er følgende: Mindre dele som glas,
porcelæn, metal, elektronik, bøger, hårdt og blødt plast, papir, pap og tøj bliver sorteret og kørt til
genbrugspladsen en gang om ugen. Der er som regel stor tilfredshed fra pladspersonalets side
med vores sortering og håndtering af affaldet. Større dele, det vil sige møbler, afleverer vi tit til
genbrugspladsen flere gange om ugen. Det er der flere grunde til: De fleste af de møbler, som vi
får, henter vi hos giverne. Mellem de ting, som de gerne vil af med, er der tit noget, som vi kan se,
at vi ikke kan sælge, men som vi alligevel tager med for at gøre giverne den tjeneste at fjerne det.
Der kan være mange grunde til, at vores givere ikke selv har mulighed for at transportere udtjente
møbler til genbrugspladsen. En anden grund til, at vi kører så tit, er at vores lagerkapacitet er
begrænset, så at vi gerne vil af med de frasorterede møbler så snart som muligt.
Vi er tilsluttet vignetordningen.
Så vidt, jeg kan se af udkastet til nyt regulativ falder den ordning væk. Prisen for et besøg er ikke
fastlagt og heller ikke afregningshyppigheden. Men jeg kan forestille mig, det nye forslag vil påføre
os større omkostninger og mere besvær. Ingen af de dele har vi brug for i den frivillige verden,
som vi er en del af. Vi har ikke ondt af os selv, men i al beskedenhed mener vi, at der er mange
samfundsrelevante fordele ved den indsats, som vi yder.
Hvordan en eventuel ny ordning vil påvirke ”erhvervsaffald” generelt, har jeg ikke mulighed for at
tage stilling til. Den nuværende ordning har for os været nem at håndtere og økonomisk
overkommelig. Affaldshåndtering og -sortering fylder meget i vores arbejde, og vi vil være meget
kede af det, hvis vi fremover både arbejdsmæssigt og økonomisk skal belastes yderligere. Blandt
andet også af den grund, at vi føler, at det arbejde, vi gør på det område, er noget, som ellers
skulle gøres under storskraldsordningen.
Jeg er gerne til rådighed for yderligere oplysninger og en eventuel samtale om vores specielle
affaldsforhold.
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Jens Langgaard Pedersen

Telefon, butik 9862 1082 – privat 3042 9872

