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Hvorfor skal vi være plastikposefri i Danmission Genbrug?
z
z
z
z

Plastik ender som svært nedbrydeligt affald i naturen
Plastik udleder mikroplast som optages i fødekæden og ender i naturen,
havene og i vores drikkevand
EU har fastsat, at forbruget skal ned på 40 plastikposer per indbygger om
året i 2025. Det vil vi være med til!
Vi er en del af en folkekirkelig organisation, der vil være med til at passe 		
godt på vores fælles klode

Hvorfor må vi ikke længere putte kundernes varer i brugte/gamle plastikposer?
z

z

z

Vi ved med sikkerhed, at vores Danmission-plastikposer er fremstillet af
genbrugsplast. Det samme kan vi ikke sige om poser fra andre butikker/		
kæder/supermarkedskæder etc. Og netop fordi, vi ikke ved og dermed 		
kan stå inde for, hvordan de er produceret, så vil vi ikke længere udlevere
dem. Gør vi det, så kan vi være medvirkende til, at de ender i naturen eller
andre skadelige steder. Derimod sørger vi for, at de brugte plastikposer 		
bliver indleveret på den lokale genbrugsstation, hvor de bliver genanvendt
korrekt
Det reducerer ikke forbruget af plastikposer, hvis vi udleverer brugte poser,
det øger kun antallet, og vi kan komme til at bidrage til en opfattelse af, at 		
det er OK at bruge plastik.
Brugte plastikposer kan ofte fremstå nussede og beskidte indvendigt, vi 		
ønsker ikke, at vores kunder skal have udleveret deres varer i en pose, der
ikke er ren og indbydende
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Hvad skal vi gøre med de brugte poser, som vi ikke længere må udlevere
til kunderne?
z

De skal afleveres på genbrugsstationen til ”blød plast/folie”
Det er vigtigt, at plastikposerne ikke kommer til “Forbrænding”

Hvorfor er det i orden, at Danmission-plastikposen udleveres til kunderne?
z

Vores poser er fremstillet af genbrugsplast og kan dermed genbruges 		
til nye plastposer. Det står angivet på posen. Vores mål er, at der ud-		
leveres så få plastikposer som overhovedet muligt til kunderne, da vi 		
stiler efter at blive helt plastikposefri. Alternativet er, at kunderne 			
kan købe en hjemmesyet genbrugsmulepose. Nogle butikker 			
har allerede valgt at droppe plastikposerne helt – andre butikker 			
skal først have gang i en produktion af muleposer

z

Hvordan bestiller butikker flere Danmission-plastikposer?
z

Henvend jer til jeres udviklingskonsulent

Må vi tage betaling for Danmission-plastikposer?
z

Nej, butikkerne må ikke tage betaling for Danmission-plastikposer,
heller ikke som donation. Lovgivning præciserer, at vi som momsfritaget
virksomhed ikke må tage betaling for plastikposerne, sådan som detail		
butikkerne lovpligtigt skal gøre fra 2021. Desværre, da det er meget 		
lettere at kommunikere til kunderne
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Må vi stadig pakke overskudstøj i sække?
z

z

Ja, på sigt vil det være ideelt med en anden løsning, men pt.
		
forsætter vi med at pakke i sække. Vi er afhængige af, at vores sam-		
arbejdspartnere, der aftager tøjet, kommer med et udspil til en ny 			
løsning
Det er i første omgang i “salgsleddet”, vi vil være fri for plastikposer

Hvorfor må vi sælge hjemmesyede muleposer?
z

Hjemmesyede muleposer, der sys af fx cowboybukser, linned, stof-		
rester, tøj etc. Er at “upcycle”, hvilket er fuldt lovligt for en momsfritaget
virksomhed

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan få nogen til at gå i gang med at sy muleposer?
z

Tag en snak med butikkens udviklingskonsulent, inddrag stiftsbestyrelsen 		
eller andre lokale frivillig-grupper. Se sy-projektet som en mulighed for at
involvere nye frivillige

Hvad gør vi, hvis vi i vores butik vil være plastikposefri allerede i dag?
z

Tag en snak med butikkens konsulent
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Hvordan får butikker med OnlinePos kassesystem rettet prisen på plastikposer til at være kr. O?
z

Alle kassesystemer fra OnlinePOS får prisen på vores plastikposer ændret
til 0 kr. Det sker automatisk eller er allerede sket.

Hvordan får butikker med OnlinePos kassesystem registreret knap til
muleposer?
z

Giv Tom Sand Egeskov besked, om hvilken pris jeres butik tager for 		
hjemmesyede muleposer, så får I en særlig knap til muleposer. Kontakt 		
Tom på tlf. 41 77 20 92 eller e-mail tsj@danmission.dk

Hvad skal vi gøre, hvis vi bliver kontaktet af pressen?
z

Fortæl om hvad I gør I jeres butik, og er der brug for mere over-			
ordnet information om kampagnen, så bed pressen kontakte 			
Jannie Zillig på telefon 41 999 316
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