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Sammendrag 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Renovasjon i Grenland (RIG) og vurderer klimanytte og 

andre aspekter ved å innføre henteordning for tekstiler i husholdningene.   

 

Vurderingene er gjort ved å estimere teoretisk årlig mengde tekstiler som oppstår i husholdningene 

i Grenlandsregionen, vurdere hva som vil være sannsynlig utsorteringsgrad og definere et 

sannsynlig scenario for videre behandling av tekstilene som samles inn. Ettersom det ikke finnes 

tilgjengelige data for utsorteringsgrader for henteordning for tekstiler i Norge og det ikke er avgjort 

hva som vil være nøyaktig behandling av de innsamlede tekstilene, er det knyttet en viss usikkerhet 

til disse antakelsene.  

 

Netto klimagassutslipp er beregnet ved å bruke livsløpsmetodikk, der den årlige klimanytten er 

differansen mellom netto klimagassutslipp for dagens løsning (energiutnyttelse av tekstiler sammen 

med restavfallet) og fremtidig løsning, der det er definert et framtidsscenario der man anslår hvor 

stor andel av tekstilene som samles inn som går til gjenbruk i Norge og utlandet, hvor mye som går 

til materialgjenvinning og hvor mye som blir svinn. 

 

Beregningene er basert på opplysninger oppgitt av RIG, tall fra utslippsdatabasen EcoInvent og 

tilgjengelige tall i litteraturen. Det ble estimert en potensiell utsorteringsgrad på 42 % for tekstiler, 

som er høyere enn for plast og lavere enn for matavfall for husholdningene i regionen, og tilsvarer 

ca 376 tonn per år.  

 

Med de forutsetninger som er lagt til grunn, er det estimert at innføring av henteordning for tekstiler 

i Grenlandsregionen potensielt kan medføre sparte klimagassutslipp på 1 429 tonn CO2-ekvivalenter 

per år sammenliknet med dagens løsning (energiutnyttelse sammen med restavfallet). 

Beregningene viste dessuten at man kan oppnå over 10 ganger større besparelse i klimagassutslipp 

ved å gjenbruke fremfor å materialgjenvinne. De årlige klimabesparelsene vil i stor grad avhenge av 

hvor gode husholdningene er til å kildesortere, hvor stor andel som går til gjenbruk og i hvor stor 

grad gjenbrukte tekstiler erstatter nye tekstiler.  

 

Det er viktig å være oppmerksom på at fukt og lukt  vil forringe kvaliteten på tekstilene, og at en 

eventuell henteordning bør ta hensyn til dette. Dette er også et aspekt som vil kunne påvirke 

merkostnadene for henteordningen, da det kan kreve innkjøp av andre beholdere og andre typer 

renovasjonskjøretøy enn det som kreves for kun henting av glass- og metallfraksjonen. En forenklet 

vurdering av merkostnadene ved henteordningen viste at andre potensielle kostnader er tilknyttet 

mer kjøring grunnet raskere oppfylte renovasjonskjøretøy samt å betale en aktør for å håndtere 

tekstilene. På den andre siden er det også besparelsesmuligheter ved ordningen, i form av sparte 

kostnader for frakt og behandling av restavfall.   

 

Det er viktig å være oppmerksom på at det alltid best for miljøet å unngå at avfall oppstår fremfor å 

materialgjenvinne. 
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1 Innledning 

Denne rapporten er skrevet av Østfoldforskning på oppdrag fra Renovasjon i Grenland (RIG), som 

ønsket en vurdering av potensialet for økt innsamling og potensiell miljøgevinst ved innføring av en 

henteordning av tekstiler fra husholdninger. Prosjektperioden har vært fra 1. juli til 15. august. 

 

Hensikten med studien har vært å vurdere den potensielle mengden tekstiler som kan samles inn 

ved hjelp av en henteordning, samt å beregne miljøeffekten av dette. Hovedvekten har vært på 

klimagassutslipp, men det er også gjort en kortfattet kvalitativ vurdering av effekt på andre 

milljøpåvirkningskategorier. I tillegg ble det gjort en forenklet vurdering av merkostnadene 

henteordningen kan medføre.   

 

Mengden klær og tekstiler som kjøpes i Norge har økt kraftig de siste tiårene. Det er knyttet mye 

usikkerhet til akkurat hvor mye tekstiler det er snakk om, både for det som importeres og mengdene 

som samles inn. For klær spesifikt, økte nettoimporten fra 33 058 tonn i 1989 til 75 738 tonn i 2016, 

som tilsvarer mer enn en dobling på 27 år (Thoring, 2017). Av dette ble omtrent 32 % samlet inn i 

dagens tekstilinnsamlingssystem i 2012 (Palm et al., 2015).  

 

De største gjenbruksaktørene på tekstiler, Fretex og UFF samlet inn henholdsvis 16600 tonn tekstiler 

i 2016 (Fretex-gruppen, 2017) og 8837 tonn tekstiler i 2014. I dag er det store mengder tekstiler som 

ikke sorteres i angitte containere fra disse og andre organisasjoner, men kastes i restavfallet både i 

husholdninger og ved kommunale gjenvinningsstasjoner.  

 

Tidligere studier viser at det kan være store energibesparelser knyttet til gjenbruk av tekstiler. En 

livsløpsanalyse foretatt av Woolridge (2006) viste at man kunne spare hele 65 kWh ved å erstatte 

ett kilo jomfruelig bomullsmateriale med gjenbrukte klær. For polyester var mengden 

energibesparelse enda større, med 90 kWh. Schmidt et al. (2016) bekrefter at gjenbruk vil være den 

miljømessig beste løsningen, og konkluderer med at gjenbruk av både polyester, bomull og ull vil ha 

mye større miljøfordeler enn energigjenvinning og materialgjenvinning av de samme materialene. 

For bomull ble det funnet at for de fleste påvirkningsfaktorer vil gjenbruk være minst ti ganger bedre 

enn energi- og materialgjenvinning. Ettersom størst andel av reduksjonen er knyttet til at man får 

besparelser i alle ledd av produksjonen, som vil si at mengden/andelen tekstiler som erstattes av 

resirkulerte eller gjenbrukte tekstiler vil ha stor betydning for energibesparelsene. Ved en lav 

erstatningsgrad, vil gjenbruk og gjenvinning av tekstiler kunne medføre mer ulempe enn fordeler 

(Sandin og Peters, 2018). 

 

Det er ikke funnet andre studier som ser på effekten av å innføre henteordning for tekstiler fra 

husholdninger. I analysene presentert i denne rapporten er det i størst mulig grad tatt hensyn til 

spesifikke tall for Grenlandsregionen. Det betyr at resultatene ikke nødvendigvis er representative 

for andre regioner.  

 

Det er viktig å være oppmerksom på at effekten av innføringen av en henteordning er beregnet ved 

hjelp av et framtidsscenario, som medfører en rekke antakelser om fremtidig behandlingsløsninger, 

hva gjenbrukte og gjenvunnede tekstiler erstatter og hvor mye som erstattes. Disse antakelsene kan 

ha stor påvirkning på resultatet. På grunn av prosjektets omfang og tidsperspektiv, har 
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datainnsamlingen vært begrenset den informasjonen som RIG har fremskaffet og et forenklet 

litteratursøk. Det er ikke gjort sensitivitetsanalyser for å vurdere robustheten av resultatene. 
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2 Metodikk for beregningene 

2.1 Vurdering av klimaeffekt 

Livsløpsmetodikk (life cycle assessment – LCA) er en anerkjent metode for å beregne 

miljøbelastninger av produkter og tjenester.  

 

Metodikken er standardisert gjennom ISO-systemet (ISO 14044) og EU-kommisjonen har laget en 

veileder i gjennomføring av livsløpsanalyser (Europakommisjonens Joint Research Centre, 2010). I 

tillegg er det utgitt en egen veileder for LCA av avfallssystemer (Europakommisjonens Joint 

Research Centre, 2011).  

 

Analysene som er gjort i denne rapporten følger samme struktur som modellen Klimaregnskap for 

avfall som er utviklet for Avfall Norge (Raadal et al., 2009). Som vist i figuren nedenfor starter 

analysen idet avfallet oppstår. Analysen inkluderer klimabelastninger knyttet til innsamling og 

transport av avfallet, behandling av avfallet (det vil si utslipp fra forbrenning og selve 

materialgjenvinningsprosessen) og utslipp som unngås ved at energiutnyttelse, materialgjenvinning 

og gjenbruk tilbakefører energi, materialer og produkter til markedet som kan erstatte andre 

energibærere, materialer og produkter. Forutsetningene for beregningene beskrives nærmere i 

kapittel 3. 

 

Figur 2-1 Prinsippskisse for Klimaregnskap for avfall (Raadal et al., 2009) 
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På grunn av det begrensede omfanget til prosjektet, er det ikke gjort en omfattende datainnsamling 

eller sensitivitetsanalyse, og resultatene bør derfor sees på som estimater.  

 

2.2 Vurdering av andre aspekter 

For å få et innblikk i hva aktørene innen tekstilavfallshåndtering i Norge tenker om en henteordning 

for tekstiler, ble to representanter, fra hhv. Fretex International og UFF/Humana kontaktet for et 

uformelt intervju. Av de to kom vi kun i kontakt med Trond Bøe, daglig leder i Fretex International.  

 

Det ble også gjort en forenklet vurdering av andre aspekter og miljøbelastninger ved henteordningen, 

utover kg CO2-ekvivalenter, som kan påvirkes av endringene i innsamlingsgraden.  

 

2.3 Vurdering av merkostnader 

Det er gjort en forenklet vurdering av hvilke ekstra kostnader som vil påløpe ved innføringen av 

henteordningen. Da dette vil variere i stor grad med hvilke praktiske løsninger som velges og 

kvaliteten på tekstilene som samles inn, er dette gjort som en oversikt om hva som bør vurderes i 

en eventuell nyttekostnadsanalyse, og ikke i form av en kvantitativ kostnadsberegning.  
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3 Forutsetninger i beregningene 

3.1 Mengde og sammensetning av tekstilene  

RIG har gjennomført plukkanalyser som viste at 3,3 % av restavfallet i husholdningene i RIGs 

eierkommuner består av tekstiler, noe som tilsvarer 483 tonn per år. I tillegg er det også funnet en 

andel tekstiler (4,1 %) i restavfallet som innsamles ved gjenvinningsstasjonene, som tilsvarer 421 

tonn årlig. Det er rimelig å anta at tekstilavfallet som vil sorteres i en egen fraksjon i den potensielle 

henteordningen vil komme fra begge disse andelene.  

 

Det er tatt utgangspunkt i at en gjennomsnittlig nordisk sammensetning av innsamlet tekstil også 

gjelder for Grenlandsområdet (Schmidt, 2016):  

• Bomull: 57 % 

• Polyester: 34 % 

• Ull: 4 % 

• Annet: 5 %  

 

Det ble oppgitt at det er mest bomull blant tekstilene som kastes i RIGs eierkommuner, og man kan 

anta at den nordiske sammensetningen til en noen viss grad stemmer for RIGs eierkommuner og 

denne brukes derfor i analysene. 

 

Selv om sammensetningen av tekstiler mest sannsynlig er forskjellig for tekstiler som går til gjenbruk, 

gjenvinning og til forbrenning, er det for enkelhetsskyld antatt at sammensetningen er lik. 

 

De tekstilmengdene som i dag leveres inn til UFF/Fretex og andre aktører er ikke inkludert i analysen. 

En henteordning kan medføre reduserte mengder til UFF og Fretex fordi det er enklere å benytte 

seg av henteordningen. Med tanke på miljøpåvirkning er det likevel rimelig å anta at det ikke vil 

medføre noen store endringer for denne tekstilmengden sammenliknet med dagens løsning.  

 

3.2 Potensiell sorteringsgrad 

Det er lite kunnskap om hva som vil være forventet sorteringsgrad hos husholdninger ved innføring 

av en henteordning for tekstiler. Det ble derfor gjennomført et begrenset litteratursøk og en 

sammenstilling av utsorteringsgrader for andre fraksjoner med henteordning nasjonalt og i 

Grenlandsområdet. 

 

Den gjennomsnittlige utsorteringsgraden i husholdningene i Norge er omtrent 45% for matavfall og 

30% for plastemballasje (Raadal et al., 2016). I husholdningene i Grenlandsregionen er 

utsorteringsgradene for plastemballasje, matavfall og papir på hhv. 29,5 %, 50 % og 84 %, noe som 

er veldig nært landsgjennomsnittet. Noe av forklaringen på hvorfor sorteringsgraden for matavfall 

generelt ligger høyere enn plastemballasje er at det kan være mer utfordrende for forbrukere å 

identifisere hva som er plast og fordi plastemballasje ofte er tilgriset og krever skylling før den kan 

kildesorteres. Det kan antas at tekstiler ikke vil ha de samme utfordringene, og at sorteringsgraden 

vil kunne ligge høyere enn for plast. 
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I følge Palm et al. (2015), samles omtrent 32 % av brukte klær og tekstiler fra husholdninger i Norge 

inn gjennom eksisterende mottaksløsninger (returpunkter og veldedige organisasjoner). 

Mottaksløsningene fungerer som en bringeordning der forbrukerne selv må fakte tekstilene til 

innsamlingscontainere. Normalt vil innsamling av en henteordning øke innsamlingsgraden. For 

eksempel oppnår kommuner som har innført en henteordning for glass- og metallavfall omtrent 35 

% høyere sorteringsgrad for glass- og metall enn kommuner som kun har returpunkter (sirkel.no, 

u.å.).  

 

For dette prosjektet ble det dermed antatt en 30 % økning i sorteringsgraden ved innføring av en 

henteordning sammenliknet med eksisterende mottaksløsninger, som representerer en noe lavere 

økning sammenliknet med erfaringer med innføring av glass- og metallhenteordninger. Dette 

medfører at det er antatt at innføring av henteordning vil medføre en sorteringsgrad for tekstiler på 

42 % i husholdningene. Denne sorteringsgraden ligger et sted imellom sorteringsgraden for 

plastemballasje og matavfall. 

 

Potensielt kan det være mulig å oppnå høyere utsorteringsgrad enn det som vi har valgt å anta i 

analysene i denne rapporten. Tyskland har ifølge Sandin og Peters (2018) Europas desidert høyeste 

sorteringsgrad for tekstiler på 70 %, selv om innbyggerne ikke har tilbud om henteordning. Det er 

ikke urimelig å anta at dette er oppnåelig i Grenlandsregionen ved innføring av henteordning, 

ettersom sorteringsgraden ligger noe over landsgjennomsnittet for avfallstyper som allerede har 

henteordning. Det er likevel valgt et mer konservativt estimat i beregningene i denne rapporten.   

 

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor økningen i utsorteringsgrad faktisk vil bli, og den reelle 

utsorteringsgraden vil påvirke resultatene i analysen i stor grad. Dersom det viser seg at innbyggerne 

opplever usikkerhet knyttet til hva henteordningen skal omfatte eller tenker at det er mye ekstra 

arbeid, slik mange opplever med plast i dag, vil det kunne føre til at tekstilinnsamlingen ikke øker i 

særlig stor grad.  

 

Det er også viktig å være oppmerksom på at valg av innsamlingsløsning kan ha betydning. Det er 

ikke rimelig å anta at alt som sorteres ut i beholderne vil være nyttbart, da det for eksempel kan følge 

fukt- og luktproblematikk ved innsamling av tekstiler sammen med glass- og metallavfall. 

 

3.3 Forutsetninger for vurdering av dagens løsning 

Analysene for dagens løsning, baserer seg på innsamlede data fra RIG som oppgir at en total 

mengde på 483 tonn tekstiler er innblandet i restavfallet fra husholdningene, som betyr at 3,3 % av 

restavfallet fra husholdningene er tekstiler. Disse mengdene havner i dag i restavfallet som sendes 

til energiutnyttelse hos Lidköping Energi.  

3.3.1 Transport ved energinyttelse av tekstiler sammen med restavfallet 

Dagens løsning innebærer at tekstilavfallet transporteres i to etapper sammen med restavfallet, en 

gjennomsnittlig transportavstand i nærområdet under innsamlingen, samt en videretransport fra 

omlasting til forbrenning i Sverige. Transportetappene under dagens løsning er presentert i tabell 3-

1, og er basert på data innsamlet fra RIG.  
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Tabell 3-1 Transportstrekninger for tekstiler for dagens system. 

Transportstrekning Avstand Type kjøretøy og drivstoff 

Gjennomsnittlig transportavstand innsamling 23 km Renovasjonskjøretøy som går på 

biogass 

Videre transport til forbrenningsanlegg i 

Lidköping 

350 km Biodiesel Euro 6 

3.3.2 Utslipp fra forbrenning 

Restavfallet som sendes til Sverige forbrennes i anlegget, og dette medfører utslipp. For beregning 

av utslipp knyttet til forbrenning, er utslippsdatabasen EcoInvent 3.4 (cut of by classification) benyttet 

(municipal incineration of textile waste with fly ash extraction).  

3.3.3 Erstattet energi ved energiutnyttelse i Sverige 

Det antas at varmen som genereres når tekstilene i restavfallet energiuntyttes erstatter svensk 

fjernvarme- og strømmiks da Lidköping Energi er et kraftvarmeverk. Den antatte lavere brennverdien 

for blandede tekstiler er 14,45 MJ/kg (25% fukt og er hentet fra utslippsdatabasen EcoInvent 3.4). 

Mengden energi som erstattes er justert av en virkningsgrad for generering av strøm og varme og 

en leveringsgrad (andel levert/andel produsert). 

 

Virkningsgraden for generering av elektrisitet er antatt å være 35 % og utnyttelsesgraden ble satt til 

21,4 %, basert på tall fra Raadal et al. (2009). Dette ga en energiutnyttelsesandel på 7,49 % for 

strømmen. 

 

På bakgrunn av data oppgitt av RIG ble det brukt en virkningsgrad for forbrenningsanlegget på 63 

% (virkningsgraden for varmen produsert fratrukket virkningsgraden for strøm). Da anlegget benytter 

røykkondenseringsteknologi, er utnyttelsesgraden så høy som 99,9 %, og energiutnyttelsesandelen 

for varmen ble da 62,9 %.  

 

Tilført energi som tekstilene i restavfallet fra Norge erstatter i den svenske fjernvarmemiksen er 

basert på Energiföretagen (2018) sine tall for 2017, og består av en svært sammensatt blanding 

brensler.  

 

Antakelser som ble gjort under analysene for dagens avfallsløsning er presentert i Tabell 3-2.  

Tabell 3-2 Antakelser gjort for svensk fjernvarmemiks 

Avfall og spillvarme fra industrien Dette skal ikke erstattes (ettersom det er avfall 

som kommer inn) og settes derfor til 0 %.  

Røykgasskondensering Antar at denne kommer hovedsakelig fra 

avfallsforbrenningen og denne skal derfor ikke 

erstattes.  

Fjernvarme fra andre anlegg Settes til 0 da dette er nettopp den miksen som 

lages.  
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3.4 Forutsetninger for vurdering av fremtidig løsning 

En fremtidig løsning ved innføring av henteordning for tekstiler er gjort ved å definere et scenario for 

hvordan utsorterte tekstiler vil transporteres og behandles.  

 

3.4.1 Fremtidig nedstrømsløsning  

Håndteringen av tekstiler som blir sortert ut ved en eventuell henteordning vil legges ut på anbud, 

jfr. regelverket som gjelder ved offentlige anskaffelser. Det er derfor ikke mulig å vite sikkert hvilken 

nedstrømsløsning som vil bli valgt. 

 

Etter forslag fra RIG er det tatt utgangspunkt i Fretex sin nåværende løsning for gjenvinning og 

gjenbruk av tekstiler, da de er den største aktøren i bransjen. RIG har i datainnsamlingsskjema 

beskrevet følgende nedstrømsløsning, som er brukt til å analysere potensiell miljøeffekt:  

 

Tekstilfraksjonen sendes fra Grenlandsområdet til omlasting av tekstilene i Drammen, og deretter 

går:  

• 10% av innsamlet materiale til gjenbruk i norske butikker 

• 90% går til eksport, herav:  

o 30% til Pakistan, Kurdistan og Dubai for gjenbruk  

o 70% til sortering i Polen, hvorav:  

▪ 70% til gjenbruk i butikker på Baltikum 

▪ 25% til materialgjenvinning 

▪ 5% til energigjenvinning.  

 

Dersom en annen aktør, som for eksempel UFF, skulle få oppdraget vil nedstrømsløsningen, og 

dermed klimaregnskapet, se annerledes ut enn denne modellen viser. UFF har for eksempel en 

andel på ca. 20 % som selges i norske butikker og 15 % som går til energigjenvinning (Loop.no, 

u.å.)  

 

Dersom sorteringsgraden for tekstiler øker er det en risiko for at kvaliteten på den innsamlede 

mengden kan gå ned. For eksempel risikerer man ved en henteordning at skitne tekstiler leveres 

inn. I følge Palm et al. (2014) er det kun 25-35 % av det som havner i restavfallet i nordiske land 

som egnes seg til enten gjenbruk eller materialgjenvinning. Derimot viser Fretex sin 

nedstrømsløsning at ca. 97 % går til enten gjenbruk eller materialgjenvinning. Det er derfor knyttet 

store usikkerheter til hvor store andeler som vil gå til energiutnyttelse, materialgjenvinning og 

gjenbruk.  

 

Hvilke transportetapper og prosesser som er antatt for hhv. forbrenning av tekstiler sammen med 

restavfallet, gjenbruk av tekstiler i Norge og materialgjenvinning i Europa er presentert i figuren 

nedenfor. Her vises også hva det er antatt at erstattes i de ulike tilfellene.  
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Figur 3-1 Flytskjema for tekstiler i hhv. dagens løsning, gjenbruk i Norge og materialgjenvinning i 

Europa 

3.4.2 Innsamling og videretransport ved henteordning av tekstiler 

Den fremtidige nedstrømsløsningen for tekstiler innebærer flere transportetapper enn dagens 

system. Det ble antatt at tekstilene som går til Pakistan, Kurdistan eller Dubai ble sendt med skip og 

en gjennomsnittsavstand på 7500 nautiske mil ble valgt for de tre destinasjonene, ved hjelp av 

nettsiden ports.com. Det ble også antatt at tekstilene som går til ombruk i Baltikum transporteres 

med Euro 5 trailer. Se Tabell 3-3 for detaljert oversikt over transportetappene.  

 

Tabell 3-3 Transportstrekninger for tekstilene ved henteordning 

Transportstrekning Avstand Type kjøretøy og drivstoff 

Innsamling fra husholdninger (gjennomsnittlig 

transportavstand) 

23 km Renovasjonskjøretøy, biogass 

fra Greve biogass 

Videre transport til sortering i Drammen 123 km Euro 6 diesel trailer 

Videretransport til gjenbruk innad i aktuelle land 

(antatt gjennomsnittlig transportavstand) 

100 km Euro 6 diesel trailer 

Videretransport til Pakistan/Kurdistan/Dubai 13875 km Skipsfartøy 

Videretransport til Polen 1344 km Euro 6 diesel trailer 

Transport fra Polen til gjenbruk på Baltikum 820 km Euro 5 diesel trailer 

 

3.4.3 Materialgjenvinning og gjenbruk 

Det er antatt at sortering i Norge og Polen foretas manuelt, og at miljøbelastningene knyttet til dette 

er neglisjerbare. For tekstilene som sendes til gjenbruk forutsettes det en gjennomsnittlig 

transportavstand på 100 km fra sorteringssted til butikk (se tabell 3-3). 
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Det er ikke tatt hensyn til at noe av det som går til gjenbruk både i utlandet og i Norge ikke vil bli 

solgt videre og dermed enten havner på deponi, energigjenvinnes eller materialgjenvinnes, da det 

er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på denne mengden og hvordan den håndteres. 

 

Det er enkelte teknologiske utfordringer ved materialgjenvinning av tekstiler. I følge Sandin og 

Peters, (2018) er disse først og fremst knyttet til å skille stoffene fra hverandre i rene nok 

fraksjoner. Energibruken ved materialgjenvinning vil i stor grad være avhengig av hvilken teknologi 

som brukes. I denne studien er det benyttes tall fra Schmidt et al. (2016) som estimerer 8,3 MJ/kg. 

 

Den andelen som går til energigjenvinning i dette scenariet inkluderer både svinn fra sorteringen i 

Polen og svinn fra materialgjenvinning. Utslippene knyttet til energigjenvinningen ble hentet fra 

utslippsdatabasen EcoInvent 3.4.  

 

3.4.4 Erstattet materiale og energi ved innsamling av tekstiler 

Ved gjenbruk av tekstiler er det forutsatt at 60% av det som kjøpes brukt erstatter nye tekstiler. Dette 

er basert på en forbrukerundersøkelse gjennomført i prosjektet RedesignQR som viste at kjøp av 

redesignet produkt erstattet et nytt produkt blant 61,5% av respondentene (Gram-Hanssen et al., 

2016). Tallet stemmer godt overens med en forenklet undersøkelse gjort av Farrant (2008) (funnet 

via Schmidt et al. 2016), som fant en erstatningsrate på 60% i Sverige/Danmark. En mer omfattende 

studie gjort i Storbritannia viste at erstatningsraten var mellom 11 og 52%, med et gjennomsnitt på 

29% (WRAP, 2013 via Schmidt et al. 2016). Enkelte studier, slik som Beton et al. (2014), antar en 

100% erstatningsrate. 

 

Ved gjenvinning av tekstiler er det antatt at 100% av det som er gjenvunnet erstatter jomfruelig 

materiale. Det forutsettes 20% svinn av tekstiler i materialgjenvinningsprosessen, som går til 

energigjenvinning (Schmidt et al. 2016). 

 

Forutsetningene om hva som erstattes for hver tekstiltype vises i tabellen nedenfor, og er basert på 

Schmidt et al., 2016.  

 

Tabell 3-4 Oversikt over antakelser om hva som erstattes 

 Gjenbruk Gjenvinning 

 Erstatter Erstatter 

Bomull Jomfruelig 

bomull 

Sulfat-pulp 

Polyester Jomfruelig 

polyester 

PET  

Ull Jomfruelig ull PET 

 

Produksjon av bomull, polyester og ull avhenger i stor grad av råvarer og produksjonsmetode.  

Klimagassutslippene fra produksjon av jomfruelig bomull hentet fra utslippsdatabasen EcoInvent 3.4, 

mens utslippene knyttet til produksjon av polyester er hentet fra Grüttner (2015) og for produksjon 

av ulltekstiler ble det valgt mediantall fra Brock et al. (2013) og data fra Østfoldforsknings database 
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basert på Williams et al. (2006) og Velden et al. (2014). Tekstilmengden som blir til svinn underveis 

i verdikjeden går til energigjenvinning i Europa er antatt å erstatte varme basert på naturgass, siden 

dette er den vanligste energibæreren for varme i Europa (Fraunhofer Institute for Systems and 

Innovation Research, 2016). 
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4 Resultater 

4.1 Klimaeffekt per tonn tekstiler 

Estimerte klimagassutslipp for 1 kg tekstiler fra Grenland som går til energiutnyttelse i Sverige, 

gjenvinning i Europa og gjenbruk i Norge, vises i figuren nedenfor. Utslippene inkluderer innsamling, 

videre transport, eventuell eksport, behandling (forbrenning eller materialgjenvinning) og unngåtte 

utslipp ved at generert mengde energi eller materiale erstatter andre energibærere eller materialer. 

 

 

Figur 4-1 Klimagassutslipp ved energiutnyttelse, materialgjenvinning og gjenbruk av 1 kg tekstiler 

 

Resultatene viser at netto klimagassutslipp for 1 kg tekstiler som samles inn sammen med restavfall 

og går til energiutnyttelse er på rundt 0 kg CO2-ekvivalenter. Dette indikerer at klimagassutslippene 

knyttet til transport og forbrenning av tekstiler er i samme størrelsesorden som de unngåtte 

utslippene som følge av at den genererte elektrisiteten og varmen erstatter svensk elektrisitet og 

fjernvarmemiks. 

 

Innsamling av tekstiler som går til materialgjenvinning i Europa er estimert til å medføre netto 

klimagassutslipp på -1 kg CO2-ekvivalenter/kg tekstiler. De reduserte utslippene ved erstatning av 

materiale som følge av gjenbruk og materialgjenvinning (som beskrevet i kapittel 3.4.4) er på -2 kg 

CO2-ekvivalenter/kg, mens utslippene knyttet til transport og behandling utgjør omtrent 1 kg CO2-

ekvivalenter. 

 

Innsamling av tekstiler som går til gjenbruk i Norge er estimert til å medføre netto klimagassutslipp 

på -11 kg CO2-ekvivalenter/kg tekstiler. 

 

Dette viser at både gjenbruk og materialgjenvinning av tekstiler representerer reduserte 

klimagassutslipp sammenliknet med forbrenning sammen med restavfallet. Gjenbruk av tekstiler 

medfører en besparelse som er mer enn 10 ganger større enn materialgjenvinning.  
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Resultatene er avhengig av en rekke antakelser om sammensetningen av tekstilene som samles 

inn, hvilken gjenvinningsteknologi som benyttes, hva slags produkter tekstilene gjenvinnes til og 

antakelser om hva og hvor mye som erstattes. For eksempel er det knyttet stor usikkerhet til i hvor 

stor grad gjenbruk av tekstiler erstatter nye tekstiler. Det er også viktig å huske på at det alltid er 

best for miljøet å unngå at avfall oppstår fremfor å materialgjenvinne. 

 

4.2 Innsamling av tekstiler av RIG per år 

Det er antatt at sorteringsgraden for tekstiler blant husholdningene i Grenlandsregionen ved 

innføring av en henteordning er på 42%, noe som utgjør en årlig mengde på 376 tonn tekstiler per 

år dersom en tar utgangspunkt i mengden tekstiler funnet i plukkanalyser.  

 

Som vist i figuren nedenfor, forutsettes det at 10% av tekstilene som samles inn går til gjenbruk i 

Norge, mens 90 % eksporteres. Av det som eksporteres går 30 % til Pakistan, Kurdistan eller Dubai 

(27 % av total mengde tekstiler). Resten av det som eksporteres (63 % av totalen), går til en ny 

runde sortering i Polen. Av denne andelen er det deretter 70 % som kjøres til Baltikum for gjenbruk, 

ca 25 % som går til materialgjenvinning og 5 % som energigjenvinnes.  

 

 

Figur 4-1 Flytskjema for tekstiler med dagens løsning (t.v.) og Fretex’ nedstrømsløsning (t.h.)  

 

Med forutsetningene beskrevet i figuren ovenfor og i kapittel 3, gir dagens løsning og fremtidig 

løsning en potensiell effekt på global oppvarming som i figur 4-2.  
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Figur 4-2 Potensiell årlig klimaeffekt for dagens løsning og ved henteordning for tekstiler 

 

Differansen mellom dagens løsning (energiutnyttelse sammen med restavfallet) og en henteordning 

for tekstiler, viser at innføring av en potensiell henteordning potensielt kan medføre reduserte 

klimagassutslipp på 1 429 tonn CO2-ekvivalenter/år. 

 

Beregningene av reduksjon i klimagassutslipp per år ved innføring av en henteordning for tekstiler i 

Grenlandsregionen er påvirket av en rekke forutsetninger. Blant annet vil utslippsreduksjonene i stor 

grad avhenge av hvor gode innbyggerne er til å kildesortere tekstiler, hvor rene og tørre tekstilene 

som samles inn er og hvor stor andel av tekstilene som kan gjenbrukes. 

 

4.3 Kvalitativ vurdering av merkostnader 

Det ble gjort en kvalitativ vurdering av hvilke merkostnader som følger av en eventuell innføring av 

henteordning for tekstiler. Det påbeløper ekstra kostnader ved ordningen, men også 

kostnadsbesparelser i form av mindre restavfall som må forbrennes. Ekstra kostnader som påløper 

ved henteordningen vil være at man må betale den aktuelle aktøren som vinner det antatte anbudet 

for håndteringen av tekstilene.  

 

Det vil også være ekstra kostnader knyttet til innsamling. I dette aspektet vil det også være store 

variasjoner avhengig av hvilke løsninger som velges. For å unngå store mengder fukt og lukt vil det 

være mest hensiktsmessig å separere tekstilene fra glass- og metallavfallet, og dette vil kreve en 

noe annen infrastruktur enn hvis disse skal samles inn i blandede fraksjoner. For eksempel vil 

tokammers innsamlingsdunker, tokammers renovasjonsbiler, oftere tømming av disse, og dermed 

lengre kjøring, da de blir fortere fulle (både ved en- og tokammers biler) føre til høyere kostnader. 

Dersom det velges enkamrede biler og det medfører et stort svinn av tekstiler dersom det blir mye 

fukt og lukt, vil dette redusere mengdene som kan gjenbrukes og gjenvinnes, og dermed gi en lavere 

økonomisk gevinst for behandlingsaktøren. Dette vil igjen kunne sette opp prisen for å håndtere 

tekstilene.  
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På sikt vil man kunne regne med å få noe mindre kostnader knyttet til videretransport til 

fjernvarmeanlegget i Sverige, da hver last blir fylt opp med høyere konsentrasjon av restavfall og 

man dermed får fraktet mer restavfall per last. Også kostnadene som betales til Lidköping Energi vil 

reduseres noe da det blir en mindre mengde avfall som leveres dit.  

 

4.4 Andre aspekter ved innsamling av tekstiler 

4.4.1 Intervjuer 

Fra intervjuet med Trond Bøe i Fretex, kom det fram at det vil være vanskelig å anslå en pris på 

håndtering av avfallet på forhånd, da kvaliteten på tekstilene vil være svært utslagsgivende på denne 

prisen. Både den opprinnelige kvaliteten på tekstilene når det kastes og fukt som kan forekomme 

under innsamlingen vil være vanskelig å forutse. Ettersom forekomst av fukt i innsamlingen vil 

redusere kvaliteten på tekstilene i stor grad, og føre til at det ikke kan brukes til gjenbruk eller 

materialgjenvinning, vil det være viktig å forsikre at henteordningen foregår uten fukt, for å sikre en 

best mulig kvalitet på tekstilene.  

 

Fretex har, ifølge Bøe, en prøveordning i samarbeid med noen kommuner der et to-posesystem hvor 

innbyggerne får utdelt to ulike posetyper for innsamling av tekstiler; en for rent og gjenbrukbart tøy, 

og en for ødelagt tøy. For de fleste kommunene dette gjelder skal posene fortsatt legges i 

innsamlingscontainere, mens for noe er det snakk om at disse posene samles inn i regi av 

kommunene. Dette vil kunne begrense forekomsten av fukt, og kan derfor være en god løsning for 

en eventuell henteordning.  

 

4.4.2 Gjenbruk av tekstiler i utviklingsland 

Selv om mye tyder på at det er store miljømessige fordeler ved å gjenbruke tekstiler også i utlandet, 

er det også viktig å ta i betraktning hvor fordelaktig de sosiale og økonomiske konsekvensene er ved 

en økt eksport av brukte norske tekstiler til utviklingsland.  

 

Selv om det ifølge Watson og Palm (2016) bidrar til å skape arbeidsplasser i landene og det er lite 

som eksporteres til land som ikke klarer å håndtere mengdene, kan det likevel være noen negative 

konsekvenser. Et eksempel på dette er at import av klær til gjenbruk i noen utviklingsland kan føre 

til at prisen på tekstiler i landet presses ned, og derfor går utover lokal tekstilindustri. I noen tilfeller 

kan nok små økonomiske overskudd knyttet til bransjen også føre til at oppkjøpere kutter ned på 

lønnskostnader og dårlige arbeidsforhold for sine ansatte. 

 

4.4.3 Andre miljøbelastninger. 

Resultatene i kapittel 4.2 kvantifiserer potensiell reduksjon av klimagasser ved innføring av 

henteordning for tekstiler i Grenlandsregionen. Klimaendringer representerer bare en av flere 

miljøutfordringer. Produksjon av tekstiler medfører betydelige miljøbelastninger slik som 

vannforbruk, landareal og bruk av kjemikalier. Dersom innføring av henteordning medfører økt 
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innsamling av tekstiler som kan bidra til å erstatte jomfruelig tekstilproduksjon, vil dette vil ha en 

positiv effekt innenfor mange ulike miljøkategorier. 

 

 

 

 



Vurdering av henteordning for tekstiler fra husholdninger    

I Grenlandsregionen    
 

© Østfoldforskning   18 

5 Referanser 

Beton, A., Dias, D., Farrant, L., Gibon, T., Le Guem, Y., Desaxce, M., Penwueltz, A., Boufateh, I., 

Wolf, O., Kougoulis, J., Cordella, M., Dodd, N., (2014) Environmental Improvement Potential of 

textiles (IMPRO Textiles). JRC Scientific and Policy Reports. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f8d0def8-4fd5-4d84-a308-

1dfa5cf2e823/language-en  

 

Brock, P., Graham, P., Madden, P., Alcock, D. (2013). Greenhouse gas emissions profile for 1 kg 

of wool produced in the Yass Region, New South Wales: A Life Cycle Assessment Approach. 

Animal Production Science 53: 485-508. http://dx.doi.org/10.1071/AN12208  

 

Energiföretagen (2018) Tilförd energi til kraftvarme och fjärrvarmeproduktion og 

fjärrvarmeleveranser 2017. https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-

energi/  

 

Europakommisjonens Joint Research Centre (2010): International Reference Life Cycle Data 

System Handbook (ILCD handbook) - General guide for Life Cycle Assessment - Detailed 

Guidance. 

 

Europakommisjonens Joint Research Centre (2011): Supporting Environmentally Sound Decisions 

for Waste Management (2011): A technical guide to Life Cycle Thinking (LCT) and Life Cycle 

Assessment (LCA) for waste experts and LCA practitioners. 

 

Farrant, L. (2008). Environmental benefits from recycling clothes, Master Thesis, DTU. 

 

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (2016): Mapping and analyses of the 

current and future (2020 - 2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables). Work 

package 1: Final energy consumption for the year 2012, Final report, September 2016. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mapping-hc-final_report_wp1.pdf 

 

Fretex-gruppen. (2017). Rapport for Miljø og samfunnsansvar 2017. 

https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo/miljo-og-samfunnsansvar  

 

Gram-Hanssen, I, Johansen, I.J.B, Askham, C., Rubach, S og Valente, C (2016): 

Forbrukerundersøkelse. Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet. Østfoldforskning AS. OR 22.16. 

https://www.ostfoldforskning.no/media/1698/or2216-rapport-ap1-forbrukerundersoekelse-final.pdf 

 

Grüttner, H. (2015) Assessment of global warming potential of two textile services. EcoForum.  

 

ISO (2006): ISO 14044:2006 Environmental management. Life cycle assessment - Requirements 

and guidelines. International Standardisation Organisation.  

 

Loop.no. (u.å.). Loopedia: Klær og sko. Tilgjengelig på: https://loop.no/loopedia-

avfallstype/klaertekstiler/  

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f8d0def8-4fd5-4d84-a308-1dfa5cf2e823/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f8d0def8-4fd5-4d84-a308-1dfa5cf2e823/language-en
http://dx.doi.org/10.1071/AN12208
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mapping-hc-final_report_wp1.pdf
https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo/miljo-og-samfunnsansvar
https://www.ostfoldforskning.no/media/1698/or2216-rapport-ap1-forbrukerundersoekelse-final.pdf
https://loop.no/loopedia-avfallstype/klaertekstiler/
https://loop.no/loopedia-avfallstype/klaertekstiler/


Vurdering av henteordning for tekstiler fra husholdninger    

I Grenlandsregionen    
 

© Østfoldforskning   19 

Palm, D., Ellander, M., Watson, D., Kiørboe, N., Salmenperä, H., Dahlbo, H., Moliis K., Lyng, K.A., 

Valente, C., Gíslason, S., Tekie, H., Harris S., and Rydberg, T., (2014). Towards a Nordic textile 

strategy: collection, sorting, reuse and recycling of textiles. TemaNord 2014:538. Nordic Council of 

Ministers. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:720964/FULLTEXT01.pdf  

 

Palm D., Ellander, M., Watson, D., Kiørboe, N., Salmenperä, H., Dahlbo, Rubach, S., Hansen, 

O.J., Gíslason, S. og Ingulfsvann, A.S. (2015) A Nordic textile strategy. Part II: A proposal for 

increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles. TemaNord 2015:513. Nordic Council 

of Ministers http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:791003/FULLTEXT01.pdf  

 

Ports.com (u.å.) Sea Routes & Distance. Tilgjengelig fra: http://ports.com/sea-route/.  

 

Raadal, H. L., Hanssen, O. J., Lyng, K. og Stensgård, A. E. (2016). Vurdering av virkemidler for økt 

utsortering av våtorganisk avfall og plastembalasje, OR.01.16: Østfoldforskning AS.  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M522/M522.pdf 

 

Raadal, H.L., Modahl, I.S. og Lyng, K.-A., 2009. Klimaregnskap for Avfallshåndtering, Fase I og II. 

Østfoldforskning AS. OR.18.09. http://www.ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskap-for-

avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspx 

 

Sandin, G. og Peters, G.M. (2018) Environmental impact of textile reuse and recycling – A review. 

Journal of Cleaner Production, 184. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.266   

 

Schmidt, A., Watson, D., Roos, S., Askham, C., og Poulsen, P. B. (2016). Gaining benefits from 

discarded textiles, LCA of different treatment pathways, 158. https://doi.org/10.6027/TN2016-537  

 

Sirkel.no (u.å) Henteordning – noe for din kommune? https://www.sirkel.no/levering/henteordning/  

 

Thoring, L. (2017) Den norske forbruksfesten. Framtiden i våre hender. Rapport 12/2017. 

Tilgjengelig fra: https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/834-den-norske-forbruksfesten-

1/file.html  

 

Velden et al. (2014). LCA benchmarking study on textiles made of Cotton, Polyester, Nylon, Acryl 

or Elastane. The International Journal of Life Cycle Assessment, Volume 19, issue 2 (February 

2014), p. 331 - 356. 

 

Watson, D. og Palm, D. (2016) Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts. Nordic 

Counsil of Ministers. Tilgjengelig på: https://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1058123/FULLTEXT01.pdf  

 

Williams AG, Audsley E, Sandars DL (2006): Determining the environ-mental burdens and 

resource use in the production of agriculturaland horticultural commodities vol Main Report. 

National ResourceManagement Institute, Cranfield University and Defra Bedford  

 

Woolridge, A. C., Ward, G. D., Phillips, P. S., Collins, M. og Gandy, S. (2006). Life cycle 

assessment for reuse/recycling of donated waste textiles compared to use of virgin material: An 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:720964/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:791003/FULLTEXT01.pdf
http://ports.com/sea-route/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M522/M522.pdf
http://www.ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskap-for-avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspx
http://www.ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskap-for-avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspx
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.266
https://doi.org/10.6027/TN2016-537
https://www.sirkel.no/levering/henteordning/
https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/834-den-norske-forbruksfesten-1/file.html
https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/834-den-norske-forbruksfesten-1/file.html
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058123/FULLTEXT01.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058123/FULLTEXT01.pdf


Vurdering av henteordning for tekstiler fra husholdninger    

I Grenlandsregionen    
 

© Østfoldforskning   20 

UK energy saving perspective. Resources, Conservation and Recycling, 46(1), 94–103. 

https://doi.org/10.1016/J.RESCONREC.2005.06.006 

 

WRAP UK (2013). Study into consumer second-hand shopping behaviour to identify the re-use 

displacement effect, WRAP March 2013, Project Code MDP007– 001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 


