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FORORD 
 

På oppdrag fra Miljødirektoratet har PlanMiljø og Østfoldforskning gjennomført en kartlegging av brukte 
tekstiler og tekstilavfall i Norge. Denne skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir 
avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i 
Norge og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt materialgjenvinning. 

Kartleggingen har vært ledet av David Watson (PlanMilljø, DK) med Steffen Trzepacz som 
prosjektmedarbeider fra PlanMiljø, og Synnøve Rubach og Fredrik Moltu Johnsen fra Østfoldforskning.  

PlanMiljø og Østfoldforskning takker Miljødirektoratet for et interessant oppdrag. Vår kontaktperson i 
Miljødirektoratet har vært Ole Thomas Thommesen. Vi takker for innspill og diskusjoner underveis og for 
kommentarer til rapportutkast. Takk også til alle informanter som har deltatt i spørreundersøkelsene, de 
som har stilt opp som intervjuobjekt og de som har vært diskusjonspartnere underveis i kartleggingen. 
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SAMMENDRAG 
 

Bakgrunn og mål 
Det reviderte EU-rammedirektivet for avfall fra 2018 inkluderer et krav om separat innsamling av 
tekstiler i medlemslandene innen 1. januar 2025. Endringen i direktivet omfatter også ambisiøse mål for 
tilrettelegging for gjenbruk og gjenvinning av kommunalt avfall. I den sammenheng er også tekstiler 
relevante. Direktivet er ikke tatt inn i EØS-avtalen, men Miljødirektoratet legger til grunn at det vil skje, 
og at Norge derfor må oppfylle de relevante kravene. Å ha oppdatert informasjon og kunnskap om hva 
som skjer med brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge og hvorfor, er et viktig første skritt mot en norsk 
implementering. Her er også hva som skjer med klær og tekstiler som ikke blir solgt også av interesse. 

Høsten 2019 fikk PlanMiljø (DK) og Østfoldforskning (NO) i oppdrag av Miljødirektoratet å gjennomføre 
en studie for å: 

• kartlegge mengden av nye tekstiler som innkjøpes årlig av private husholdninger og andre 
aktører og hva som skjer med disse tekstilene når kjøperen avhender dem 

• identifisere utfordringene for gjenvinning av norsk tekstilavfall, og komme opp med 
politikkutforming for å takle disse utfordringene 

• identifisere risikoen for forurensning fra syntetisk mikrofiber som følge av eksport av brukte 
tekstiler fra Norge 

• kvantifisere årlige volumer av klær og tekstiler som ikke blir solgt hos detaljister i Norge, finne ut 
om noe av dette volumet blir forbrent i stedet for resirkulert, samt identifisere årsakene til 
dette. 

Metodikk 
Studien er blitt gjennomført med bruk av tilgjengelige data for import, eksport og produksjon av nye 
tekstiler, eksport av brukte tekstiler, og andeler av tekstiler i blandet husholdningsavfall, supplert med 
innsamling av primærdata og informasjon. Primærdata ble samlet inn gjennom spørreundersøkelser som 
ble sendt ut til innsamlere av brukte tekstiler, kommunale avfallsselskaper, klesforhandlere og 
internasjonale grossister og gjenvinnere av tekstiler. 

Stabilt forbruk av nye tekstiler 
Det norske forbruket av klær og hjemmetekstiler har ligget stabilt på rundt 80.000 tonn (15 kg per 
person) det siste tiåret, og en økende andel av dette anskaffes gjennom nettkjøp. Klær representerer 
77 % av forbruket og hjemmetekstiler 23 % (sengetøy, håndklær, duker og lignende.). Private 
husholdninger anslås å stå for cirka 88 % (13,3 kg per person) av forbruket, mens næringsliv og det 
offentlige står for resten. 

Separat innsamling av brukte tekstiler er økende 
Innsamlingen av brukte tekstiler fra private husholdninger har økt med mer enn 50 % mellom 2011 og 
2018. Innsamlingen i 2018 var på 31.700 tonn (inkluderer ikke sko og vesker). Dette utgjør 45 % av 
mengden nye tekstiler som ble kjøpt av private husholdninger. Separat innsamling utføres av veldedige 
organisasjoner (79 %), kommunale avfallsselskaper (13 %) og private innsamlere (8 %). 93 % av 
innsamlingen skjer via bringe-ordninger – typisk til innsamlingscontainere plassert på offentlig eller 
privat grunn. Dør-til-dør-innsamling utgjør bare 4 % av totalen. Nesten ingen brukte tekstiler ble samlet 
inn fra det offentlige eller fra private bedrifter. 
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Mesteparten av de innsamlede brukte tekstilene blir eksportert for sortering, gjenbruk og gjenvinning i 
andre land 
97 % av de brukte tekstilene som ble samlet inn i Norge ble eksportert for detaljert sortering, gjenbruk 
og gjenvinning i andre land. Bare 3 % av de innsamlede brukte tekstilene gikk til gjenbruk (550 tonn), 
gjenvinning (90 tonn) eller forbrenning (375 tonn) i Norge. Sortering skjer i EU-land med pålitelige 
avfallshåndteringssystemer. De 6,5 % av ikke gjenbrukbart eller gjenvinnbart avfall som oppstår fra 
sorteringsprosessene kan derfor antas å bli håndtert på en sikker måte. 72 % av de eksporterte tekstilene 
gjenbrukes på globale gjenbruksmarkeder, mens 21,5 % resirkuleres som eksempelvis industrikluter, 
møbeltrekk, isolasjon og ikke-vevde tepper. Gjenbruk gir en langt høyere pris enn gjenvinning. 

Tekstiler som ikke blir solgt resirkuleres i noen grad 
Norske forhandlere sitter igjen med minst 700 tonn årlig, og potensielt mye mer, av klær og tekstiler som 
ikke blir solgt og som dermed må avhendes. 45 % av detaljistene oppgir at de donerer minst noe av dette 
til veldedige organisasjoner for gjenbruk. Innsamlerne rapporterte at de mottok 600 tonn ikke-solgte 
tekstiler fra forhandlere i 2018, vanligvis i henhold til avtale om at disse bare kan selges eller doneres til 
land der detaljhandelsmerket ikke er representert. Forhandlerne rapporterte at de sendte 95 tonn ikke-
solgte tekstiler til forbrenning, men tallet kan være betydelig høyere siden de større detaljistene ikke var 
villige til eller ikke kunne rapportere på mengder. Resirkulering av ikke-solgte tekstiler hindres av en 
rekke barrierer, inkludert momsregler som fører til forbrenning fremfor gjenbruk og gjenvinning, samt 
mangel på gode løsninger for materialgjenvinning. 

Mer enn halvparten av de brukte tekstilene ender opp i restavfallet 
Til tross for en økning på 50 % i innsamlingen av brukte tekstiler siden 2010, antas minst halvparten av 
tekstilene som forbrukes av norske husholdninger å ende i restavfallet og dermed gå til forbrenning. 
Dette kan vurderes som en sløsing med produkter og materialer som potensielt kunne blitt gjenbrukt 
eller resirkulert. Data fra plukkanalyser av blandede avfallsstrømmer fra husholdninger ga anslagsvis 
31.550 tonn tekstiler som kastes i restavfallet. Anslaget er imidlertid usikkert, og det antas at en 
betydelig andel av de ikke-regnskapsmessige 6.745 tonn tekstilene som kommer fra 
massebalanseberegninger også kastes i restavfall. 

De globale gjenbruks- og resirkuleringsmarkedene er mettede 
Markedet for ikke-gjenbrukbare tekstiler og gjenbrukbare tekstiler av lavere kvalitet viser allerede tegn 
til metning. Dette er drevet av en økende tilbudsside, mens etterspørselen er stabil. De fleste norske 
innsamlerne har opplevd reduserte priser for "original" (usorterte tekstiler), hvor en av disse hevder at 
nedgangen har vært på 20-30 % siden 2015. Dette er delvis et resultat av metning i verdensmarkedet, og 
dels et resultat av en reduksjon i kvaliteten på innsamlede tekstiler. Den ikke-gjenbrukbare fraksjonen av 
"original" utgjør vanligvis 30 volumprosent, men bare 2 % inntektsmessig. De fleste resirkulerbare 
fraksjoner gir knapt dekning for transport til gjenvinningsanlegg. Når kvantumet av innsamlede brukte 
tekstiler øker i Norge, forventes det at en økende andel av dette vil være ikke-gjenbrukbare tekstiler. 
Dette vil sette innsamlerne under et stadig økende økonomisk press. Økonomisk støtte fra myndigheter 
eller tekstilprodusenter kan være nødvendig dersom innsamlingen skal få tilstrekkelig økonomisk 
bærekraft. 

Barrierer for tekstil-til-tekstil-gjenvinning 
Mange ser på fiber-til-fiber-resirkulering og andre former for tekstil-til-tekstil-resirkulering som en 
løsning på problemene med manglende markeder for resirkulering og den forverrede økonomien i 
markedet for brukte tekstiler. Imidlertid står fiber-til-fiber-resirkulering overfor en rekke tekniske, 
økonomiske, lovgivningsmessige og markedsmessige barrierer. Mekanisk og kjemisk gjenvinning som gir 
utbytte av høy kvalitet krever tilgang på brukte tekstiler som har rene fibertyper (bomull, polyester osv.) 
og som er fri for farlige kjemikalier. Teknologi for kjemiske gjenvinningsprosesser som kan hente ut 
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kvalitetsfibre fra fiberblandinger er fremdeles på utviklingsstadiet. Automatisk sortering av tekstilavfall i 
ulike fibertyper er i ferd med å nå industriell skala. Imidlertid er etterspørselen etter garn og tekstiler 
med resirkulert innhold lav i tekstilindustrien, og tekstilprodukter blir ikke designet med tanke for at de 
skal være enkle å gjenvinne. Både tilbudet og etterspørselen etter tekstiler med resirkulert innhold 
trenger stimulans. Følgende tiltak kan implementeres på nasjonalt nivå for å oppnå dette: 

• Målrettet, skreddersydd økonomisk støtte til FoU, pilotering og oppskalering til industrielt nivå 
av automatisert sortering og mekanisk og kjemisk gjenvinning 

• Økt grønn offentlig anskaffelse av tekstiler med vekt på 1) miljødesignede tekstiler med fokus på 
levetid, reparerbarhet, enkel demontering og enkel resirkulering, 2) sterkere restriksjoner på 
tillatt innhold av farlige kjemikalier og 3) tekstiler med innhold av resirkulerte fibre. 

• Utvikling av kriterier for end-of-waste (EoW) for både usorterte tekstiler ("original") og 
bearbeidede tekstiler egnet for gjenbruk og resirkuleringsmarkeder . 

• Utvikling av tydelig veiledning for innsamlere av bruke tekstiler og kommunale avfallsselskaper 
om juridiske definisjoner på avfall/ikke avfall, eierskap til brukte tekstiler, EoW, etiske 
retningslinjer for innsamlere etc. 

• Økonomisk støtte for innsamling og behandling av ikke-gjenbrukbare tekstiler. Støtte kan 
komme fra produsenter (via en utvidet produsentansvarsordning) eller kommuner (finansiert av 
besparelser på kostnader for avfallshåndtering). 

• Merverdiavgift- eller avgiftsreduksjoner på gjenbruk, reparasjon og upcycling. 

Økt grad av sirkulær økonomi og redusert forbruk av nye tekstiler 
Selv om det skulle bli etablert levedyktige løsninger for tekstil-til-tekstil-resirkulering i industriell skala i 
Europa, vil disse bare gi delvis reduksjoner i miljøpåvirkningen som forårsakes av tekstilforbruk i et 
livssyklusperspektiv. Lovgiver kan påvirke utviklingen ved å supplere med tiltak som sikter mot det 
øverste nivået i avfallshierarkiet: avfallsforebygging. Dette kan omfatte tiltak som 1) øker kvaliteten og 
holdbarheten til tekstiler som blir markedsført i det norske markedet, 2) oppmuntre til en lengre aktiv 
levetid av disse gjennom forretningsmodeller for delingsøkonomi, og 3) påvirke forbrukeratferd mot valg 
av kvalitet og bedre håndtering og pleie av tekstiler. 

Datainnsamling knyttet til gjenbruk og gjenvinning 
Når det er etablert systemer for innsamling av brukte tekstiler og tekstilavfall, bør det også settes opp 
overvåkingssystemer for regelmessig kartlegging av tilrettelegging for gjenbruk og gjenvinning av disse 
tekstilene. Dette vil gjøre det mulig å gjennom innsamling og resirkulering av tekstiler bidra til å oppfylle 
kravene for gjenvinning og tilrettelegging for gjenbruk av kommunalt avfall i det reviderte 
Rammedirektivet for avfall. 

Redusere risikoen for mikrofiberforurensning 
Baselkonvensjonen om kontroll av grenseoverskridende transport av farlig avfall og avhending ble, i 
henhold til et forslag fra Norge, i 2019 utvidet til å omfatte plastavfall. Tekstilavfall som inneholder 
syntetiske fibre kan falle inn under disse restriksjonene. Dessuten kan avfallshåndteringsprosesser for 
brukte syntetiske tekstiler føre til spredning av mikrofiber fra plast. Hovedkilden til frigjøring av 
mikrofiber under behandlingen av tekstilavfall er fra opprivings- og/eller opprekkingsprosesser hvor stoff 
og/eller tråder trekkes fra hverandre. Sortering av brukte tekstiler kan også frigjøre mikrofiber sammen 
med støv, men i mindre grad. 

Cirka 10.000 tonn syntetiske brukte tekstiler ble eksportert fra Norge for sortering i 2018. Som følge av 
eksisterende regler for avfallstransport skjer sortering i EU-land eller i kontrollerte økonomiske soner i 
øvrige land som oppfyller EUs krav til avfallshåndtering. Ansvarlig avfallshåndtering er sikret for 90 % av 
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eksporten på bakgrunn av de strenge etiske retningslinjene (Codes of Conduct) som håndheves av de to 
største eksportørene. Etter sortering selges 72 % av de eksporterte tekstilene til gjenbruk på globale 
markeder. Denne delen blir ikke betraktet som avfall, og representerer ingen umiddelbar risiko for 
utslipp av mikrofiber. 21,5 % blir sendt til gjenvinning på globale markeder, hvor det for det meste 
benyttes mekaniske gjenvinningsprosesser. Dette omfatter cirka 2.100 tonn syntetiske tekstiler. 

De fleste moderne sorterings- og gjenvinningsanlegg har installert luftfiltrerings- og fiberfangstsystemer 
som fanger opp fibre idet tekstiler sorteres og males opp, slik at man unngår utslipp av fibre til luft.  Disse 
oppfangede fibrene blir deretter forbrent eller gjenvunnet. Imidlertid er det mulig at en viss andel av de 
2.100 tonn syntetiske tekstilene fra Norge som selges på globale resirkuleringsmarkeder blir sendt til 
resirkuleringsanlegg i Øst-Europa eller Asia som ikke har installert fiberfangstsystemer. Det anbefales at 
eksportører av brukte tekstiler fra Norge blir oppfordret til å innarbeide kriterier for fangst av mikrofiber 
i sine etiske retningslinjer (Codes of Conduct). 
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SUMMARY 
 

Background and goals 
The 2018 amendments to the Waste Framework Directive (WFD) require that EU Member States 
establish separate collection of textiles waste by 1st January 2025. Textiles are also relevant with respect 
to meeting the ambitious goals for the preparation for reuse and recycling of municipal waste in the 
revised WFD. Both requirements are relevant to Norway. Gathering up-to-date knowledge of what 
happens to used textiles and textile waste in Norway and why, is viewed as a critical first step in 
developing Norwegian implementation. The fate of deadstock clothing in retailers is also of interest. 

In Autumn 2019, PlanMiljø (DK) and Ostfold Research (NO) were commissioned by the Norwegian 
Environment Agency to carry out a study to: 

• map annual purchases of new textiles by private households and other actors and the fate of 
these textiles when they are no longer required by the purchaser 

• identify challenges to the recycling of Norwegian textiles waste and develop policy options for 
tackling these challenges 

• identify the risks of synthetic microfibre pollution resulting from the export of used textiles from 
Norway  

• quantify annual volumes of deadstock of clothing and textiles in retailers in Norway, determine 
whether any of these textiles are incinerated instead of recirculated and identify the reasons 

Methodology 
The study was carried out making use of available data on imports, exports and production of new and 
used textiles and data on shares of textiles in mixed household waste, supplemented by primary data 
and information gathering. Primary data was gathered through surveys of used textile collectors, 
municipal waste companies, clothing retailers and international wholesalers and recyclers of textiles.  

Stable consumption of new textiles 
Norwegian consumption of clothing and home textiles has been stable at around 80 000 tonnes (15 kg 
per person) over the last decade, with an increasing proportion represented by online purchases. 77% is 
represented by clothing and 23% by home textiles (bedlinen, towels, tablecloths etc.). Private 
households are estimated to purchase approximately 88% (13,3 kg per person) with business and 
government purchasing the remainder.  

The separate collection of used textiles is on the increase 
Collection of used textiles from private households has increased by more than 50% between 2011 and 
2018. Collection in 2018 stood at 31 700 tonnes (excluding shoes and bags). This represents 45% of the 
volume of new textiles purchased by private households. Separate collection is carried out by charitable 
organisations (79%), municipal waste companies (13%) and private collectors (8%). 93% of the collection 
is achieved via bring-banks placed on public or private ground. Kerbside (door-to-door) collection 
represents just 4% of the total. Almost no used textiles are collected from government or business. 

The majority of used textiles are exported for sorting, reuse and recycling elsewhere  
97% of used textiles collected in Norway were subsequently exported for detailed sorting, reuse and 
recycling elsewhere. Only 3% stayed in Norway for reuse (550 tonnes), recycling (90 tonnes) or 
incineration (375 tonnes). Sorting takes place in EU countries with responsible waste management 
systems. The 6.5 % of non-reusable or recyclable waste that arises from the sorting processes can, 
therefore, assumed to be disposed of safely. 72% of the exported textiles are reused on global reuse 
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markets, while 21,5% are recycled as industry wipes, upholstery, insulation, non-woven rugs etc. Reuse 
gives a much higher price than recycling. 

Unsold textiles from high street retailers are partially recirculated 
Norwegian retailers are left with at least 700 tonnes annually, and potentially much more, of unsold 
garments (dead-stock) which they must find ways to dispose of. 45% of retailers claim to donate at least 
some of these garments to charitable organisations for reuse. Collectors reported receiving 600 tonnes 
of unsold textiles from retailers in 2018, usually under the agreement that these may only be sold or 
donated in countries where the retailing brand isn’t active. Retailers reported sending 95 tonnes of 
unsold textiles to incineration but the figure could be significantly higher since the larger retailers were 
not willing or able to report on quantities. Recirculation of deadstock is hindered by a number of barriers 
including VAT rules that penalise recirculation and a lack of viable material recycling options. 

More than half of used textiles still end in mixed waste 
Despite the 50% increase in the collection of used textiles since 2010, at least half the textiles consumed 
by households are thought to end in mixed waste for incineration. This represents a waste of products 
and materials that could potentially have been reused or recycled. Data from picking analyses of mixed 
waste streams from households gave an estimated 31 550 tonnes of textiles disposed of in mixed waste. 
However, the method is relatively inaccurate and it is thought that a good share of the unaccounted 6 
745 tonnes of textiles emerging from mass balance calculations, may also be disposed of in mixed waste.  

Global reuse and recycling markets are saturated 
Markets for non-reusable and lower quality reusable textiles are already showing signs of saturation 
driven by an increasing supply but a stable demand. Most Norwegian collectors have experienced 
reduced prices for ‘original’ (unsorted textiles) with one claiming 20-30% reductions since 2015. This is 
partly a result of global market saturation and partly a result of reductions in the quality of collected 
textiles. The non-reusable fraction of ‘original’ typically comprises 30% by volume but only 2% by value. 
Most recyclable fractions can barely pay for transport to recycling facilities. As collection quantities 
increase in Norway, an increasing share of non-reusable textiles is expected. This will place collectors 
under increasing economic pressure. Financial support from government or textile producers may be 
necessary to make ends meet.  

Barriers to textile-to-textile recycling 
Many see fibre-to-fibre recycling and other forms of textile-to-textile recycling as a solution to the 
problems of lacking recycling markets and the worsening economics of used textile collection. However, 
fibre-to-fibre recycling faces a range of technical, economic, regulatory and market barriers. Mechanical 
and chemical recycling with high quality outputs requires inputs of used textiles with single fibre types 
and which are free of persistent chemicals. Chemical recycling technologies that can extract quality fibres 
from fibre mixes, are still at the development stage. Automated sorting of textile waste into fibre types is 
on the verge of being launched at industrial scale. However, demand for recycled content yarns and 
fabrics is low in the textile industry, and textile products are not designed with ease of recycling in mind. 
Both the supply of, and demand for, recycled textile content needs stimulation. The following measures 
can be implemented at national level to achieve this: 

• Targeted, tailor-made financial support to R&D, piloting and scaling up to industrial level of 
automated sorting, mechanical and chemical recycling 

• Increased green public procurement of textiles with emphasis on 1) eco-designed textiles  with 
focus on durability, reparability, ease of disassembly and ease of recycling, 2) stronger 
restrictions on hazardous chemicals and 3) textiles with recycled content 
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• Development of end-of-waste (EoW) criteria for both ’original’ and processed textiles suitable 
for reuse and recycling markets. 

• Development of clear guidance for used textile collectors and municipal waste companies on 
legal definitions on waste/not waste, ownership of used textiles, and codes of conduct for 
collectors  

• Financial support for the collection and processing of non-reusable textiles. Support can come 
from producers (via Extended Producer Responsibility regulations) or municipalities (financed by 
savings on waste management costs).  

• VAT or tax reductions on reuse, repair and upcycling activities 

More circularity and decreased consumption of new 
Even if viable textile-to-textile recycling solutions are established at industrial scale in Europe, these will 
only provide partial reductions in the lifecycle environmental impacts caused by textiles consumption. 
The Norwegian government may wish to supplement with initiatives that aim at the upper level of the 
waste hierarchy; waste prevention. This can include measures that 1) increase the quality and durability 
of textiles placed on the Norwegian market 2) encourage longer active lifetimes of these through sharing 
economy business models 3) influence consumer behaviour towards choosing quality and caring for 
clothing. 

Data collection on recycling and reuse 
Once systems are established for collecting used textile waste, monitoring systems should also be set up 
to regularly measure preparation for reuse and recycling of these textiles. This will allow the collection 
and recirculation of textiles to contribute to the targets for recycling and preparation for reuse of 
municipal waste under the revised WFD. 

Reducing the risk of micro-fibre pollution 
The Basel Convention on transboundary movements of hazardous wastes was expanded in 2019 
following proposals from Norway to include plastic waste. Textiles waste that contains synthetic fibres 
are potentially covered by these restrictions. Moreover, waste management processes of used synthetic 
textiles can lead to release of plastic microfibres. The main point of microfiber release from the waste 
textiles during their processing are tearing/unravelling processes where yarn and/or threads are pulled 
from one another. Sorting of used textiles can also release microfibres along with dust but to a lesser 
extent.  

Approximately 10 000 tonnes of synthetic used textiles were exported from Norway in 2018 for sorting. 
As a result of existing waste shipment rules, sorting takes place in EU countries, or in controlled 
economic zones elsewhere that meet EU waste management requires. Responsible waste management 
is also ensured for 90% of exports due to strict codes of conduct operated by the two largest exporters. 
Following sorting, 72% of textiles are sold for reuse on global markets, are no longer considered as waste 
and carry no immediate risk of micro-fibre release. 21.5% is sent for recycling on global markets mostly 
using mechanical recycling processes. This comprises approximately 2 100 tonnes of synthetic textiles.  

Most modern sorting and recycling facilities have installed air filtration and fibre-catching systems that 
capture fibres that are released into air when sorting and shredding textiles. These are subsequently 
incinerated or recycled. However, a share of the 2 100 tonnes of Norwegian synthetics textiles sold on 
global recycling markets may well be sent to shredding/unravelling facilities in Eastern Europe or Asia 
that do not have fibre capture systems installed. It is recommended that exporters of used textiles from 
Norway are encouraged to include criteria on micro-fibre capture in their codes of conduct.  
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

I forbindelse med endring av Rammedirektivet for avfall som ble vedtatt av EU 30. mai 2018 stilles det 
krav om separat innsamling for tekstiler innen 1. januar 2025. Direktivet er ikke tatt inn i EØS-avtalen, 
men Miljødirektoratet legger til grunn at det vil skje, og at Norge derfor må innføre separat innsamling 
innen den gitte fristen. 

Miljødirektoratet antar også at det kan bli behov for å foreslå virkemidler som sikrer økt 
materialgjenvinning av tekstiler for at Norge skal kunne oppnå kravet om 65 prosent materialgjenvinning 
av husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet (som samlet svarer til ’municipal waste’ under 
rammedirektivet), som følger av det reviderte rammedirektivet for avfall. 

Kunnskap om hva som skjer når tekstiler blir avfall vil derfor være nyttig både i arbeidet med å etablere 
en hensiktsmessig innsamlingsløsning i Norge, og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt 
materialgjenvinning.  Miljødirektoratet ønsker også mer kunnskap om avfallsbehandling av syntetiske 
tekstiler produsert av plast, som ikke sorteres til ombruk. 

Miljødirektoratet lyste derfor ut et oppdrag med tre leveranser.  

1. En sammenstilling av tilgjengelig informasjon om tekstilavfall, der minst disse spørsmålene 
omtales. 

• Hvor mye tekstilavfall oppstår i Norge årlig? 

• Hvor stor andel blir aldri solgt? 

• Hva skjer med de tekstilene som ikke blir solgt? 

• Hva er mengden i restavfallet? (fordelt på husholdning og næringsliv) 

• Hvor mye tekstilavfall samles inn av andre aktører og hvem er disse aktørene? 

2. En analyse av de regulatoriske og økonomiske barrierene for økt materialgjenvinning av 
tekstiler. Analysen skal der det er mulig peke på mulige tiltak for å fjerne barrieren. Tiltak for 
økt utsortering av tekstiler fra husholdningsavfall skal være en del av analysen. 

3. Innsamling av informasjon om avfallsbehandling for norske syntetiske tekstiler, som er 
eksportert, men som kasseres før ombruk. Vi ønsker om mulig et grovt anslag på mengder og 
endelig behandling. Vi ønsker også en kort vurdering av potensialet for utslipp av mikroplast i 
avfallsbehandlingen.  

Prosjektet ble utlyst i juni 2019, og et team bestående av PlanMiljø (Danmark) og Østfoldforskning 
(Norge) fikk oppdraget.  
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2 METODE 

2.1 Definisjoner og omfang 
Som et første steg defineres omfanget og avgrensningene knyttet til tekstiler, brukte tekstiler og 
tekstilavfall som inkluderes i denne studien. Avgrensningene ble avtalt med Miljødirektoratet i startfasen 
av prosjektet. 

2.1.1 Hvilke tekstilprodukter?  

I likhet med Tojo et al. (2012), Palm et al. (2014) og Watson et al. (2017) fokuserer studien på klær, 
boligtekstiler og lignende tekstiler til bruk i offentlige og private virksomheter og organisasjoner. Vi 
ekskluderer produkter hvor tekstilene utgjør mindre enn 50% av totalvekten, f.eks. tepper, 
møbelpolstring, dyner og puter, sko og alle klær av lær.  

Videre inkluderer vi bare produkter beregnet for direkte bruk av en sluttbruker. Det vil si at halvfabrikata 
som stoff og garn utelukkes. Mer spesifikt, for nye tekstiler inkluderer vi alle produkter som har KN 
(kombinert nomenklatur1) 4-sifrede koder 6101 til 6117; 6201 til 6217 samt 6301 til 6304. 

2.1.2 Når blir brukte tekstiler avfall? 

Brukte tekstiler som blir avhendet uten en intensjon om å gjenbrukes, anses å være avfall. Brukte 
tekstiler som blir donert med den hensikt at de skal gjenbrukes, anses ikke for å være avfall, under 
forutsetning av at de i sorteringsprosessene ikke blir identifisert som ikke egnet til gjenbruk og dermed 
sendt til avfallsbehandling. 

2.1.3 Hvilke strømmer av brukte tekstiler og tekstilavfall omfatter studien? 
I denne studien vurderer vi materialflyten av tekstilproduktene som blir avhendet av husstander, 
uavhengig av om disse i utgangspunktet defineres som tekstilavfall. Dette inkluderer tekstiler som har 
blitt avhendet som tekstilavfall i den kommunale avfallsordningen, eller de som kunne ha blitt det 
dersom hvis de ikke var blitt donert. Tekstilavfall eller brukte tekstiler som er blitt gitt til eller hentet fra 
offentlige eller private virksomheter som ikke er dekket av kommunale avfallsordninger er IKKE inkludert 
(se også Figur 2.1).   

Figur 2.1 Overblikk over hvilke tekstiler og hvilke typer tekstiler som er inkludert i kartleggingen 

  

Brukte tekstiler som utveksles direkte mellom venner eller familie, eller som selges privat til andre for 
gjenbruk uten å passere gjennom en tredjepart (f.eks. veldedig organisasjon, private innsamlere, 

                                                             
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en  

Hvem sine tekstiler? Hvilke tekstiler?
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bruktbutikk osv.) er heller IKKE blitt vurdert i denne studien. I Figur 3.1 er dette kalt C2C (customer-to-
customer). 

Det gjøres oppmerksom på at omfanget av tekstiler som dekkes i denne kartleggingen ikke alltid vil 
samsvare med omfanget som rapporteres i andre sammenhenger. For eksempel kan plukkanalyser av 
blandede avfallsstrømmer benytte en rekke løst definerte kategorier. Noen bruker kategorien klær, men 
denne kan inkludere klær som ikke er tekstiler som eksempelvis skinnjakker. Andre kan inkludere klær og 
sko, mens andre også dekker husholdningstekstiler, som typisk inkluderer dyner og puter. Vi vil sørge for 
å sikre samsvar der det er mulig (les mer under relevant metodedel). 

I tillegg inkluderer tekstilinnsamlere nesten alltid sko, vesker og klær som ikke er tekstiler (som 
skinnjakker) i de innrapporterte mengdene av innsamlede og eksporterte tekstiler. I studien vil disse 
fraksjonene bli fjernet fra de overordnede tallene (les mer under relevant metodedel). 

2.1.4 Ikke-solgte tekstiler fra detaljhandel 

Ubrukte tekstiler fra detaljhandel som aldri er blitt solgt og som blir sendt til avfallsbehandling eller 
eksportert for bruk andre steder i verden er i tillegg inkludert i rapporten. 

2.1.5 Gjenbruk og materialgjenvinning  
Gjenbruk betyr i det påfølgende at produktet overføres til en ny eier for bruk i henhold til det 
opprinnelige formålet for gjenstanden. Materialgjenvinning innebærer på den annen side at materialene 
i tekstilproduktet brukes til produksjon av et nytt produkt. Dette kan inkludere 'downcycling' til 
produkter med lavere verdi, som isolasjon eller polstring i møbler, kjemisk, termisk eller mekanisk 
gjenvinning av fibre til nye tekstilprodukter, eller 'upcycling/redesign' av de brukte tekstilene til et nytt 
tekstilprodukt.  

2.1.6 Gjeldende år for data 
Gjeldende år for primær- og sekundærdata er 2018. Det er også kartlagt forbruk av nye tekstiler i Norge 
for år 2009, 2012, 2015 og 2018 for å vurdere trenden i det norske forbruket. 

2.2 Leveranse 1 – Kartlegging av tekstilstrømmer i Norge 

2.2.1 Introduksjon 

Miljødirektoratet etterlyste i utlysningen svar på følgende spørsmål: 

• Hvor mye tekstilavfall oppstår i Norge årlig? 

• Hvor stor andel blir aldri solgt? 

• Hva skjer med de tekstilene som ikke blir solgt? 

• Hva er mengden i restavfallet? (fordelt på husholdning og næringsliv) 

• Hvor mye tekstilavfall samles inn av andre aktører og hvem er disse aktørene? 

Med hensyn til første spørsmål - Hvor mye tekstilavfall oppstår i Norge årlig? - er tekstiler inkludert i de 
årlige avfallsstatistikkene som produseres av SSB2. Siden 2012 har SSB imidlertid ikke delt opp blandede 
avfallsstrømmer i separate materialkomponenter3. Videre inkluderer rapportert tekstilavfall også avfall 

                                                             
2 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2013-02-14  
3 Ifølge samtaler med SSB den 25/10/18 
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fra norsk tekstilindustri som ligger utenfor avgrensningene gitt under 2.1.1. Offentlig avfallsstatistikk kan 
derfor ikke brukes til å gi et svar på spørsmålet ovenfor, og andre tilnærminger er nødvendige. 

Dessuten, selv om det opprinnelige spørsmålet refererer spesifikt til tekstilavfall, ønsker 
Miljødirektoratet etter avtale også vurdert tekstiler som i første omgang ble donert til gjenbruk, og som 
potensielt blir tekstilavfall. Dermed er de relevante strømmene: 

1. Brukte tekstiler som er levert til veldedige organisasjoner og private tekstilinnsamlere 
(inkludert detaljhandlere som H&M og KID Interiør) 

2. Brukte tekstiler som er samlet inn av kommunale eller kommunalt engasjerte avfallsinnsamlere 

3. Tekstilavfall som er avhendet via restavfallet i det kommunale avfallssystemet (restavfall fra 
husholdninger og virksomheter). 

Verdiene for hver av disse materialstrømmene blir estimert hver for seg og deretter summert til en total 
verdi. Første skritt er å beregne mengden innkjøp av nye tekstiler per år. Ut fra en massebalanse- 
tankegang gir dette en indikasjon av mengden av tekstiler som senere kasseres av husholdninger hvert 
år. 

2.2.2 Mengden av nye tekstiler satt på markedet 
Estimerte mengder nye tekstiler som settes ut på markedet har tidligere blitt beregnet med standard 
metodikk for alle nordiske land (Schmidt et al., 2016) og for Danmark (Watson et al., 2018a). 

Tilførsel av nye tekstiler beregnes fra import-, eksport- og produksjonsdata for tekstiler innenfor det 
definerte omfanget (se 2.1 «Definisjoner og omfang»): 

Tilførsel av nye tekstiler = import - eksport + produksjon (1) 

Figur 2.2 Forbruk av nye tekstiler i Norge  

 

Tilgjengelige data 

Import- og eksportdata for Norge er hentet fra FNs Comtrade-database4. Denne databasen inkluderer 
handelsstrømmer målt i kg og US dollar. Produktkategorier er gitt i KN 2-sifrede, 4-sifrede og 8-sifrede 
nivåer. Innenlands produksjonsdata fra SSB er bare tilgjengelig i ProdCom-format med enten 8 sifre5  
eller 2 sifre6. ProdCom-data er tilgjengelig i NOK og i en rekke fysiske enheter avhengig av produktet. For 
klær og tekstiler kan den fysiske enheten være stk., m2 eller en vektenhet, men stk. er den vanligste 
enheten. 

                                                             
4 https://comtrade.un.org/  
5 https://www.ssb.no/statbank/table/10455/  
6 https://www.ssb.no/statbank/table/07345/  
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Konverteringstabeller fra ProdCom- til KN-koder er hentet fra Eurostat7. Konverteringstabellene er ikke 
en-til-en-konverteringer – det vil si at det ikke finnes én 8-sifret ProdCom-kode for hver 8-sifrede KN-
kode og omvendt. I noen tilfeller er konverteringen en-til-mange, i andre tilfeller mange-til-en. Mellom 8-
sifrede ProdCom-koder og mer aggregerte 4-sifrede KN-koder er det med ett unntak en mange-til-en-
konvertering. For å redusere kompleksiteten i beregningene er det derfor benyttet 4-sifrede KN-koder 
for import og eksport og 8-sifrede ProdCom-koder for innenlandsk produksjon. 

Skjulte produksjonsdata 

Grunnet at få virksomheter produserer tekstilprodukter i Norge, er det en del data som blir skjult på det 
8-sifrede ProdCom kode-nivået av konfidensialitetshensyn. Dette dreier seg om 12% av alle data for de 
relevante tekstilkodene i perioden 2008-2018. Det var kun mulig å utføre beregninger med tilgjengelige 
produksjonsdata, og der data er skjult, blir det tolket som null. På det 2-sifrede ProdCom-nivået finnes 
det imidlertid ingen skjulte data, da data ikke er kommersielt følsomme på dette nivået. I den 2-sifrede 
ProdCom-databasen er produksjonsdata samlet i kategorien 13-15, bekledning-, tekstil- og 
lærvareindustri. Ved å sammenligne de 2-sifrede dataene med 8-sifrede data har andelen av mengden av 
produksjonen som er skjult på det 8-sifrede nivå blitt estimert. 

Beregningstrinn 

Følgende trinn ble utført for å beregne nye tekstiler satt på markedet i Norge: 

  

Trinn 6 ble også utført for import og eksport av brukte tekstiler ved bruk av KN-koder 6309 og 6310. 
Brukte tekstiler er ikke inkludert som en produksjonskode i innenlandske produksjonsdata av åpenbare 
årsaker. 

Mengdene som settes ut på markedet ble delt inn i 36 produktgrupper og er angitt både i tusen tonn og 
kilo per innbygger per år. Oppdelingen etter produktgruppe er ikke av direkte relevans for dette 

                                                             
7 https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_REL&StrLanguageCode=EN&IntCurrentPage=3  

1. Hente handelsdata for relevante produkter på 4-sifrede KN-
kodenivået

2. Hente innenlands produksjonsdata for tilsvarende 8-sifrede 
ProdCom-koder 

3. Samle data for innenlandsk produksjon i 8-sifrede ProdCom-
kategorier under tilsvarende 4-sifrede KN-kode, og summere den 

økonomiske verdien

4. Prodrom-kode 14.19.32.00 er delt mellom to 4-sifrede KN-
koder: 6113 og 6210. Fordele produksjonsverdien mellom de to 

KN-koder med bruk av eksportdata

5. Konvertere innenlandsk produksjon for hver KN-sifret kode fra 
euro til kg ved å bruke konverteringsfaktorer beregnet fra 

eksportdata (tilgjengelig i kg og US dollar)

6. Beregne årlig forsyning av hver KN-kode til det innenlandske 
markedet ut fra ligning 1

7. Identifiserer andelen av skjult nasjonal tekstilproduksjonsdata i 
ProdCom statistikk for å estimere total årlig tekstilforbruk i Norge.
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prosjektet, men det er av høy interesse for aktører som opererer innenfor innsamling av tekstiler og 
tekstilavfall og for forskning relatert til tekstiler og bærekraft. 

2.2.3 Separat innsamling av brukte tekstiler og tekstilavfall 
Brukte tekstiler fra husholdninger blir separat innsamlet av flere typer aktører:  

• veldedige aktører som selger tekstilene videre for å finansiere veldedig virksomhet; 

• private innsamlere som selger innsamlede tekstiler videre for egen profitt; 

• offentlig eide avfallsselskaper som samler inn separate fraksjoner for å oppfylle miljøkrav og 
innbyggernes forventinger.  

Private og veldedige innsamlere 

De 12 største veldedige og private innsamlerne av tekstiler i Norge ble kontaktet: Det Norske 
Misjonsselskap, Erikshjelpen, Fretex, Kirkens Bymisjon, Hofmann Renotec, I:Collect (samler inn i H&M-
butikker, KID interiør m.fl.), NLM Miljø, NMS Gjenbruk, Ny Start i Øst, Røde Kors, UFF og Ukrainahjelpen. 

Et spørreskjema (heretter kalt Spørreskjema A) ble sendt til disse, som respondentene i første omgang 
skulle fylle ut og sende tilbake. Dette ble fulgt opp med telefonkontakt og intervjuer der det ble vurdert å 
være nødvendig for å bekrefte og utdype svarene. Spørsmålene omhandlet mengden av innsamlede 
tekstiler i 2018, hvordan de ble samlet inn, hva som deretter skjer med de innsamlede tekstilene, samt 
generelle vilkår for bransjen og hvordan dette har endret seg over tid. Dessuten inneholdt skjemaet 
spørsmål om regulatoriske og økonomiske hindringer for materialgjenvinning av avfallsfraksjonene, og 
potensielle tiltak for å overvinne disse hindringene (for Leveranse 2). Spørreskjemaet er presentert i 
Vedlegg A. 

De innsamlede tallene ble justert for å ekskludere produkter utenfor omfanget til studien, f.eks. sko, 
vesker, skinnklær og leker. 

Kommunale avfallsselskaper 

Kommuner i Norden overlater vanligvis innsamlingen av brukte tekstiler til veldedige og profesjonelle 
innsamlere. Imidlertid begynner kommuner i en rekke land gradvis å selv bli mer involvert i 
tekstilinnsamling, og i noen tilfeller samles nå brukte tekstiler og tekstilavfall inn separat fra andre 
avfallsstrømmer (Watson et al., 2018a; 2018b). Dette er også tilfelle i noen kommuner i Norge. 

Vi samlet informasjon om mengder av brukte tekstiler og tekstilavfall som samles inn separat av 
kommunale avfallsselskaper via et spørreskjema (heretter kalt Spørreskjema B).  

Spørreskjemaet omfattet spørsmål om separat innsamling av brukte tekstiler og tekstilavfall, hvordan de 
innsamlede tekstilene behandles, samt regulatoriske og økonomiske barrierer for materialgjenvinning av 
avfallsfraksjonene, og potensielle tiltak for å overvinne disse hindringene (for Leveranse 2). 
Spørreskjemaet er presentert i Vedlegg B. 

2.2.4 Estimering av tekstilmengde i blandet kommunalt avfall 
Relevante kommunale avfallsstrømmer som kan inneholde tekstiler fra husholdninger (og virksomheter 
dekket av kommunale avfallsordninger) er: 

• Restavfall samlet inn fra husholdninger og mikro- og SMB-bedrifter gjennom henteordninger 

• Restavfall som samles inn via containere på offentlige avfallsstasjoner (brennbart restavfall). 

Mengdene ble estimert ved bruk av eksisterende plukkanalysedata sammen med data for totale 
mengder av ulike avfallsstrømmer og/eller populasjonsdata. 
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Plukkanalyser ble samlet inn via spørreskjema B, som ble sendt ut til kommunale avfallsselskaper. 

Der det var mulig ble plukkanalysene analysert for å estimere mengde tekstiler i restavfall i kg per år per 
innbygger. Dette for å gi et mer pålitelig grunnlag for å kunne ekstrapolere dataene til andel tekstiler i 
restavfall for Norge som helhet enn hvis mengden tekstiler hadde blitt oppgitt som en prosentandel.  

Årsaken til dette er at andelen tekstiler i restavfallet er avhengig av i hvilken grad det er separat 
innsamling av en rekke materialstrømmer fra husholdningene. I en kommune som har separat 
innsamling av våtorganisk avfall vil andelen papir, papp, metall og plast være betydelig høyere enn i en 
kommune der bare papir blir samlet inn separat. Ved å måle tekstiler i restavfallet i kilo per innbygger 
per år vil andelen derimot ikke bli påvirket av den separate innsamlingen av andre materialstrømmer. 

For plukkanalysene, ble det beregnet et vektet gjennomsnitt i henhold til representativ størrelse på 
plukkanalysen. Dette ble skalert opp til nasjonalt nivå ved å multiplisere med befolkning. 

Konsistens ble kvalitetssikret ved å sjekke 1) hva som er inkludert i kategorien «tekstiler» i 
plukkanalysene og 2) at vekt for tørr tilstand er blitt brukt. Plukkanalyser som ikke har oppgitt tørrvekt, 
ble ekskludert fra analysen siden dette ellers vil føre til en betydelig overestimert mengde av tekstiler i 
restavfallet. 

2.2.5 Massebalanse-sjekk 

De estimerte mengdene for strømmene av brukte tekstiler og tekstilavfall (se 2.2.3 og 2.2.4) ble summert 
for å gi et estimat av de totale strømmene av disse som oppstår hvert år. Som en kvalitetssjekk ble disse 
deretter sammenlignet med de totale mengdene nye tekstiler som settes ut på markedet (se 2.2.2). 

Disse verdiene bør være relativt nær hverandre. Forskjeller mellom disse kan skyldes følgende: 1) 
Mangel på stabile forhold i forbruket av nye tekstiler fra år til år, 2) tyveri av brukte tekstiler fra 
containere før de er registrert, 3) mengden av nye tekstiler som settes ut på markedet og som aldri blir 
solgt (se nedenfor), 4) vekttap fra tekstiler som et resultat av fibertap i vaskeprosesser, 5) økt lagring av 
tekstiler i husholdningene, og 6) usikkerheter i estimater av mengden i hver av de fire strømmene. 

2.2.6 Ikke solgte tekstiler fra detaljhandel 

Vi tok kontakt med bransjeorganisasjonene for klær og tekstiler (Virke Faghandel og NHO Service og 
Handel) samt 89 større og mindre butikk-kjeder og importører med forespørsel om blant annet følgende 
informasjon: 

• Hvilke mengder tekstiler blir i gjennomsnitt ikke solgt per år? 

• Hva gjør forhandlerne med disse tekstilene: forbrenner, resirkulerer, donerer for gjenbruk? 

• Hva er driverne for a) mengdene og b) forhandlernes tilnærming til hva de skal gjøre med disse 
tekstilene? 

Spørreskjemaet er presentert i Vedlegg C. 

2.3 Leveranse 2 – Analyse av de regulatoriske og økonomiske barrierene for økt 
materialgjenvinning av tekstiler 

Oppgaven ble utført på basis av følgende metoder: 

• En gjennomgang av tilgjengelig litteratur 

• Intervjuer med sentrale aktører 
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2.3.1 Gjennomgang av tilgjengelig litteratur 
Det finnes en stor mengde tilgjengelig litteratur om forskriftsmessige, økonomiske og andre barrierer for 
materialgjenvinning av tekstiler. Følgende litteratur ble gjennomgått, og de viktigste barrierene for 
materialgjenvinning av tekstiler identifisert. Barrierene ble videre analysert for å vurdere hvilke som er 
relevante for norsk tekstilavfall. 

• Elander et al. (2017) Critical aspects in design for fiber-to-fiber recycling of textiles 
http://mistrafuturefashion.com/2016-1-critical-aspects/  

• Ellen Macarthur Foundation (2018) A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-
Economy_Full-Report.pdf  

• Gram-Hanssen et al. (2017) Forbrukerundersøkelse: Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet  
https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=1984  

• Koszewska (2018) Circular Economy — Challenges for the Textile and Clothing Industry 
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/aut.2018.18.issue-4/aut-2018-0023/aut-2018-0023.pdf  

• Lyng og Prestrud (2018) Vurdering av henteordning for tekstiler fra husholdninger i Grenlandsregionen 
https://www.ostfoldforskning.no/media/2087/or-2318-vurdering-av-henteordning-for-tekstiler-fra-
husholdinger-i-grenlandsregionen.pdf   

• Ljungkvist et al. (2018) Developments in global markets for used textiles and implications for reuse and 
recycling http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2018/09/Mistra-Future-Fashion-2018.04-
M-Elander-D.3.3.4.1.pdf   

• Palm et al. (2014) Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles 
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A720964&dswid=-8751   

• Palm et al. (2015) A Nordic textile strategy: Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and 
recycling of textiles http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:791003/FULLTEXT01.pdf   

• Watson et al. (2017a)  Textile-to-textile recycling: Ten Nordic brands that are leading the way 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1147645&dswid=2592  

• Watson et al. (2017b) Stimulating Textile-to-Textile Recycling http://norden.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1161916&dswid=-515   

• Watson et al. (2016) Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts http://norden.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1057017&dswid=2128   

• WRAP UK (2019) Fibre to fibre recycling: An economic & financial sustainability assessment 
http://www.wrap.org.uk/node/199665/  

2.3.2 Intervjuer med sentrale aktører 
Litteraturgjennomgangen ble supplert med intervjuer av norske og internasjonale aktører som er direkte 
eller indirekte engasjert i materialgjenvinning relatert til tekstiler. Markedet for resirkulerte tekstiler er 
globalt, og resirkuleringsaktivitetene i Norge er begrensede. Tekstilgjenvinning av nordiske, brukte 
tekstiler foregår for det meste i andre land. 

Intervjuer ble utført med tekstilinnsamlingsaktører i det norske markedet og deres samarbeidspartnere i 
eksempelvis Polen, Litauen og Bulgaria. Intervjuer ble også gjennomført med andre internasjonale 
engros- og resirkuleringsorganisasjoner: Boer Group, SOEX og Frankenhuis.  

Intervjuene var semi-strukturerte og dekket følgende temaer: 

• Hvilke typer av resirkulering av tekstiler er mulig i dag? 

• Hvilken pris (hvis noen) er gitt for råvarene i henhold til fibertyper, og kan dette dekke 
transportkostnader fra andre land? 
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• Hvilke tekniske, forskriftsmessige og økonomiske utfordringer er det med materialgjenvinning? 

• Hvilken positiv og negativ utvikling kan forventes i fremtiden? 

• Hvilke tiltak er nødvendig på myndighetsnivå og på bransjenivå for å bryte ned disse 
hindringene og sikre høyere andeler av materialgjenvinning? 

Resultatene fra litteraturgjennomgangen og intervjuene finnes i kapittel 3.2 av rapporten.  

2.4 Leveranse 3 – Innsamling av informasjon om avfallsbehandling for brukte 
norske syntetiske tekstiler som er eksportert, men som kasseres før ombruk. 

Totale mengder brukte tekstiler og tekstilavfall til eksport rapporteres under Leveranse 1. I Leveranse 3 
innhentet vi informasjon om andelene som blir resirkulert på ulikt vis av disse tekstilene. Denne 
informasjonen ble vurdert opp mot en detaljert kartlegging av mengder og hva som skjer med 
eksporterte brukte tekstiler fra nordiske land, som ble utført av Watson et al. (2016). 

Schmidt et al. (2016) gjennomførte en analyse av fibersammensetningen til nye tekstiler som settes ut på 
nordiske markeder. Denne ble utviklet fra svært detaljerte import-, eksport- og produksjonsdata med 
beskrivelse av fibertyper. Det ble antatt at de brukte tekstilene som blir eksportert har samme 
sammensetning som Schmidt et al. kom frem til. 

Til sammen gav disse dataene sammenstilt et estimat på den totale mengden eksportert syntetisk fiber 
som stammer fra brukte tekstiler og tekstilavfall og som går til resirkulering i andre land. 

Alle resirkuleringsteknologier for syntetiske tekstiler - kjemisk, mekanisk og termisk - begynner med en 
prosess hvor tekstilene deles opp i mindre deler og rives fra hverandre. Det er denne prosessen som er 
den største potensielle kilden for frigjøring av mikrofiber. 

De internasjonale aktørene innenfor resirkulering og grossistene som ble kontaktet i forbindelse med 
Leveranse 2 ble også bedt om å gi informasjon om resirkuleringsprosessene som de fører tilsyn med: 

• Hvordan og under hvilke forhold skjer prosessen med å dele/rive opp tekstilene? 

• Hvilke avbøtende tiltak blir utført for å samle frigjorte mikrofibre? 

• Hvilke standarder for luftkvalitet må de oppfylle i forhold til generelle miljø- og helsestandarder 
for sine ansatte? 

• Hva skjer med mikrofibre som fanges opp av luftfiltreringssystemer i anlegget? 

• Hvilke ytterligere tiltak kan utføres for å redusere risikoen for mikrofiberforurensning? 

Denne informasjonen ble sammenstilt i en oversikt som angir mengde og risiko for 
mikrofiberforurensning fra norsk brukt tekstileksport, og hvordan disse kan reduseres ytterligere. 
Resultatene presenteres i kapittel 3.3.  
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3 RESULTATER 

3.1 Leveranse 1 – tekstilstrømmer i Norge 

3.1.1 Overblikk 

Ifølge tilgjengelig data ble 74.340 tonn nye tekstiler satt på markedet i Norge i 2018. Når "skjult" 
innenlandsk produksjon samt utenlandske netthandel tas med, blir det totale forbruket ca. 80.000 tonn i 
2018. Det tilsvarer ca. 15 kilo per innbygger. 77% av dette er klær, mens de resterende 23% er 
boligtekstiler. 

Dersom det antas at fordelingen 
mellom privat og offentlig forbruk er 
som i Danmark, vil husholdninger 
utgjøre ca. 88% av det samlede 
forbruk, med et forbruk på cirka 
70.400 tonn (13,3 kg per person). 

Når husholdningene ikke lengre har 
bruk for disse tekstilene, er det av 
interesse å undersøke hva som skjer 
med dem: Blir de donert, innsamlet 
separat av kommunen eller kastet i 
restavfallet, og hvordan behandles 
eventuelt tekstilene derfra? 

Figur 3.1 gir en oversikt over 
estimerte tekstilstrømmer til og fra 
husholdninger, basert på beste 
tilgjengelige informasjon. De ulike 
strømmene gjennomgås i detalj i de 
neste avsnittene. 

31.690 tonn brukte tekstiler og 
tekstilavfall (eks. sko, vesker o.l.) ble 
samlet inn separat fra husholdninger 
i 2018, i den hensikt å bli gjenbrukt 
eller materialgjenvunnet. I tillegg ble 600 tonn usolgte tekstiler donert av klesforhandlere til gjenbruk. Til 
sammen utgjør det 45% av tekstilene som ble satt på markedet til privat forbruk. 

Separat innsamling foretas primært av veldedige organisasjoner (79%). Kommunale avfallsselskaper 
samler inn 13%, og private aktører 8%. Innsamling skjer hovedsakelig gjennom oppstilte containere 
(93%) på offentlig eller privat grunn. Henteordninger utgjør kun 4% av total innsamling. Hele 97% av de 
innsamlede tekstilene ble eksportert til detaljert sortering, gjenbruk og materialgjenvinning i utlandet. 
Kun 2% (640 tonn) ble igjen i Norge, til gjenbruk og gjenvinning her. Omtrent 72% av de eksporterte 
tekstilene gjenbrukes, mens 21,5% går til materialgjenvinning, som industrikluter, polstring, isolering, 
"ikke-vevde" tepper eller lignende. Resterende 6,5% bli deponert/forbrent i sorteringslandene.  

Det estimeres at 31.550 tonn tekstiler ender i blandede avfallsstrømmer i Norge som sendes til 
forbrenning, Dette er marginalt høyere enn mengden som blir innsamlet separat. Det resterende 6.745 
tonn tekstiler kan ikke gjøres rede for. Det kan skyldes at flere av estimatene er heftet med usikkerhet 
(se Boks 1).

Boks 1: Mulige feilkilder i beregningene 

Av materialstrømmene som presenteres i Figur 3.1, er det flere som antas å 
ha stor eller mellomstor usikkerhet. Det gjelder følgende:  

• Tekstilforbruk hos husholdninger – mengden av tekstiler som 
importeres til Norge gjennom netthandel er noe usikkert. Dessuten var 
en stor del av norsk tekstilproduksjon ikke tilgjengelig. Viktigere er 
antakelig inndelingen av forbruk mellom husholdninger og bedrifter i 
privat og offentlig sektor. I studien er disse basert på danske forhold, 
som i sin tur også inkluderer innbygget usikkerhet. 

• Tekstiler i restavfall fra husholdninger – det finnes her omfattende 
data fra plukkanalyser, men spredningen mellom disse når det gjelder 
mengde tekstiler per person er betydelig. Dette skyldes dels en 
forskjell i hvordan "tekstiler" er definert i plukkanalysene og dels det 
faktum at avfall som blandes med kjøkkenavfall blir fuktig og dermed 
tyngre. 

• Andel tekstiler i brennbart avfall på gjenbruksstasjoner – estimatene 
er basert på kun tre stikkprøveanalyser som dekker i alt bare 44 tonn 
avfall fra tre kommuner. Dessuten viser plukkanalysene av brennbart 
avfall en svært stor variasjon i andelen av tekstiler. 

• Slitasje – det finnes ingen rapporter eller data som går inn på vekttap 
fra slitasje i vask og ved bruk. 

• Usolgte tekstiler fra forhandler – de større forhandler av klær til 
husholdninger har ikke vært villige til at dele informasjon om mengden 
av usolgte tekstiler som forbrennes eller går til materialgjenvinning.  
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Figur 3.1: Oversikt over tekstilstrømmer til og fra norske husholdninger i 2018 (tonn)
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3.1.2 Det samlede forbruk av nye tekstiler  
Tabell 3.1 viser mengden av ulike tekstiler som ble solgt i det norske markedet i 2018. Utviklingen i 

innkjøp av klær og boligtekstiler i Norge siden 2009 vises i Figur 3.2.  

Ifølge tilgjengelige data ble 74.340 tonn nye tekstiler satt på det norske markedet i 2018. 77% av de 

leverte tekstilene var klær, mens de resterende 23% var boligtekstiler. Forbruket har, ifølge tilgjengelig 

data, falt med 8% siden 2009. Dette er alene forårsaket av en nedgang i forbruk av klær. Forbruk av 

boligtekstiler har vært nokså stabilt på omkring 17.000 tonn per år.  

 

Tabell 3.1: Norsk forbruk av nye klær og boligtekstiler (2018) 

Produkttyper Totalt forbruk 
(tonn) 

Totalt forbruk 
(kg/person) 

Frakker, kapper, anorakker 5.005 0,95 

Drakter, blazere, bukser, shorts, kjoler og skjørt 16.928 3,20 

Skjorter, bluser, topper  3.736 0,71 

Undertøy, T-shirts, vester, sokker og nattklær 12.964 2,45 

Gensere og cardigans  9.393 1,77 

Babyklær 942 0,18 

Sports- og svømmeklær 2.225 0,42 

Klær impregnert med plast 476 0,09 

Lommetørklær, slips, skjerf, hansker og annet 
2.015 0,38 

Ikke-vevde tekstilprodukter 
3.759 0,71 

Klær 57.448 10,85 

Tepper og sengetepper 1.623 0,31 

Sengetøy, duker, håndklær og kluter 10.045 1,90 

Gardiner og andre interiørtekstiler 52.23 0,99 

Boligtekstiler 16.891 3,19 

Sum  74.340 14,04 

 

3.1.3 Justeringer i totalt forbruk 
Som beskrevet i metodekapittelet er forbruket noe undervurdert da mesteparten av 

produksjonsdataene i Norge er skjult i ProdCom-data på det disaggregerte nivået. Siden det norske 

forbruket er dominert av importerte tekstiler, har imidlertid ikke dette så stor betydning sammenlignet 

med det totale forbruket. Hvis det antas at de skjulte produksjonsdataene har samme 

gjennomsnittsverdi som de ikke skjulte, er det samlede forbruk undervurdert med inntil 2.500 tonn.  
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Figur 3.2: Forbruk av tekstiler i Norge, 2009-2018 (uten justeringer for utenlandsk netthandel og 
"skjult" innenlands produksjon) 

 

 

Tallet for samlet forbruk bør også justeres for husholdningers utenlandske netthandel, da slik handel ikke 

er inkludert i handelsdata fra Comtrade. Bransjeorganisasjonen Virke Handel estimerer at 

husholdningers innkjøp av klær via utenlandsk netthandel lå på 3,2 milliarder NOK i 20188. Ifølge 

Eurostat-data brukte norske forbrukene 55,3 milliarder NOK på klær i 20189. Hvis det antas at netthandel 

inkluderer samme typer produkter som detaljhandel i Norge, vil netthandel utgjøre 3.300 ekstra tonn til 

det totale forbruket. Ifølge Virke er slik netthandel sterkt økende. Det er mulig at nedgangen i forbruk 

siden 2009 (Figur 3.2) skyldes en økning i netthandel. Forbruket kan dermed i praksis være mer stabilt 

enn offisielle handelsdata antyder. 

Når "skjult" produksjon samt netthandel tas med, kan det estimeres at det totale forbruket i Norge 
ligger på 80.000 tonn i 2018. Dette tilsvarer 15 kg per person. Dette er høyere enn det svenske forbruket 

(12,5 kg), og på nivå med det danske (15 kg). 

3.1.4 Fordelingen mellom husholdninger, offentlig og næringslivet 
Innenfor rammene av dette prosjektet har det ikke vært mulig å beregne fordelingen av tekstilforbruk 

mellom private husholdninger, offentlige aktører (sykehus, kommuner osv.) og privat næringsliv (f.eks. 

uniformer og arbeidstøy). Det kan imidlertid antas at fordelingen i Danmark vil samsvare relativt godt 

med den norske. I Danmark er 88% av forbruket fra husholdninger, 6,5% fra næringslivet og 5,5% 

offentlig forbruk (Watson et al., 2018).  

                                                             

8
 Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020, 15.10.2019 

9 Eurostat tabell nama_10_co3_p3 Final consumption expenditure by households by consumption purpose (COICOP 3 digit). 
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3.1.5 Separat innsamling av brukte tekstiler og tekstilavfall 
Vi estimerer at i underkant av 32.000 tonn10 brukte tekstiler ble separat innsamlet i 2018 (se Tabell 3.2). 

Dette utgjør 40% av nye tekstiler som ble satt på markedet i 2018 og 45% av nye tekstilene som ble satt 
på markedet til privat forbruk. Med andre ord er det 45% av tekstiler innkjøpt av husholdninger som 

innsamles separat med intensjon om gjenbruk og materialgjenvinning, når husholdninger ikke lengre har 

bruk for dem.  

Separat innsamling er 

fremdeles dominert av 

veldedige innsamlere, som 

er ansvarlige for 79% av 

innsamlingen (se Figur 3.3), 

med private innsamlere 

som nest største aktør. De 

to største veldedige 

innsamlerne er ansvarlige 

for 87% av all innsamling i 

Norge.  

93% av tekstilene blir 

samlet inn via containere 

som står på offentlig grunn 

(kommunale 

gjenbruksstasjoner, gater osv.) eller på privat grunn (se Figur 3.4).  

Henteordninger utgjør kun 4% av total innsamling. Dette anslaget er begrenset til kommunale 

avfallsselskaper. I 2018 ble ikke henteordninger tilbudt av de veldedige organisasjonene og private 

innsamlerne som svarte på spørreundersøkelsen. Noen av de veldedige innsamlerne har nylig begynt å 

samle inn tekstiler via nye kanaler (se Boks 2), men foreløpig er bare små mengder tekstiler samlet inn 

gjennom disse kanalene.  

En overraskende liten del ble 

samlet inn fra offentlige 

virksomheter (kun 20 tonn). 

Resten antas å komme fra private 

husholdninger.  

Flere veldedige innsamlere 

forventer høyere grad av 

innsamling fra norske 

husholdninger i 2019 i forhold til 

2018, inntil 950 tonn totalt. Dette 

skyldes høyere aktivitet og 

innføring av flere typer 

innsamling.  

Merkevare- og detaljhandelsstanden er kommet i gang med å samle inn tekstiler de siste 5 årene, alle i 

partnerskap med en større innsamler. Det viktigste eksempelet er I:Collect, som har samlet inn tekstiler i 

                                                             

10	En	total	innsamling	på	35.352	tonn	er	rapportert,	hvorav	litt	over	10%	er	antatt	som	sko,	vesker	og	andre	varer	som	
ligger	utenfor	denne	studiens	omfang. 
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Figur 3.3: Tekstilinnsamling fordelt på aktørtyper
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H&M-butikker siden 2014. Det ble 

samlet inn noe over 270 tonn tekstiler i 

merkevare-/detaljhandelsbutikker i 

2018. 

En annen gruppe aktører som nylig har 

begynt å bli mer aktivt involvert i 

tekstilinnsamling er kommunale 

renovasjonsselskaper. 11 av de 75 

kommunale avfallsselskapene som 

svarte på det tilsendte spørreskjemaet 

har egen innsamling av brukte tekstiler 

og tekstilavfall (se tabell 3.3). 7 av de 11 

samler inn gjennom henteordninger, og 

5 samler inn gjennom egne containere 

på gjenbruksstasjoner. Et avfallsselskap 

benytter seg av begge ordningene. 

Tabell 3.2: Overblikk over tekstilinnsamling i Norge 
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Veldedig 1 
  

38 
    

38 0 % 38 

Veldedig 2 
 

80 20 
    

100 10 % 90 

Veldedig 3 10.000 8.000 500 70   2.610 20 21.200 12,5 % 18.550 

Veldedig 4 2.000 5.450   50   2.000   9.500 6 % 8.930 

Veldedig 5 553 553           1.106 10 % 995 

Veldedig 6 100 100   1 1     202 10 % 182 

Privat 1 3.015             3.015 10 % 2.714 

Privat 2       151       151 0 % 151 

Øvrige 
innsamlere1 

    40          40  0%  40  

Kommunale 
avfallsselskaper 
(svarende)2 

1.020       1321     2.341 5 % 2.224 

Kommunale 
avfallsselskaper 
(øvrige) 

989       1280     2.2693 5 % 2.156 

Total  16.688 14.183 598 272 1.322 4.6104 20 35.3524   31.690 
1 Estimert av Omatt, bransjeforening for ideelle gjenbruksaktører (intervju) 
2 Se Tabell 3.3 nedenfor. Dette er innsamlet av kommunale avfallsselskaper som dekker 78 % av den norske befolkning. 
3 Svarer til 4.610 tonn tekstiler som veldedige innsamlere rapporterer at de mottar fra avfallsselskaper i Norge, minus de 2.341 tonn som de 
kommunale avfallsselskapene har samlet inn i 2018. Det antas at alle tekstiler innsamlet av avfallsselskaper doneres eller selges til veldedige 
innsamlere 

 4For å unngå dobbelttelling av de 4.610 tonn tekstiler innsamlet av avfallsselskaper og donert/solgt til veldedige innsamlere, inkluderes dette 
ikke i den totale summen  

Boks 2: Eksempler på nye innsamlingsmåter 

Flere innsamlere har nylig opprettet nye kanaler for innlevering av 

brukte tekstiler fra forbrukere. 

Pose på posten (Fretex): Via dette initiativet kan forbrukere hente 

en Fretex-pose egnet til sikker frakt av klær på et postkontor eller i 

en Fretex-butikker. Denne fylles med inntil 8 kilo klær og sendes til 

Fretex mot å betale en frakt på 50 NOK. 

Pant i kleskjeder (Fretex): Initiativet er opprettet i samarbeid med 

Lindex. Forbrukere kan levere en bærepose med brukte klær av et 

hvilket som helst merke hos Lindex, og mottar et rabattilbud på 50 

NOK dersom de handler for mer enn 300 NOK. 

Donasjon fra dørmatte (Røde Kors): Forbrukere kan kostnadsfritt 

bestille en Røde Kors-pose til de fleste adresser i Norge. Denne 

fylles med klær, avhenting bestilles, og posen legges på dørmatten. 

Det koster 35 NOK å få den hentet.  
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Tabell 3.3: Innsamling og behandling av tekstiler av kommunale avfallsselskaper, som input til Tabell 
3.2 (tonn) 

 INPUT OUTPUT 

Kommune/avfallsselskap Innsamlet 
mengde 
(2018) 

Innsamlet via 
henteordning 

Innsamlet 
via 
containere 

Donert/solgt til 
veldedige 
organisasjoner 

Forbrent 

Tinn kommune 42 42   42   

Vefas IKS 107 107   107   

Nordhordland og Gulen 
Interkommunale IKS 

82 82   82   

Odda kommune 25 25   25   

Indre Agder og Telemark IKS 12 12   12   

Fjellregionens Interkommunale  90 60 30  90   

Stavanger kommune 993 993   993   

Valdres Kommunale 
Renovasjon IKS 

24   24  191 5 

NIR IKS 310   310  310   

Reno-Vest Produksjon AS 24   24  24   

Oslo kommune 632   632 632   

Sum (inklusiv sko og tasker) 2341 1321 1020 2336 5 

Andel (%)  100 % 56 % 44 % 99,8 % 0,2 % 
1  Valdres Kommunale Renovasjon rapporterer at alle innsamlede tekstiler blir avhentet av Tingvolltoppen Arbeidssenter, som yter 

tjenester til mennesker i alle aldre med psykisk utviklingshemming, eller andre med tilsvarende behov. De blir sortert i Tingvolltoppen 

Arbeidssenter i ulike kategorier og solgt/donerte videre til UFF. En mindre del som ikke er egnet til gjenbruk går til forbrenning. 

Alle de innsamlede tekstilene ble donert/solgt videre til veldedige innsamlere i Norge, med unntak av 5 

tonn som ble sendt til forbrenning. I motsetning til Danmark (jfr. Watson et al., 2018a) har kommunale 

avfallsselskaper ikke butikker på gjenbruksstasjoner, og kommunale avfallsselskaper eksporterer heller 

ikke brukte tekstiler til behandling i utlandet11. Ett avfallsselskap bruker lokale aktører til å sortere de 

innsamlede tekstilene før de donerer/selger dem til en veldedig organisasjon som en form for sosial 

aktivering (se fotnote til Tabell 3.3) 

3.1.6 Håndtering av separat innsamlede tekstiler 
Behandling av de innsamlede tekstilene er presentert i Tabell 3.4. Hele 96,8% ble eksportert. En meget 

liten andel (26 tonn) ble eksportert til direkte gjenbruk. Resten (30.635 tonn) ble eksportert til detaljert 

sortering i andre land, for det meste i Øst-Europa (bl.a. Polen, Litauen, Bulgaria, Estland), men en del blir 

også eksportert til Storbritannia (av Røde Kors). 

                                                             

11
 I Danmark blir 14% av tekstilene samlet inn av kommunale avfallsselskaper solgt i egne butikker på gjenbruksstasjoner og 18% 

eksportert direkte av selskaper til behandling av aktører i andre land. 
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Det meste av de eksporterte tekstilene er såkalt "original" (fullstendig usorterte). En mindre andel blir 

overfladisk sortert i Norge i den hensikt å ta ut noen klær for gjenbruk i Norge før resten blir eksportert 

til detaljert sortering.  

Veldedig innsamler 2 sorterer for eksempel ca. 10 % av tekstilene som samles inn i Norge. 20 % av dette 

passer i sin tur i kvalitet, stil og type til det norske second-hand-markedet, og sendes dit. 5 % av det 

utsorterte blir vurdert som fuktig eller kontaminert på annen måte, og blir sendt til forbrenning. 

Ytterligere 5 % av den utsorterte mengden blir sendt til gjenbruk i Norge, størsteparten som 

industrikluter, og en mindre del til "upcycling", der tekstilene sys om til nye produkter, som for eksempel 

vesker.  

Kun en svært liten andel av alle innsamlede tekstiler i Norge ble gjenbrukt (1,5 %) eller 

materialgjenvunnet (0,3 %) innenlands.  

Tabell 3.4: Oversikt over behandling av innsamlede brukte tekstiler 

   
 
INN-

SAMLING 

(tonn) 
 
Innsamlede 

tekstiler 

EKSKL. sko, 

vesker, 

leketøy 

 
 

BEHANDLING (%) 

Gjenbruk 

(NO) 

Material-

gjenvinning 

(NO) 

Eksport (for 

sortering 

annet sted)* 

Eksport (for 

gjenbruk) 

Eksport (for 

material-

gjenvinning) 

Forbrenning 

(NO) 

Veldedig 1 38 90 % 
  

10 % 
  

Veldedig 2 90 20 % 
 

60 % 20 % 
  

Veldedig 3 18.550 2 % 0,5 % 97 % 
  

0,5 % 

Veldedig 4 8.930 1 % 
 

96 % 
  

3 % 

Veldedig 5 995 
  

100 % 
   

Veldedig 6 182 
  

100 % 
   

Privat 1 2.714 
  

99,5 % 
  

0,5 % 

Privat 2 151     100 %        

Øvrige 
innsamlere 

40 90 %     10 %      

Total (tonn) 31.690  549 93 30.635 26 0 374 

Total (andel 

%) 

100 % 1,7 % 0,3 % 96,7 % 0,1 % 0 % 1,2 % 

*Inkluderer tekstiler som er hentet direkte fra innsamlingscontainer uten noen form for sortering ("original") samt "original" 

hvor noe av de beste kvalitetene er tatt ut for salg i egne butikker 

Mengden av brukte tekstiler og tekstilavfall som til sammen ble eksportert (30.661 tonn) samsvarer 

forholdsvis godt med mengden av eksporterte brukte tekstiler under KN-kode 6309 som er rapportert i 

UN Comtrade, 36.300 tonn i 2018, når man tar hensyn til at den sistnevnte mengden inkluderer sko, 

vesker og andre produkter, som ikke er inkludert i førstnevnte mengde. 
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Det er også relevant å følge de eksporterte tekstilene til deres endelige skjebne på det globale markedet. 

Watson et al. (2016) har kartlagt skjebnen for hele den nordiske eksporten av brukte tekstiler i 2015. En 

oppsummering er gitt i tabell 3.5. 

Tabell 3.5: Skjebnen til eksporterte nordiske ‘original’ i 2015 
 

Gjenbrukte fraksjoner Gjenvinning Avfalls- 
behandling 

Kvalitet og 
(destinasjon) 

Shop 

quality' 

(Øst-
Europa) 

Grade A 

og B 

(Afrika/ 
Øst-

Europa/ 
Midtøsten) 

Second 

grade  

(Asia/ 
Midtøsten) 

Industrikluter 

(Global) 
Mekanisk 

gjenvinning 

(Øst- 
Europa/ 

Asia) 

Deponering/ 

forbrenning 

(Sorteringsland) 

Eksport av 'original' 
(usorterte tekstiler) 

10 % 46 % 15 % 10 % 8 % 11 % 

Eksport av overfladisk 
sorterte tekstiler   

 
53 % 17 % 11 % 9 % 10 % 

Source: Watson et al. (2016) 

De to største innsamlingsaktørene i Norge har rapportert skjebnen til tekstilene de eksporterte i 2018. Til 

sammen gir det et vektet gjennomsnitt for gjenbruk på 72%, for materialgjenvinning på 21,5% og for 

deponering/forbrenning på 6,5%.  

Dersom man antar at alle tekstiler som blir eksportert fra Norge i 2018 blir behandlet på samme måte, 

gir dette et grunnlag for en oversikt over behandlingen av de totale 31.690 tonn brukte tekstiler (ekskl. 

sko, vesker osv.) som ble samlet inn i Norge i 2018. Dette er vist i Figur 3.5. 

    

*NO = Norge, RaV = resten av verden 

3.1.7 Tekstilstrømmer i blandede husholdningsavfallsstrømmer 
Tekstiler kan havne i blandede husholdningsavfallsstrømmer på to måter: I restavfall hentet direkte hos 

husholdninger, og i brennbart avfall levert av husholdninger i containere på kommunale 

gjenbruksstasjoner. Mengdene av tekstiler i begge materialstrømmene er estimert under hvert sitt 

avsnitt under. Disse tekstilene går ofte til forbrenning med energiutnyttelse. 

Gjenbruk (NO)
2%

Gjenbruk (RaV)
70%

Materialgjenvinning 
(NO)
0%

Materialgjenvinning 
(RaV)
21%

Forbrenning (NO)
1%

Forbrenning/ 
deponering (RaV)

6%

Figur 3.5: Endelig skjebne av brukte tekstiler innsamlet i Norge (2018) 



 

 
Side 28 av 81 

Restavfall fra husholdninger 

Vi anslår at ca. 25.400 tonn tekstiler blir kastet i husholdningers restavfall hvert år. Dette er estimert 

ved å samle data fra 8 forskjellige plukkanalyser (se tabell 3.6) som inneholder mer enn 16 tonn restavfall 

fra husholdninger, som beskrevet i metodedelen. Data fra hver analyse har blitt vektet for å oppveie 

forskjellene i mengde. 

I noen av plukkanalysene er definisjonen av tekstiler uklar. Disse analysene kan ha inkludert lær eller 

andre tekstiltyper som ikke er inkludert i denne undersøkelsen. I tillegg informerer ikke prøveanalysene 

om tekstilene veies i tørr eller fuktig tilstand. Det er kjent fra tidligere analyser at forskjellen mellom 

tørre og fuktige klær kan utgjøre en vektforskjell på inntil 20 %. 

Tabell 3.6: Tekstiler i restavfall fra husholdninger: resultater fra plukkanalyser 

 Plukkanalyse 

Mengde avfall i 

plukkanalysen 

(kg) 

Tekstilavfall per 

husholdning per 

år (gram) 

Tekstilavfall per 

person per år 

(gram) 

Fosen Renovasjon IKS 588 5.200 2.410 

Grenland IKS 3.374 9.936 4.600 

Oslo Kommune 4.259 11.232 5.200 

ROAF IKS 2.300 11.016 5.100 

Avfall Sør 362 38.366 17.762 

Aurskog-Høland 350 7.776 3.600 

Bærum Kommune 3.227 8.208 3.800 

Telemark IKS 2083 8.480 3.926 

Totalt 16.543 - - 
Vektet gjennomsnitt -  10.308 4.772 

 

Tekstiler i brennbart avfall på gjenbruksstasjoner 

Vi anslår at brennbart avfall fra kommunale gjenbruksstasjoner inneholder ca. 6.130 tonn tekstiler årlig. 
Anslaget er basert på tre plukkanalyser av brennbart restavfall fra gjenbruksstasjoner fra henholdsvis 

Oslo, Grinda og Vestfold, av totalt ca. 44 tonn avfall. Et vektet gjennomsnitt av disse tre analysene viser 

at 4,05 % av det brennbare restavfallet består av tekstiler.  

I tillegg til dette er det innhentet informasjon om årlige mengder brennbart avfall fra gjenbruksstasjoner 

fra en rekke avfallsselskaper som totalt dekker 32 % av Norges befolkning (dvs. 1.73 millioner 

mennesker). Når dette skaleres opp til Norges befolkning, kan det estimeres en mengde på 151.400 tonn 

brennbart restavfall fra gjenbruksstasjoner årlig. Imidlertid er det svært stor variasjon mellom ulike 

selskaper, og oppskaleringen er dermed noe usikker. Definisjonen av brennbart restavfall vil dessuten 

variere fra kommune til kommune. En tekstilfraksjon på 4,05 % vil svare til ca. 6.130 tonn tekstiler i 

brennbart avfall for Norge totalt. 

 

Plukkanalysene av brennbart avfall viser en svært stor variasjon i andelen av tekstiler i brennbart avfall, 

fra 0,84 % til 4,63 %. Dette kan skyldes en variasjon i det som blir forstått som "tekstiler" i 

plukkanalysene; i noen kan det være klær alene, i andre kan det også være husholdningstekstiler, puter 
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og tepper, og i noen tilfeller kan det også være sko. Det kan også skyldes variasjon i hva som ellers blir 

samlet i containere på disse gjenbruksstasjonene, inkludert tekstilcontainere fra veldedige 

organisasjoner. 

3.1.8 Tap fra systemet 

Avhending av usolgte tekstiler fra produsenter og forhandlere 
Noen av tekstilene som 

husholdningene har kjøpt i 

henhold til beregningene, 

ender i realiteten ikke opp 

hos husholdningene. Noen 

blir returnert etter kjøpet på 

grunn av feil, og andre 

kommer til skade hos 

forhandleren. Det er 

dessuten en del klær som 

avhendes når forhandleren 

skifter utvalget av klær i 

butikkene. 

44 produsenter og 

forhandlere svarte på 

undersøkelsen som 

omhandlet mengde av 

usolgte tekstiler og hvordan 

de håndteres av 

forhandlere.  

45 % av respondentene svarte at de donerte (noen) usolgte tekstiler til resirkulerings- eller 

materialgjenvinnings-organisasjoner (se Figur 3.6). 16 % svarte at de sender (noen) usolgte tekstiler til 

forbrenning. 

Bare 16 av de 44 respondentene har rapportert mengden av disse tallene. Totalt utgjør dette 116 tonn 

usolgte tekstiler i året, noe man kan regne med er kun en liten andel av usolgte tekstilene i bransjen. 

Flere av de større produsentene/ forhandlerne har ikke oppgitt mengde. De rapporterte mengdene er 

oppsummert i Figur 3.7.  

Merk altså at 

fordelingen i Figur 3.7 

bør anses som svært 

usikker, da de største 

aktørene ikke har 

oppgitt mengder. Fra 

figuren fremgår det at 

kun 11 % (12,3 tonn) av 

de 116 tonnene som er 

gjort rede for går til 

innsamlingsaktører. 

Derimot blir hele 82 % 

av de rapporterte 
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Figur 3.6: Hva skjer med de tekstilene som ikke blir solgt/kan 
selges og som må avhendes? Andel av 44 svar
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Figur 3.7: Hva skjer med de tekstilene som ikke blir solgt/kan selges 
og som må avhendes? (andel av mengden). Basert på svar fra 16 av 44. 
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mengdene sendt til forbrenning. En av innsamlingsaktørene (Veldedig 3 i Tabell 3.3) har imidlertid 

oppgitt at de de mottok ca. 600 tonn usolgte tekstiler fra produsenter og forhandlere i 2018. Blant annet 

mottok de usolgte tekstiler fra noen av de største tekstilforhandler i Norge samt en rekke mindre 

forhandler. 

Det vurderes på denne bakgrunn å ikke være grunnlag for å ekstrapolere tallene i Figur 3.7 til hele 

bransjen. I stedet rapporteres her kun den mengden som det er mottatt svar på fra 

produsenter/forhandlere og innsamlingsorganisasjoner. Dette fremgår av Figur 3.8. Figuren bør altså 

tolkes som representativ kun for mengden som er innrapportert og ikke for bransjen som helhet. 

Det årlige volumet av 

usolgte tekstiler fra 

produsenter og 

forhandlere er derfor 

minst 714 tonn, men 

sannsynligvis en del 

høyere. Det er ikke 

grunnlag for å anta at 

donasjoner til 

innsamlings-

organisasjoner er 

betydelig høyere enn 

de rapporterte 600 

tonnene, men 

imidlertid kan 

mengden som blir sendt til øvrig behandling som forbrenning og materialgjenvinning være en del høyere 

enn det som går frem av Figur 3.8. Det er dessverre ikke mulig å anslå hvor mye høyere mengden kan 

være, da en del større aktører p.t. ikke er villige til å dele denne informasjonen. Bransjeorganisasjonene 

kunne heller ikke oppgi data på dette punktet. 

Hva skjer med donerte usolgte tekstiler fra forhandlere 

Fra samtaler med en av de største norske tekstilinnsamlingsaktørene vet vi at mesteparten av de usolgte 

tekstilene donerte av tekstilforhandlere/merker i Norge, blir sendt til land der disse forhandlerne ikke 

selv har butikker. Det arbeides imidlertid med å utvikle løsninger som tillater at en større mengde av de 

usolgte tekstilene likevel kan selges i Norden. 

Barrierer mot større grad av gjenbruk og materialgjenvinning av usolgte tekstiler 

To respondenter svarte at de sender tekstiler til materialgjenvinning i stedet for gjenbruk. De gjør dette 

fordi dette er avkapp- og tekstilrester fra produksjonen eller i de tilfellene der produktene er ødelagte og 

ikke kan gjenbrukes.  

Blant de 9 respondentene som sender usolgte tekstiler til forbrenning, er den viktigste årsaken at 

tekstilene er av så dårlig kvalitet at det finnes ingen andre mottakere. For andre er problemet at det ikke 

er mottakere i Norge, noe som betyr at tekstilene må transporteres som miljøskadelig transport hvis de 

skal sendes til andre land. Felles for respondentene som sender tekstilene sine til forbrenning er 

imidlertid at de alle er interessert i å finne andre mer sirkulære løsninger, og flere har allerede satt i gang 

initiativ for å bistå i å finne bedre måter å avhende usolgte tekstiler på. 
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Figur 3.8: Rapportert (av både forhandler og innsamlingsorganisjoner) 
mengden av usolgte tekstiler behandlet på ulika måter (tonn) 
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Myndighetenes rolle i å øke gjenbruk og materialgjenvinning av tekstiler som ikke blir solgt 

Det er forskjellige holdninger blant produsenter og forhandlere om hva som kan gjøres på 

myndighetsnivå for å øke resirkulering og gjenvinning av usolgte tekstiler. Noen av forslagene som går 

igjen blant svarene er: 

- Egen kildesortering for tekstiler akkurat 

som for papir, papp og plast 

- Fjerne merverdiavgift på donerte 

tekstiler (se boks 3) 

- Investering i teknologi for resirkulering 

av tekstiler 

- Lovpålagte krav til tekstilprodusenter 

- Økonomisk støtte til tekstilreparasjon 

 

Slitasje 

Det finnes få studier av slitasje fra bruk og vask 

av klær og tekstiler. Slitasje avhenger av en lang 

rekke faktorer, herunder fibertype, garn, stoff, 

egenskaper ved vevingen, vasketemperatur, 

type av vaskemaskiner, vaskemiddel og 

frekvens, og forbruksmønstre (se Kaynak & 

Topalbekiroğlu, 2008; Özdil et al., 2012; 

Hartline et al., 2016). 

Friluftsklær-merket Patagonia bestilte en undersøkelse av slitasje på friluftsklær ved en enkelt vask 

(Hartline et al., 2016). Tøyvasken forårsakede et tap på omkring 0,3% av den opprinnelige vekten, hvor 

tapet ble økte i takt med hvor mye klærne var brukt. Imidlertid var tekstilene som ble testet fleece og 

andre ikke-vevede tekstiler, som har en tendens til å tape betydelig mer fibre enn vevede stofftyper. UK 

WRAP antar i sin tekstilkartlegging 0,001% vekttap per vask. (WRAP UK, pers. komm.). 

Ifølge WRAP UK (2012) blir 24,7 millioner tonn tekstiler vasket av husholdningene hvert år. Dersom det 

antas at nordmenn har tilsvarende vaskevaner, betyr det at det vaskes 2 millioner tonn tekstiler årlig. 

Ved å bruke WRAP UKs 0,001% slitasje kan det estimeres at dette utgjør 20 tonn slitasje årlig, Dette er 

ikke i seg selv et betydelig systemtap. Estimatet har imidlertid relativt stor usikkerhet da det er basert på 

usikre data. 

Tyveri fra containere 

Innsamlerne estimerte at det blir stjålet 300 tonn brukte tekstiler i året fra deres containere. Det er mye 

lavere enn det estimerte tapet i Storbritannia (som er 12 ganger større enn Norge), hvor den stjålne 

mengden ligger på mellom 10.000 og 60.000 tonn i året (Bartlett et al., 2013). Henteordninger hos 

husstanden er imidlertid mer utbredt i Storbritannia, og disse er mer usatt for tyveri enn containere. 

Dessuten har tyveri falt i takt med at innsamlere har designet tyverisikre containere og at prisen for 

‘original’ er falt. 

3.1.9 Massebalanse 
Når alle inputs og outputs er inkludert i systemet (presentert i Figur 3.1) skal summen av disse ideelt sett 

være lik. 

Boks 3: Regler for merverdiavgift og donerte tekstiler 

I dag er reglene slik at man får refundert 

merverdiavgiften for import av varer om man kan bevise 

at de usolgte tekstilene er destruert. Man kan imidlertid 

ikke få refundert merverdiavgiften på import hvis 

tekstilene er donert til veldedig formål. Produsenter og 

forhandlere opplever derfor økonomisk tap ved å donere 

i stedet for å forbrenne tekstilene, da det er betalt 

merverdiavgift på import og i noen tilfelle også toll på 

tekstilene.  

Danmark hadde den samme utfordringen, men der har 

det vært lovlig siden 2015 å donere usolgte tekstiler til 

veldedige formål, uten at dette forårsaker tap i 

merverdiavgiftregnskapet. Kravet er at disse ikke 

doneres bort gratis. Det er for eksempel tillatt å selge de 

usolgte tekstilene for 1 krone. 

Kilde: https://csr.dk/skat-i-kovending-om-kasseret-t%C3%B8j 
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Boksen nederst til høyre i Figur 3.1 oppsummerer systemets input og output og det oppstår et avvik på 
6.745 tonn i 2018. Avviket mellom input og output kan skyldes ulike faktorer:  

• Økning i mengden av innkjøpte tekstiler. Det kan dessuten være flere års forsinkelse mellom 

kjøp (input) og avhending (output) 

• Økning i mengden av tekstiler som oppbevares i husholdninger 

• Underestimering i beregningene. 

Den første faktoren betraktes ikke som relevant, da det totale forbruket av tekstiler i Norge har vært 

relativt stabilt eller blitt noe redusert over det siste tiåret. Det er sannsynlig at majoriteten av klær har 

vært i systemet i kortere tid enn denne perioden. 

Dette er delvis knyttet til den andre faktoren: økt oppbevaring av tekstiler i husholdninger. 

Husholdninger oppbevarer et betydelig lager av klær og tekstiler i garderober, i boder o.l. og hos 

oppbevaringsleverandører12. Husholdningers oppbevaring vil alene være en ’taps’-faktor til 

massebalanse-systemet, hvis den totale mengde øker over tid. Klepp og Laitala (2015) finner ingen 

kvantitative studier i Norge eller andre nordiske land som antyder en vekst i gjennomsnittlig 

garderobestørrelse.  

Det resterende avviket kan potentielt forklares av den tredje faktoren: usikkerheter i estimater for de 

forskjellige massestrømmene. Jfr. Boks 3 over som gir en oversikt over disse. Størst er usikkerheten over 

mengde tekstiler i brennbart avfall på gjenbruksstasjoner. Grunnet det lave antallet plukkanalyser som er 

gjennomført sammenlignet med den betydelige mengden av denne avfallsstrømmen, er det ikke umulig 

med en underestimering på flere tusen tonn tekstiler i denne strømmen. I tillegg er oppskaleringen av 

mengde brennbart avfall fra gjenbruksstasjoner til det nasjonale nivået noe usikker, da det er store 

variasjoner mellom tallene som oppgis fra ulike avfallsselskap. 

En annen betydelig usikkerhet er hvordan det samlede tekstilforbruket fordeler seg mellom 

husholdninger og sektorer. I beregningene er dette basert på den danske fordelingen, som igjen i seg 

selv er nokså usikker. 

  

                                                             

12
 Maldini et al. (2017) fant eksempelvis 173 klesplagg per person for voksne i Holland, mens UK WRAP, (2012b) estimerer at 

voksne i Storbritannia i gjennomsnitt eier 115 klesplagg. Typisk brukes ikke 30% av disse (Klepp og Laitala (2015). 
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3.2 Leveranse 2 – Analyse av de regulatoriske og økonomiske barrierene for økt 

materialgjenvinning av tekstiler 

3.2.1 Innledning 

Som beskrevet i kartleggingen i forrige kapittel, er ca. 28% av de brukte tekstilene som p.t. blir eksportert 

fra Norge ikke egnet til gjenbruk på det globale gjenbruksmarkedet. En del av tekstilene blir 

materialgjenvunnet, mens ca. 6,5% av totalen blir forbrent med energigjenvinning eller sendt til deponi, i 

landene der tekstilene blir sortert. 

21,5% av totalen rapporteres som materialgjenvunnet. Ifølge innsamlings- og sorteringsselskaper, 

omfatter dette utsortere tekstiler av hvit bomull (beste kvalitet) eller farget bomull (lavere kvalitet – 

lavere etterspørsel) til industrikluter og mekanisk sortering av både bomull (for det meste dongeri) og 

blandede fibre til produkter av lavere kvalitet, som lyd- og varmeisolerende tekstiler, ikke-vevde 

fleecematter til bruk ved maling og lignende, eller møbelstopping til bilindustrien. 

Andelen ikke-gjenbrukbare tekstiler i de separat innsamlede tekstilene vil øke i fremtiden, ettersom 

Norge i likhet med andre land i Europa vil tilpasse seg 2025-målet om separat innsamling av tekstiler 

(inkludert tekstilavfall). Under det franske EPR-systemet der innsamlere må samle inn alle tekstiler 

inkludert tekstiler av lavere kvalitet, er andelen gjenbrukbare tekstiler kun 58% (EcoTLC, 2019) mot 72% i 

Norge ("original"). En lavere andel gjenbrukbare tekstiler har alvorlig innvirkning på den økonomiske 

lønnsomheten til innsamlingen. Andelen ikke-gjenbrukbare tekstiler i den nåværende originale 

innsamlingen på 28% bidrar med mindre enn 2% til den totale økonomiske verdien (Watson et al., 2016) 

Det er estimert at den totale mengden av separat innsamlede ikke-gjenbrukbare tekstiler vil øke med ca. 

1,4 millioner tonn i Europa som helhet innen 2025 (GftZ, 2019). Dette vil også virke inn på de nåværende 

markedene for gjenbrukbare tekstiler. 

Markedet for ikke-gjenbrukbare tekstiler og tekstiler som er gjenbrukbare, men av lavere kvalitet, viser 

allerede tegn til å være mettet grunnet en økende tilbudsside (for eksempel fra Kina) og samtidig stabil 

etterspørsel etter disse tekstilene (Ljungkvist et al., 2018). En generell nedgang i det industrielle 

markedet reduserer også etterspørselen etter industrielle kluter, som er den eneste 

resirkuleringsfraksjonen som er lønnsom. Som et resultat rapporterer europeiske (manuelle) 

tekstilsorterere om lavere lønnsomhet og økende vanskeligheter med markedet for både sorterte 

tekstiler for gjenbruk og resirkulering. 

Tekstilsorterere refuserer i økende grad innsamlede tekstiler fra forbrukere ("original") med lavere andel 

av høyeste kvalitets gjenbruksklær, og det har vært tilfeller der langtidskontrakter har blitt kansellert. 

Dette har resultert i økende utfordringer for tekstilinnsamlere når det gjelder å få solgt både tidligere 

sorterte tekstiler og original for sortering. En manuell sorterer karakteriserte situasjonen som 

"begynnelsen på slutten for tekstilsortering slik vi kjenner den", og mente at det vil oppstå en 

krisesituasjon i løpet av de neste månedene og årene. 

Mange i verdikjeden for tekstiler nedstrøms fra forbruker oppfatter at den langsiktige løsningen på 

problemet med manglende lønnsomhet for den økende mengden ikke-gjenbrukbare tekstiler vil være 

tekstil-til-tekstil- gjenvinning (herunder fiber-til-fiber-gjenvinning) og/eller gjenvinning til andre 

produkter av høy verdi (Watson et al., 2017b). 

Det finnes to hovedkategorier av fiber-til-fiber-gjenvinning. Mekanisk gjenvinning, der tekstiler rekkes 

opp eller rives opp for å frigjøre fiberinnholdet. Disse spinnes deretter til ny tråd, ofte med et høyt 

innhold av jomfruelige fibre. Kjemisk gjenvinning er prosesser hvor hele eller deler av de materielle 

innsatsfaktorene brytes ned til byggesteiner på molekylært nivå, som så kan brukes til å produsere nye 

fibre for nye produkter (WRAP UK, 2019). 
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Fiber-til-fiber-gjenvinning representerer p.t. en ubetydelig andel av behandlingen av forbrukertekstiler, 

langt under 1%13. Det finnes et stort omfang av barrierer for denne formen av gjenvinning. Disse 

klassifiseres og diskuteres i neste delkapittel. 

Den bredere kategorien tekstil-til-tekstil-gjenvinning inkluderer også upcycling/redesign, hvor fullt 

brukbart stoff gjenvinnes fra forbrukeravhendede produkter og sys om til nye produkter uten behov for 

opprivning, spinning, veving eller farging av stoffet. Upcycling har høyere miljønytte enn fiber-til-fiber-

gjenvinning, men er arbeidskrevende (Watson et al., 2017b), og er enda mindre utbredt enn fiber-til-

fiber-gjenvinning. 

3.2.2 Barrierer mot tekstil-til-tekstil-gjenvinning 

Fra litteratur 

En litteraturstudie identifiserte et bredt omfang av barrierer for tekstil-til-tekstil-gjenvinning, som vi har 

klassifisert i åtte kategorier: teknologiske, innkommende materialflyt av brukte tekstiler, kvalitet på 
resirkulert materiale, informasjonsrelaterte, økonomiske, markedsmessige, regulatoriske og systemiske. 

Å stimulere tekstil-til-tekstil-gjenvinning krever innsats i begge ender av verdikjeden. En stabil tilgang av 

gjenvinnbare tekstiler må sikres, og etterspørselen etter resirkulert fiber og tråd fra tekstilindustrien må 

økes til et nivå der den stimulerer investeringer i gjenvinningsteknologi (Watson et al., 2017a). 

Barrierene som er identifisert i litteraturen oppsummeres i Tabell 3.7, og tar for seg begge sidene av 

verdikjeden. 

Tabell 3.7 kan oppsummeres som følger: 

Tilførsel av gjenvunnet fibre og stoff fra avhendede forbrukertekstiler er begrenset. De nåværende 

gjenvinningsteknologiene krever relativt rene tekstilfibre som innsatsfaktor, mens nye tekstiler som 

settes på markedet typisk består av blandede tekstiler, der polybomull eller fibre som elastan gir 

funksjonelle fordeler, men hindrer gjenvinning av høy kvalitet. 

Selv om produkter av rene fibre hadde vært mer tilgjengelige på markedet, vil sortering i ulike fibertyper 

før resirkulering være en hindring. Manuell sortering i EU blir for kostbart når man tar hensyn til den 

relativt lave verdien til gjenvunnede materialer. Eksport av tekstilavfall til regioner med tilstrekkelig lavt 

lønnsnivå for å omgå dette problemet hindres av transportkostnader, lovverk om avfallseksport og 

importrestriksjoner i mottaksland. 

Automatisert sortering utvikles i flere europeiske prosjekter, men er foreløpig ikke tilgjengelig i 

industriell skala. Dette vil imidlertid endres over tid. Et større automatisert sorteringsanlegg er planlagt å 

bli åpnet i Sør-Sverige i 2020,14 med en maksimal kapasitet på 24.000 tonn per år (Watson et al., 2020)15. 

Tekstiler som blir avhendet av forbruker har dessuten begrenset egnethet som materiell innsatsfaktor til 

nye tekstilprodukter på grunn av to faktorer som ikke vedrører fibermiks. Begge disse er hovedsakelig 

relatert til mekanisk gjenvinning. For det første blir lengden av tekstilfibrene forkortet av dårlige 

vaskerutiner der forbrukere bruker høyere temperatur enn nødvendig. Opprivingsprosesser før 

gjenvinning kan også redusere fiberlengden. Et resultat av dette er at disse fibrene må blandes med en 

høy andel jomfruelige fibre dersom de skal benyttes i nye plagg. For det andre blir et antall giftige 

kjemikalier benyttet i tekstilproduksjon. Avhendede tekstiler fra forbrukere kan noen ganger fremdeles 

inneholde slike kjemikalier, noe som vil redusere egnetheten i ny produksjon. 

                                                             

13 Ellen Macarthur Foundation (2017) https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-new-textiles-economy-redesigning-fashions-

future  
14 https://www.sysav.se/Om-oss/pressrum/pressmeddelande/varldsunik-anlaggning-for-textilsortering-i-malmo--2928729/ 
15 under utarbeidelse – publiseres i 2020 
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Tabell 3.7: Barrierer mot resirkulering - fra litteraturstudie 

Kategori Barriere Referanser 

Teknologiske 

 

Mangel på automatisert sorteringsteknologi – Mangel på industriskala, 
automatisert sorteringsteknologi for separasjon av tekstilavfall fra 
husholdninger, etter farge og fibertyper, hindrer storskala fibergjenvinning. 

Watson et al. 2017a s. 36; WRAP, 

2019 s. 13; Elander & Ljungkvist, 

2016 s. 31 

Mangel på gjenvinningsteknologier av høy kvalitet – Begrenset kvalitet i 
mekaniske gjenvinningsprosesser for å prosessere tekstilavfall fra 
husholdninger (reduksjon i fiberlengde), og begrenset tilgjengelighet og bevis 
for effektivitet, økonomisk lønnsomhet og skalerbarhet for kjemisk 
gjenvinning. 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 31;  

WRAP, 2019 s. 13; Palm et al. 2014 

s. 137; Watson et al. 2017a s. 36; 

Ellen MacArthur Foundation 2017 

s. 91 

Mangel på modne løsninger innenfor kjemisk gjenvinning – Mangel på 
modne løsninger innenfor kjemisk gjenvinning gjør at mekanisk gjenvinning 
er den eneste løsningen for en rekke typer av tekstilfibre. Mekanisk 
gjenvinning forkorter og svekker fibre som allerede har blitt forkortet av 
slitasje og vask i førstegenerasjons tekstiler. Kjemisk gjenvinning kan gi fibre 
der tilnærmer jomfruelig kvalitet, men prosessene er foreløpig ikke 
teknologisk eller økonomisk modne. 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 31; 

Watson et al. 2017a s. 33; Östlund 

et al. 2015; Palm et al. 2015 s. 91-

92; Ellen MacArthur Foundation 

2017 s. 91; WRAP, 2019 s. 13 og 

46-48 

Innkommende 
materialflyt av 
brukte tekstiler 

Blandede fibre og materialer er en utfordring for fiber-til-fiber-gjenvinning 
– Klær som inneholder blandede fibre, et høyt innhold av elastan og harde 
elementer som knapper, glidelåser og lignende er vanskelige å resirkulere 
selv i prosesser av høy kvalitet. Dette er særlig problematisk for de 
nåværende løsningene for kjemisk resirkulering. 

WRAP, 2019 s. 13. og 46-48; Ellen 

MacArthur Foundation 2017 s. 93; 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 30 

Vask av klær i husholdninger reduserer materialkvaliteten – Overdreven 
vask eller tørk ved høye temperaturer reduserer kvaliteten (og særlig 
lengden) til fibrene som er innsatsfaktorer i mekanisk reprosessering. Korte 
fibre gjør det nødvendig å blande inn en stor andel (over 70%) jomfruelige 
fibre for å oppnå nødvendig kvalitet. 

WRAP, 2019 s. 49; Watson et al. 

2017b s. 18 

Lav tilgjengelighet av enkelte fibertyper – For enkelte fibre, som ull, blir et 
for lavt volum samlet inn og sortert for til å gi en stabil materialstrøm til 
markedets tilbudsside. 

Watson et al. 2017a s. 34 & 36; 

Watson et al. 2017b s. 18 

Manglende og feil produktmerking – Detaljert informasjon om materialene i 
brukte klesplagg er nødvendig for å sikre høy kvalitet i 
gjenvinningsprosessene. En tredjedel av klesplagg har utvaskede eller 
manglende merking. I tillegg oppgir ikke alltid merkene den riktige 
materialsammensetningen i et plagg. 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 32; 

WRAP, 2019 s. 46 

Risiko for kjemisk forurensing –– Noen merkevareprodusenter fremhever 
bekymringer rundt menneskers helse ved bruk av mekanisk resirkulerte fibre 
i klesproduksjon for etterbruksmarkedet, særlig for sensitive grupper. 
Generelt anvendes mange farlige kjemikalier i tekstilproduksjon. 

WRAP, 2019 s. 46; Watson et al. 

2017a s. 35; Elander & Ljungkvist, 

2016 s. 30 

Kvalitet på 
resirkulert 
materiale  

Utfordringer knyttet til holdbarhet –– Bruk av resirkulerte fibre kan innvirke 
negativt på teknisk levetid eller kvalitet. Dette virker i sin tur inn på 
merkevaren og forbrukerens forventninger og erfaringer. Lengre levetid er 
knyttet til større potensiell miljønytte ved resirkulering. 

Watson et al. 2017a s. 10, 33; 

Watson et al. 2017b s. 12 & 26 
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Kategori Barriere Referanser 

Informasjons-
relaterte 

Manglende kommunikasjon mellom tekstilleverandør og merkevarekjede – 
Det mangler et felles språk og en felles forståelse rundt hva merkevarekjeder 
ønsker på den ene siden, og hva som kan realiseres av leverandørene på den 
andre. 

Watson et al. 2017a s. 36; Ellen 

MacArthur Foundation 2017 s. 92 

& 111 

Mangel på kunnskap om markedet for resirkulerte tekstiler –– Mange av 
de nyere aktørene innenfor tekstilinnsamling har lite kunnskap om 
markedene og håndterer ikke tekstiler i henhold til avfallshierarkiet. 

Gram-Hanssen et al. 2016 s. 13; 

Ellen MacArthur Foundation 2017 

s. 113; Palm et al. 2014 s. 77; 

Koszewska 2018 s. 344 

Mangel på sporbarhet av kjemisk innhold – Mangel på informasjon om 
kjemisk innhold i avhendede plagg reduserer muligheten for å sikre helt eller 
delvis resirkulerte tekstiler uten farlige, persistente (som holder seg uten å 
endre form eller struktur) kjemikalier  

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 32; 

Watson et al. 2017a s. 35 ;Schmidt 

et al., 2016, Swedish Chemical 

Agency, 2014  

Mangel på sporbarhet av resirkulert materiale – Transparens i verdikjeden 
er også nødvendig, slik at merkevarekjedene kan være trygge på at oppgitt 
andel gjenvunnet materiale i garn og stoffer samsvarer med virkeligheten. 

Watson et al. 2017a s. 35; 

Koszewska 2018 s. 344 

Økonomiske Dyrt for merkevarekjeder å legge om til nye rutiner og systemer – Bruk av 
resirkulert materiale i nye klær krever nye rutiner, og dette kan være 
kostbart. 

Watson et al. 2017a s. 30 & 34-35 

Høye kostnader for logistikk– Tekstilindustrien er global, og fiber-til-fiber-
industrien vil også måtte ha et globalt omfang, men transportkostnadene 
kan bli høye sammenlignet med verdien til de resirkulerte materialene. 

Ljungkvist et al. 2018 s. 27; Elander 

& Ljungkvist, 2016 s. 31 

Høye kostnader ved manuell sortering – Sortering for hånd er nødvendig og 
uunngåelig for gjenbruksmarkedet, men manuell sortering etter fiber og 
farge selv i land med lave lønninger er ulønnsomt for resirkuleringsmarkedet. 

Palm et al.. 2014 s. 49 & 77; 

Ljungkvist et al. 2018 s. 25; Gram-

Hanssen et al. 2016 s. 16; Wrap 

2017 s. 13 & 47; Koszewska 2018 s. 

344 

Høye kostnader av resirkulert materiale – Grunnet behovet for høy 
renhetsgrad i inngående materialer og lavere skalerbarhet er resirkulert garn 
og stoff generelt mer kostbart enn jomfruelig materiale. 

WRAP, 2019 s. 47; Watson et al. 

2017a s. 33; Watson et al. 2017b s. 

18; Palm et al. 2014 s. 79-80 & 139 

Mangel på økonomisk bærekraft i tekstilsortering og -resirkulering – Dette 
er p.t. for kostbart, noe som betyr at 1) kun lave priser kan betales for 
materielle innsatsfaktorer, og 2) at utgangsfaktorer ikke kan utkonkurrere 
jomfruelig materiale. 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 31 

Manglende incentiver for investering i resirkulering – Investering krever 
betydelige langsiktige kapitalinvesteringer. Beslutninger tas ofte fra et 
kortsiktig og profittmaksimerende perspektiv, grunnet lav lønnsomhet og 
mangel på langvarige forretningsforhold mellom kunde og leverandør. 
Tekstilforhandlere vil sannsynligvis ikke investere i ytterligere kapasitet uten 
at konkrete fiber-til-fiber-resirkuleringspartnere forplikter seg til å kjøpe 
råvarer fra dem. 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 31; 

Ellen MacArthur Foundation 2017 

s. 111 & 113; & 113 WRAP, 2019 s. 

46- 47; Gram-Hanssen et al. 2016 

s. 16 
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Kategori Barriere Referanser 

Markedsmessige Mangel på etterspørsel etter plagg av resirkulert materiale - Forbrukerne 
er ikke villige til å betale mer for plagg med innhold av resirkulert materiale 
grunnet en oppfatning av lavere kvalitet og holdbarhet 

Koszewska 2018 s. 344; WRAP, 

2019 s. 13; Ljungkvist et al. 2018 s. 

24 

Lav markedspris for jomfruelige tekstilfibre - Sammenlignet med prisen på 
resirkulerte fibre er markedsprisen for jomfruelige tekstilfibre lav. Dette 
undergraver ethvert insentiv til gjenvinning. 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 31 

Begrenset utvalg av farger i resirkulert materiale – Utvalget for designere 
når det gjelder farger på garn og tekstiler av resirkulert materiale er noe 
begrenset  

Watson et al. 2017b s. 38 

Lavere kostnader for konkurrerende resirkulert materiale - Brukte PET-
flasker er en kilde til resirkulert polyester, og dette er billigere og renere enn 
polyester fra plagg avhendet av forbrukere 

Ellen MacArthur Foundation 2017 

s. 92 

Regulatoriske 
 

Barrierer for handel med tekstilavfall - Brukte tekstiler er underlagt 
importtoll og lisenser i mange land, noe som legger både økonomiske og 
administrative føringer på importører/gjenvinnere. 

Watson et al. 2016 s. 50; Ljungkvist 

et al. 2018 s. 27 Ellen MacArthur 

Foundation 2017 s. 101-102; 

Watson et al. 2017b s. 30; 

Koszewska 2018 

Mangel på sammenhengende regler for innsamling av avfall - EU definerer 
brukte tekstiler som avfall, og strenge regler for transport, lagring og 
behandling av avfall gir utfordringer for innsamling og gjenvinning. 

Palm et al. 2014 s. 76 

Usikkerhet med hensyn til eierskap - Ikke-gjenbrukbare tekstiler anses å 
være avfall. Som sådan eies de offisielt av den aktuelle kommunen som 
derfor må gi spesiell tillatelse til organisasjoner som ønsker å samle inn og 
selge dette "avfallet". 

Elander & Ljungkvist, 2016 s. 32; 

Palm et al. 2014 s. 77 

Systemiske Utfordringer med å etablere retursystemer for egne produkter – Innvirker 
negativt på tekstilselskaper som ønsker å etablere ”lukket-sløyfe-
gjenvinning” der deres egne brukte produkter brukes til å produsere nye. 

Watson et al. 2017b s. 34 

Høye lønnskostnader for redesign/upcycling - Redesign og reparasjon vil 
typisk foregå lokalt i de nordiske landene. Lønnskostnadene her er imidlertid 
så høye at dette ikke lønner seg for bedriften sett i forhold til å produsere 
eller importere nye klær fra utlandet. 

Gram-Hanssen et al. 2016 s. 13 

Motstand mot endring i tekstilindustrien - F2F-gjenvinnere (fiber-til-fiber) 
må integreres som fiberleverandører i forsyningskjeden for klær. 
Konservative holdninger blant innkjøpere - klesprodusenter, merkevarer og 
forhandlere - hemmer dette siden det går på tvers av eksisterende prosesser 
og systemer. Nye fiberleverandører må integreres helhetlig med nåværende 
garnproduseringsprosesser. 

WRAP, 2019 s. 49 

 

Sporbarheten til slike tekstiler er lav. Miljømerker som Svanemerket og EU-Ecolabel (Blomsten) gir en 

viss forsikring om at grenser for kjemisk innhold overholdes. Det gjør også økoTex 1000-merkingen, men 

ingen av disse har oppnådd en betydelig markedsandel for klær og boligtekstiler. Dessuten blir slike 
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etiketter ofte fjernet eller er uleselige i tekstilene etter en tids bruk. Sporbarhet og mangel på 

informasjon om innholdet i tekstiler etter at en forbruker har avhendet det er en generell hindring for 

gjenvinning. 

Gjenvinningsteknologiene er selv i sterk utvikling. Dette er i særlig grad tilfelle for kjemisk gjenvinning, 

som fremdeles må utvikles til en skala hvor dette er økonomisk levedyktig (WRAP, 2019). Videre er det 

slik at kjemisk gjenvinning per i dag krever tilførsel av relativt rene materialer. Kjemisk gjenvinning av 

polybomull-blandinger er under utvikling, men dette er noen år fra å være levedyktig i industriell skala 

(Watson et al., 2020). Det mangler foreløpig insentiver til investering i gjenvinningsteknologier på grunn 

av mangel på sikkerhet for både etterspørsel og tilbud. 

Etterspørselen etter gjenvunnet fiber er fortsatt lav både fra merkevarer/produsenter og forbrukere. Det 

er en oppfatning fra begge sider at klesplagg med resirkulert materiale er av lavere kvalitet enn plagg av 

jomfruelig materiale. Dette er på sett og vis korrekt, da mekanisk resirkulert material blant annet kan ha 

negative effekter på holdbarheten (Watson et al., 2017b). I tillegg er prisen på garn og tekstiler av 

resirkulert materiale høyere enn for jomfruelig materiale, og utvalget av farger og stofftyper er også mer 

begrenset. 

Merker/produsenter kan også være i tvil om toksisitetsaspektet ved resirkulerte garn og tekstiler på 

grunn av vanskeligheter med å spore kjemisk innhold gjennom resirkulerings- og produksjonsprosessen. 

Tilsvarende kan de være i tvil om påstander om andel resirkulert materiale. Tredjepartsverifiserte krav til 

gjenvunnet innhold som Global Recycling Standard kan fjerne disse usikkerhetsmomentene. 

Til slutt tar justering av prosesser for designere og innkjøpere fra merkevarene tid og kan ha høye 

startkostnader. Dessuten kan det være vanskelig å finne den ekstra tiden som trengs for å inngå avtaler 

med leverandører av garn og stoffer med resirkulert materiale, særlig når dette må passes inn med de 

raske utrullingstidene i motebransjen. 

Erfaringene til tekstilinnsamlere, sorterere og grossister 

Undersøkelsen av tekstilinnsamlere inkluderte spørsmål om kvaliteten på mottatte tekstiler, generelle 

økonomiske forhold for deres drift og markeder for gjenbrukbare og ikke-gjenbrukbare tekstiler. 

Flertallet av innsamlere av brukte tekstiler har lagt merke til en reduksjon i kvaliteten på tekstilene som 

de mottar (se figur 3.9). Årsakene til dette antas av innsamlerne å være en kombinasjon av fremveksten 

av «fast fashion»16, og at informasjon til forbrukere om at de også bør levere ikke-gjenbrukbare tekstiler 

til innsamlingssteder har nådd frem. 

Det siste blir sett på som både et resultat av kommunikasjon fra myndighetene og via innsamlerne selv. 

De to største innsamlerne har hatt kampanjer som oppfordrer forbrukere til å levere også utslitte og 

ødelagte klær. 

                                                             

16
 ’fast fashion’ karakteriseres ved at motene stadig skifter og at markedet oversvømmes av billige klær av lav kvalitet 
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Fem av syv innsamlere har 

opplevd endringer i det 

globale markedet for 

brukte tekstiler i den 

samme perioden (de siste 

fem år). Innsamlerne er 

enstemmige i sin 

beskrivelse av disse 

endringene. Det er et økt 

tilbud av brukte tekstiler 

på globale markeder, men 

ingen økning i 

etterspørselen. Dessuten 

har kvaliteten på de 

innsamlede tekstilene blitt 

redusert. Alt dette har ført 

til at prisen som de får betalt for varen «original» har blitt redusert. En innsamler hevder at denne prisen 

har falt med 20-30% de siste 4-5 årene. En innsamler forventer at denne utviklingen vil fortsette ved 

innslaget av 2025-kravet for separat samling av tekstiler over hele Europa. En ytterligere observasjon er 

at det afrikanske markedet for brukte tekstiler blir overbelastet av økende eksport fra Kina og Japan som 

konkurrerer med europeiske tekstiler. 

Internasjonale sorterere og grossister har erfart mange av de samme trendene og forventer at disse 

trendene ville fortsette i fremtiden: økende andel ikke-gjenbrukbare tekstiler i innsamlede tekstiler; 

gjenbruks-markeder blir oversvømt av kinesisk eksport; og økende etterspørsel etter nye klær globalt. På 

den positive siden forventer imidlertid en grossist rask utvikling av resirkuleringsteknologier i Europa som 

et resultat av de økende volumene av ikke-gjenbrukbare tekstiler som blir samlet inn separat. 

Flertallet av de norske innsamlerne har opplevd en innstramning i økonomien knyttet til 

tekstilinnsamlingen de siste årene (se figur 3.10). Dette skyldes utviklingen i tekstilkvaliteten og 

utviklingen på de globale 

markedene, men dette øker 

også innsamlingskostnadene 

på grunn av økende 

transportavstander og 

kostnader per tonn innsamlet 

tekstil. Én innsamler har 

opplevd en positiv 

økonomisk endring på grunn 

av økt etterspørsel etter 

brukte tekstiler i sine norske 

butikker. 

Fem av syv innsamlere ser et 

potensial i markedet for 

materialgjenvinning. Bare en 

identifiserer her at potensialet for gjenvinning er i Norge. De andre identifiserer nåværende eller 

fremtidige markeder i Tyskland, Finland, Sverige og Nederland hvor det er et sterkt fokus på dette, og der 

det dessuten investeres i å utvikle resirkuleringsteknologier. 

De er blitt 
bedre
15%

De er blitt 
strammere

57%

Det er ingen 
endring

14%

Vet ikke
14%

Figur 3.10: Utviklingen i de overordnede økonomiske 
rammevilkår for innsamling
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43%

Figur 3.9: Endring i kvaliteten på de innsamlede 
tekstilene de siste 5 årene
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Få ser imidlertid noe økonomisk lønnsomhet i resirkuleringsmarkedene, i det minste under nåværende 

forhold. Generelt kan aktørene i resirkuleringsmarkedet knapt betale for transport. En innsamler hevder 

til og med at de må betale en høyere kg-pris for å sluse ikke-gjenbrukbare tekstiler til 

resirkuleringsmarkeder enn til forbrenning. 

Disse uttalelsene ble også reflektert i svarene fra internasjonale grossister og sorteringsselskaper. Disse 

identifiserte følgende resirkuleringsmarkeder: 

• Hvit bomull og farget bomull for oppriving til kluter til bruk i industrien - global etterspørsel 

• Strikket ull og akryl blir rekket opp og bruk i strikkevarer eller strimlet og brukt i ikke-vevde 

tepper/fleece 

• Bomullsrike fraksjoner/denim og noen andre fiberblandinger sendt til mekanisk oppmaling og 

brukt i isolasjon, bilindustri, madrass og polstring, lydisolering i vaskemaskiner etc. 

De resterende blandingene av fibertyper er det foreløpig ingen markeder for, og disse forbrennes eller 

deponeres. 

Prisene er høyest for kluter til bruk i industrien, men selv for disse har prisen blitt redusert betydelig de 

siste årene. Ifølge en sorterer/grossist i Polen ligger prisen for hvite bomullskluter omkring 25 eurocent 

per kilo, men kun 8 eurocent per kilo for fargede. Det er kun litt mer enn transportkostnadene til 

gjenvinningsanlegget (bomullskluter og denim) som ligger på ca. 5-7 eurocent per kilo. For de lavere 

kvalitetene må sortereren/grossisten betale for å få dem gjenvunnet, men vanligvis, om ikke alltid, til en 

lavere pris enn de ville måtte betale for forbrenning eller deponi. Prisen for å avlevere dette hos et 

avfallsselskap i Polen ligger omkring 12 eurocent per kilo, og er et viktig incitament for gjenvinning.  

En eksportbedrift har de siste årene valgt å blande sammen resirkulerbare tekstiler av dårligere kvalitet 

og bedre kvalitet og gi alt gratis til resirkuleringsselskaper. De ser på dette som en mer gunstig 

miljømessig og økonomisk løsning enn å sortere i de forskjellige gjenvinningsfraksjonene og å måtte 

forbrenne resirkulerbare tekstiler av lavere verdi. 

Barrierene for økt resirkulering som norske innsamlere opplever (se figur 3.11) gjenspeiler noen av 

hindringene som ble 

identifisert i 

litteraturgjennomgangen. 

Merk imidlertid at dette er 

barrierer som oppfattes av 

innsamlere, og angår delene 

av verdikjeden umiddelbart 

som er oppstrøms eller 

nedstrøms fra dem. De har, 

for eksempel, ikke navngitt 

noen problemer videre i 

verdikjeden, for eksempel 

vansker som merkevarer eller 

brukere av gjenvunnet 

stoff/garn opplever. 

Perspektivet til internasjonale grossister og sorterere var jevnt over det samme. Med sitt mer 

internasjonale perspektiv opplyste de imidlertid også om problemet med generelt mangel på samsvar i 

Europa når det gjelder definisjonen av avfall: når tekstiler er definert som avfall, og når de ikke er det. De 

ser også definisjonen som avfall som en barriere når det gjelder å transportere tekstiler dit de best kan 

gjenbrukes og resirkuleres.  
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3.2.3 Mulige løsninger 

I litteraturen kan man finne forslag til noen løsninger på utfordringene som ble identifisert i Tabell 3.7. 

Mange av disse løsningene passer bedre på et overnasjonalt nivå enn på et nasjonalt nivå. Både den nye 

tekstilindustrien og verdikjedene for brukte tekstiler er globale, og det norske markedet er en veldig liten 

del av dette markedet. 

Det finnes imidlertid også en del områder der det gir mening med handlinger på nasjonalt nivå. Tabell 3.8 

presenterer noen forslag til løsninger på en rekke barrierer som er hentet fra Tabell 3.7 og fra 

undersøkelsene som er gjort blant norske innsamlere og internasjonale sorterere og grossister. 

Tabell 3.8: Mulige løsninger samt tiltaksnivå for barrierer for resirkulering 

 Barrierer Mulige løsninger Tiltaksnivå 

Teknologi 

 

Mangel på automatisert 
sorteringsteknologi og 
økonomisk lønnsom 
resirkuleringsteknologi av høy 
kvalitet som kan behandle 
blandede fibre 

Målrettet, skreddersydd økonomisk 

støtte til FoU, pilotering og oppskalering 

til industrielt nivå av automatisert 

sortering, samt mekanisk og kjemisk 

gjenvinning 

Europeisk og 

nasjonalt
17

 

 

Innkommende 
materialflyt av 
brukte tekstiler 

Fiber- og materialblandinger 
representerer en utfordring for 
fiber-til-fiber-gjenvinning 

 

 
 

Utvikling og bruk av en minstestandard 

for EcoDesign-kriterier
18

 med fokus på 

holdbarhet, reparerbarhet, enkel 

demontering og enkel resirkulering 

(forutsatt at dette ikke undergraver 

levetiden). 

 

 

 

 

Grønne offentlige anskaffelser med vekt 

på øko-designede tekstiler 
 

Dette kan være pålagt 

(EU-nivå
19

) eller en 

frivillig avtale med 

industrien (EU eller 

nasjonalt). Kan være del 

av et EPR-system 

(utvidet 

produsentansvar) med 

avgiftsmodeller for 

økodesignede tekstiler 

(nasjonalt)
20

 

 

Nasjonalt
21

 

Redusert kvalitet på innsamlede 
tekstiler undergraver samlernes 
økonomi 

Risiko for forurensning av nye 
tekstiler med resirkulert 
materiale fra innsamlede, brukte 
tekstiler 

Sterkere reguleringer/restriksjoner for 

hvilke kjemikalier som kan brukes i 

tekstilproduksjon 

Avgifter på kjemikalier i klær 

EU
22

, men også mulig 

på nasjonalt nivå 

Nasjonalt (se forslag fra 

Sverige
23

) 

                                                             

17 For en oversikt se Watson et al. (2020) 
18 Se det første forslaget fra Nordisk Ministerråd her: https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1221509/FULLTEXT01.pdf  
19 Se for eksempel http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-ecodesign-for-

circular-economy  
20 Se Ljungkvist et al. (2019)  
21 Se Watson & Fischer-Bogason (2017)  
22 Se for eksempel https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1513&from=EN og 

https://www.anthesisgroup.com/eu-restrictions-hazardous-chemicals-clothing-textiles/  
23 https://www.ecotextile.com/2019121025409/labels-legislation-news/sweden-set-to-tax-chemicals-in-clothing.html  
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 Barrierer Mulige løsninger Tiltaksnivå 

 

Grønne offentlige anskaffelser av 

tekstiler inkludert kjemiske restriksjoner 

(miljømerker) 

 

Nasjonalt (se eksempel 

på veiledning for 

anskaffelse av 

helsetekstiler 
24

) 

Kvalitet på 
resirkulert 
materiale 

Utfordringer knyttet til levetid - 
bruk av resirkulerte fibre kan 
svekke levetiden eller kvaliteten 

Utvikling av veiledning om hvordan 

designere kan designe for 

resirkulerbarhet uten at det går ut over 

levetiden  

EU eller nasjonalt
25

 

Informasjon Mangel på informasjon om 1) 
materialsammensetningen i 
brukte tekstiler og 2) kjemikalier 
som brukes i produksjonen 

Støtte eller kreve bruk av teknologi som 

RFID-brikke eller lignende for tekstiler 

satt på markedet
26

 

Krav til (lett tilgjengelig) 

innholdsdeklarasjon for 

materialsammensetningen tilgjengelig 

for tekstilprodukter som markedsføres  

EU  

 

EU 

Mangel på sporbarhet og 
verifisering av resirkulert 
materiale 

Grønne offentlige anskaffelseskriterier 

for resirkulert materiale som krever 

tredjepartsdokumentasjon
27

  

EU eller nasjonalt 

Økonomi Økende andel ikke-gjenbrukbare 
tekstiler og mangel på markeder 
for disse 

Økonomisk støtte for innsamling og 

behandling av ikke-gjenbrukbare 

tekstiler. Støtte kan komme fra 

produsenter (via EPR (utvidet 

produsentansvar)) eller kommuner 

(finansiert av besparelser på 

avfallshåndteringskostnader). 

Målrettet, skreddersydd økonomisk 

støtte til FoU, pilotering og oppskalering 

til industrielt nivå av automatisert 

sortering, samt mekanisk og kjemisk 

gjenvinning. 

Nasjonalt 

 

 

 

 

EU og nasjonalt 

Høye kostnader for logistikk  Investeringer i gjenvinningsanlegg i 

nærheten av store sorteringsanlegg 

EU eller nasjonalt 

Høyere pris for merker av garn 
og tekstiler med resirkulert 
innhold, sammenlignet med de 
som er basert på jomfruelige 
fibre  

Avgifter på jomfruelige tekstilmaterialer  EU-nivå, mulig men 

vanskelig på nasjonalt 

nivå
28

 

                                                             

24 Se Watson & Fischer-Bogason (2017) 
25 Se for eksempel https://www.ecotextile.com/2017100222994/fashion-retail-news/dafi-designs-tool-to-close-fashion-loop.html  
26 Se Englund et al. (2018)  
27 Se tredjeparts verifikasjonsstandarder som drives av Textile Exchange https://textileexchange.org/integrity/  
28 Se forslag i Elander and Ljungkvist (2016) 
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 Barrierer Mulige løsninger Tiltaksnivå 

Høye lønnskostnader for 
redesign/upcycling 
sammenlignet med kostnader for 
arbeidskraft i nye 
tekstilproduksjonsland 

MVA- eller skattereduksjon på gjenbruk, 

reparasjon og upcyclingaktiviteter   

Nasjonalt
29

 

Markedsmessige Mangel på etterspørsel fra 
forbrukerne etter plagg av 
resirkulert materiale 

Minimumskriterier for grønne offentlige 

anskaffelser for resirkulert innhold i 

tekstiler (hvor det ikke går ut over 

levetiden) 

Holdningskampanjer om virkningene av 

klesforbruk og informasjon og fremming 

av lengre levetid, deling, gjenbruk, 

reparasjon og kjøp av klær av resirkulert 

materiale. 

EU eller nasjonalt 

 

 

Nasjonalt
30

 

Lavere kostnader for 
konkurrerende resirkulert 
materiale fra f.eks. PET-flasker - 
billigere og renere enn polyester 
fra brukte klær fra forbrukere 

Spesifisert andel av resirkulert 

materiale fra brukte tekstiler fra 

forbrukere tas inn i grønne 

anskaffelseskriterier  

EU eller nasjonalt
31

 

Regulatoriske 

 
 

Barrierer for handel med 
tekstilavfall  

Utvikling av kriterier for når både 

'originale' og bearbeidede tekstiler 

egnet for gjenbruk og 

resirkuleringsmarkeder er avfall (end-

of-waste, EoW). (Være nøye med å sikre 

at disse overholder kravene i henhold til 

avfallsrammedirektivets artikkel 6 

(Waste Framework Directive Article 

6)32) 

EU og nasjonalt 

Mangel på sammenhengende 
regler og veiledning om 
innsamling av tekstilavfall  

 
 

Utvikling av tydelig veiledning for 

innsamlere av brukte tekstiler og 

kommunale avfallsselskaper når det 

gjelder juridiske definisjoner på 

avfall/ikke avfall, eierskap til brukte 

tekstiler, kriterier for når det er avfall 

(EoW), regler/retningslinjer for god 

forretningsskikk og etiske retningslinjer 

for innsamlere etc. 

Nasjonalt33 

 

 

 

 

 

 

Usikkerhet mht. eierskap - ikke-
gjenbrukbare tekstiler anses å 
være avfall og eies offisielt av 
kommunen. Reduserer 

                                                             

29 Skattelette for reparasjoner ble innført i Sverige i 2016: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/19/waste-not-want-not-sweden-tax-

breaks-repairs  
30 Se for eksempel Love your Clothes og Love not Landfill og informasjon levert gratis av ECAP http://www.ecap.eu.com/take-action/consumer-

behaviour-change/  
31 Vær imidlertid oppmerksom på at tekstiler definert som produkter under norsk lovgivning ikke nødvendigvis vil bli tolket som sådan av 

importlandet 
32 https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm  
33 Se for eksempel utkastet til tyske guidelines ’Anforderungen an die Erfassung, Sortierung und Verwertung von Alttextilien’ 
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 Barrierer Mulige løsninger Tiltaksnivå 

sikkerheten for innsamlere av 
brukte tekstiler. 

Tildel ansvaret for å gi unntak for bruk 

av tekstilinnsamling (også når det anses 

som avfall) til et uavhengig nasjonalt 

organ i stedet for kommunen  
 

Nasjonalt
34

 

 

3.3 Leveranse 3 – Innsamling av informasjon om avfallsbehandling for norske 

syntetiske tekstiler, som er eksportert, men som kasseres før ombruk. 

3.3.1 Bakgrunn 

Baselkonvensjonen om kontroll av grenseoverskridende transport av farlig avfall og avhending av dette 

ble vedtatt i 1989 i Basel i Sveits. Bestemmelsene i konvensjonen fokuserer på å redusere generering av 

farlig avfall, fremme miljøvennlig håndtering av dette avfallet og begrense grenseoverskridende 

transport av farlig avfall bortsett fra der det anses å være i samsvar med prinsippene for miljøvennlig 

håndtering35. 

I henhold til et forslag fra Norge ble Basel-konvensjonen utvidet i 2019 til å omfatte plastavfall. Dette ble 

gjort for å øke kontrollen av den globale handelen med plastavfall og sikre at denne er transparent og 

godt regulert36. 

Avfall fra tekstiler som inneholder syntetiske fibre er potensielt dekket av disse restriksjonene. Det er 

derfor av interesse for Miljødirektoratet å identifisere risikoen for at slikt avfall blir eksportert til land der 

det ikke håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. 

Dessuten kan prosesser for avfallshåndtering av brukte syntetiske tekstiler potensielt være en kilder til 

mikrofiber av plast. Miljødirektoratet er også interessert i å identifisere risikoen for at mikrofibrer fra 

prosesser for avfallshåndtering vil føre til forurensning av luft og vann. 

3.3.2 Analyse 

Som beskrevet i kapittel 3.1 ble 30.660 tonn brukte tekstiler eksportert fra Norge i 2018, hvorav det 

meste gikk til sortering i andre land. Ved bruk av ikke-aggregerte import-, eksport- og produksjonsdata 

for nye tekstiler hvor tekstiltyper ble kategorisert i henhold til den dominerende fibertypen, estimerte 

Schmidt et al. (2016) at 34% av tekstiler som konsumeres i Norden er syntetiske. Dette betyr at i 

overkant av 10.000 tonn syntetiske brukte tekstiler ble eksportert fra Norge i 2018. 

Som et resultat av regler for avfallstransport foregår sortering av eksporterte tekstiler fra Norge i EU-

land, og i noen få tilfeller, i spesielle økonomiske soner i land som ikke er med i EU men som oppfyller 

EUs krav til avfallshåndtering og som har kontrollerte grenser mot resten av landet (Watson et al., 2016). 

Etter sortering ble rundt 70% av de eksporterte tekstilene solgt som brukte tekstilprodukter for gjenbruk 

på det globale markedet og dermed ikke lenger underlagt regler for transport av avfall. 

7% ble enten forbrent eller deponert, det aller meste i EU-land som er underlagt EUs avfalls-

bestemmelser, og dette avfallet er dermed antagelig håndtert ansvarlig. Dessuten har de to største 

eksportørene som står for 90% av all eksport av norske tekstiler, Fretex og UFF, veletablerte etiske 

                                                             

34 Dette er tilfelle i Tyskland. Se Watson et al. (2020) 
35 http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx 
36 http://www.basel.int/Implementation/Plasticwastes/Overview/tabid/6068/Default.aspx 
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retningslinjer (Codes of Conduct) som også gjelder sorteringsbedriftene nedstrøms i verdikjeden. Disse 

retningslinjene setter standarder for arbeidsforhold, helse og sikkerhet og miljøvennlig praksis inkludert 

avfallshåndtering og overholdelse av avfallsbestemmelser (Watson et al., 2016). 

Den største eksportøren bruker tredjeparts kontrollører for å verifisere at de etiske retningslinjene 

overholdes av kjøperne. Den nest største brukeren gjennomfører egne kontroller. Sortererne er for det 

meste organisert innenfor samme paraplyorganisasjon som innsamlerne, noe som lettere sikrer 

etterlevelse av retningslinjene (Watson et al., 2016). 

Som beskrevet i avsnitt 3.2, ble 21,5% av de eksporterte tekstilene ble gjenvunnet enten som industrielle 

kluter eller i mekaniske resirkuleringsprosesser for å lage produkter av lavere kvalitet. 

Ifølge de intervjuede sortererne, grossistene og aktørene innenfor resirkulering er hovedkilden til 

frigjøring av mikrofiber fra avfallstekstilene prosessene hvor disse rives eller rekkes opp (for å 

materialgjenvinne gensere) og/eller når tråder trekkes fra hverandre. Sortering av brukte tekstiler kan 

også frigjøre mikrofiber sammen med støv, men i mindre grad. 

Frigjøring av fibre under sortering og behandlingsprosesser for resirkulering skjer bare til luft. Disse 

prosessene bruker ikke vann, og anleggene vi snakket med hadde ikke avløpsvann bortsett fra 

avløpsvann fra kjøkken og bad. 

De sorterings- og behandlingsanleggene for brukte tekstiler som vi snakket med i Tyskland, Nederland og 

Polen, har alle luftfiltreringssystemer for å rense luften for støv, inkludert luft som blir sendt ut fra 

bygningenes ventilasjonssystemer. Fjerning av støv fra luften er viktig av to grunner; for det første for å 

forbedre arbeidsforholdene for personene som arbeider i anleggene, og for det andre for å redusere 

risikoen for brann. Hovedfokus ligger på det siste ettersom tekstilsorteringsanlegg har stor potensiell 

brannfare. I de intervjuede anleggene er luften tilstrekkelig fri for støv til at arbeidere ikke trenger 

ansiktsmasker. 

Ved utføring av opprivning til fibre som forbehandling for resirkulering ble det rapportert at maskinene 

som brukes i anleggene har indre luftfiltreringssystemer, og lufttrykket i de enkelte maskinene holdes på 

et lavere trykk enn trykket utenfor for ytterligere å forhindre frigjøring av fibre ut i luften i anlegget. 

I de tyske og nederlandske anleggene blir fibrene som blir samlet opp i luftfiltrene, både i anlegget 

generelt og i de enkelte maskinene, komprimert til kompakte blokker og resirkulert i papirindustrien. I 

det polske anlegget blir fibrene fanget i poser som skiftes annenhver uke (det er ingen oppriving i dette 

anlegget, bare sortering av tekstiler og oppkutting til industri-kluter og derfor mye lavere utslipp av fibre) 

og sendt til deponi eller forbrenning. 

I disse moderne anleggene synes risikoen for utslipp av mikrofiber til luft eller vann således å være svært 

lav. 

Et sentralt spørsmål er om alle anleggene for prosessering og gjenvinning av norske eksporterte tekstiler 

har lignende luftfiltreringssystemer og fiberfangstsystemer. Luftfiltreringssystemer for større anlegg er 

ikke dyre og kan installeres relativt enkelt. Luftfiltreringssystemer for maskiner som river/rekker opp er 

derimot kostbare. Det nederlandske resirkuleringsselskapet vi snakket med har nylig kjøpt og pusset opp 

et anlegg i Polen med systemer med lavere lufttrykk for å fjerne fibre fra maskiner til en pris på over 

100.000 euro. De rapporterte at de har sett flere eldre anlegg i Europa og andre steder uten tilstrekkelig 

filtreringssystem. 

Blir norske, brukte tekstiler behandlet i denne typen eldre anlegg i Øst-Europa, India, Pakistan eller andre 

steder der fiberfangstsystemer ikke er på plass? Det er absolutt en risiko for det. De etiske 

retningslinjene (Codes of Conduct) til de to største eksportørene som er ansvarlige for 90% av norsk 

brukt tekstileksport, inkluderer foreløpig ikke kriterier knyttet til fiberfangst og ansvarlig styring av 

prosessanlegg. Dessuten kan det være vanskelig å spore hva som blir den endelige skjebnen til de brukte, 
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innsamlede tekstilene. Sorterings- og gjenvinningsanlegget i Polen som mottar tekstiler fra den største 

eksportøren, selger noen fraksjoner for oppriving og gjenvinning til en agent innenfor resirkulering i 

India. Disse igjen distribuerer de brukte tekstilene deretter til andre indiske selskaper for selve 

behandlingen av disse, og det polske anlegget hadde ikke oversikt over hvem disse selskapene er. 

På den positive siden, med hensyn til mikrofibre fra plastmateriale, er hovedandelen av tekstiler som blir 

sendt til mekanisk gjenvinning bomullsrike fraksjoner, som denim, med lite syntetisk innhold. 

Når kjemiske resirkuleringsmetoder blir modne og skaleres opp til industrielt nivå i løpet av det neste 

tiåret, vil det fortsatt være nødvendig å rive opp de syntetiske tekstilene. Det anbefales at risikoen for 

utslipp av mikrofiber til luft sikres gjennom at de norske eksportørene av brukte tekstiler anbefales å 

utvide sine etiske retningslinjer til å inkludere kriterier for luftfiltreringssystemer i prosessanlegg 

nedstrøms. 
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4 DISKUSJON OG ANBEFALINGER 

Dette er den mest detaljerte kartleggingen av strømmene av tekstiler til og fra husholdninger som hittil 

er utført i Norge. Den etablerer metoder som kan brukes i fremtidige kartlegginger av sektoren. 

Kartleggingen legger videre et grunnlag for utvikling av politikk og initiativer for ytterligere å forbedre 

innsamling, gjenbruk og gjenvinning av norske, brukte tekstiler, og for å vurdere hvordan man skal 

oppfylle kravene til separat innsamling av brukte tekstiler under EUs reviderte avfallsrammedirektiv. 

Stabilt forbruk og økende innsamling 

Forbruket av nye klær og boligtekstiler i Norge har lagt stabilt på rundt 80.000 tonn i året, i alle fall det 

siste tiåret, og en økende andel av dette består av kjøp over internett. Forbruket tilsvarer 15 kg per 

person. 77% av dette er klær, mens de resterende 23% er boligtekstiler. Hvis det antas at fordelingen 

mellom privat og offentlig forbruk er som i Danmark, vil husholdninger utgjøre ca. 88% av forbruket, som 

igjen gir et forbruk på omtrent 70.400 tonn (13,3 kg per person). 

Innsamlingen av brukte tekstiler har økt med mer enn 50% det siste tiåret. I 2010 ble 23.000 tonn brukte 

tekstiler og sko samlet inn via separate ordninger37. I 2018 hadde dette steget til drøyt 35.300 tonn. Når 

sko og andre ikke-tekstiler fjernes, gir dette omtrent 31.700 tonn brukte tekstiler, hvor nesten alt var 

samlet i fra private husholdninger. Dette utgjør omtrent 45% av tekstilene som ble konsumert av private 

husholdninger samme år. 

Separat innsamling foretas primært av veldedige organisasjoner (79%). Kommunale avfallsselskaper har 

begynt å samle inn selv og stod for 13% av de innsamlede tekstilene i 2018. Private aktører samler inn de 

resterende 8%. Hele 93% av innsamlingen skjer gjennom containere oppstilt på offentlig eller privat 

grunn. Henteordninger utgjør kun 4% av den totale innsamlingen. Innsamlingsaktørene har også begynt 

å eksperimentere med andre innsamlingsmåter for å nå ut til nye grupper.  

Mesteparten av de brukte tekstilene blir eksportert for sortering, gjenbruk og gjenvinning andre steder 

Hele 97% av de innsamlede tekstilene ble eksportert for detaljert sortering, gjenbruk og 

materialgjenvinning i utlandet. Kun 2% (640 tonn) ble igjen i Norge til gjenbruk og gjenvinning her. 

Det aller meste av sorteringen skjer i EU-land med ansvarlige avfallshåndteringssystemer. Ikke-

gjenbrukbart eller gjenvinnbart avfall som oppstår fra sorteringsprosessene kan derfor antas å bli 

avhendet på en sikker måte. 

Gjenbrukbare tekstiler selges så langt som mulig på globale gjenbruksmarkeder siden dette gir den 

høyeste prisen for sortererne. Omtrent 72% av de eksporterte tekstilene gjenbrukes og 21,5% 

gjenvinning i form av industrikluter, polstring, isolering, "ikke-vevde"-tepper og lignende. Resterende 6,5 

% deponeres eller forbrennes i sorteringslandene.  

Risikoen for forurensning fra mikrofiber fra plastmaterialer fra prosessering og gjenvinning av brukte 

tekstiler og tekstilavfall antas å være relativt lav. Prosessen som har høyest potensial for å frigjøre 

mikrofiber er mekanisk rivning/opptrekking av brukte plagg for å frigjøre garnet og fibrene for videre 

bruk i mekaniske resirkuleringsprosesser. Sortering frigjør også noe støv og fibre, men i langt mindre 

grad. Gjenvinningsprosessene forgår i tørr tilstand, og det er derfor ingen fare for utslipp til vann. 

Moderne sorterings- og gjenvinningsanlegg har luftfiltreringssystemer som fjerner fibre fra luften og 

disse igjen avhendes trygt. Noen norske, brukte tekstiler kan gå til mekanisk resirkulering i anlegg i Øst-

Europa og India som ikke har tilstrekkelige filtreringssystemer. Fordi det meste av nåværende mekanisk 

                                                             

37 Palm et al. (2014a). 
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gjenvinning er av fraksjonene som er rike på naturlige fibre, antas imidlertid ikke risikoen for frigjøring av 

plastbaserte mikrofiber fra syntetiske stoffer å være betydelig. 

Det anbefales imidlertid at norske eksportører av brukte tekstiler inkluderer krav til 

luftfiltreringssystemer i sine etiske retningslinjer for sine samarbeidspartnere nedstrøms i verdikjeden. 

Tekstiler som ikke blir solgt resirkuleres  

Hvert år har norske forhandlere minst 700 tonn, og potensielt mye mer, ubrukte tekstiler som de må 

avhende på en eller annen måte. 45% av detaljistene hevder å donere minst noen av disse tekstilene til 

veldedige organisasjoner for gjenbruk. Innsamlere rapporterte at de mottok 600 tonn usolgte tekstiler 

fra forhandlere i 2018. Vanligvis er avtalen at disse bare kan selges i eller doneres til land der merkevaren 

som har donert disse ikke har butikker. Det arbeides imidlertid med å finne måter å bruke disse plaggene 

på i Norge, samtidig som man unngår å undergrave detaljistens eget salg. 

Forhandlerne som svarte på spørreundersøkelsen rapporterte at de til sammen sendte 95 tonn usolgte 

tekstiler til forbrenning, men tallet kan være betydelig høyere siden de større detaljistene ikke 

rapporterte om mengder. Det ser ut til å være et bredt ønske i bransjen om å resirkulere disse tekstilene 

i stedet, men dette hindres av en rekke barrierer. 

Forhandlerne anbefalte følgende tiltak for å bøte på barrierene:  

- Obligatorisk kildesortering for tekstilavfall fra næringslivet. 

- Fjerne merverdiavgift på ikke-solgte tekstiler som doneres til veldedige organisasjoner (slik som i 

Danmark) 

- Investering i teknologi for fiber-til-fiber-gjenvinning av tekstiler 

- Økonomiske incentiver for reparasjon av tekstiler (for eksempel fjerning av merverdiavgift eller 

redusert beskatning, slik som i Sverige). 

 

Mer enn halvparten av de brukte tekstilene ender fortsatt opp i restavfallet 

Til tross for økningen på 50% i innsamlingen av brukte tekstiler siden 2011, antas det at over halvparten 

av tekstilene som forbrukes av husholdningene ender opp i restavfallet som går til forbrenning. Dette 

betyr sløsing med produkter og materialer som potensielt kunne blitt gjenbrukt eller resirkulert. 

Data fra plukkanalyser av blandede avfallsstrømmer fra husholdninger gav et estimat på 31.550 tonn 

tekstiler som ble kastet i blandet avfall. Dette er litt mer enn volumet av separat innsamlede tekstiler. 

Beregningene er imidlertid relativt usikre, og det antas at en god andel av de gjenværende uregistrerte 

6.745 tonn av brukte tekstiler også kastes i restavfallet. 

Det må utvikles systemer for å få disse brukte tekstilene ut av kategorien restavfall slik at de kan gå til 

gjenbruk og gjenvinning. EUs forpliktelse for separat innsamling av tekstiler (avfall) har som mål å sikre at 

dette skjer. 

Det er mange alternativer for implementering av 2025-kravet:  

- Stille krav til kommunene for å sikre separat innsamling av den ikke-gjenbrukbare 

tekstilfraksjonen. Dette kan gjøres gjennom innsamlingsordninger for henting hjemme (som 

eksempelvis restavfall og papp/papir) eller gjennom tilbud om bruk av 

tekstilinnsamlingstjenester til eksisterende innsamlingsorganisasjoner, men hvor disse også er 

forpliktet til be om og ta imot om ikke-gjenbrukbare tekstiler38. 

- Pålegge produsenter å organisere innsamling gjennom utvidet produsentansvar (EPR)-forskrifter 

slik som i Frankrike 

                                                             

38 Se for eksempel the Nordic Textile Commitment (Fråne et al., 2017)  
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- Sette minimumstetthet for innsamlingspunkter (antall innsamlingspunkter per 1000 innbyggere) 

slik som i Frankrike og Flandern;  

- Sette opp systemer for separat samling av tekstiler og arbeidstøy fra offentlige virksomheter, 

som sykehus, og fra bedrifter.  

Disse alternativene og konsekvensene av dem blir diskutert i detalj i Watson et al. (2020). 

Å sette opp innsamlingssystemer er imidlertid bare en begynnelse. Mer kritisk er det at det foreløpig ikke 

er reelle markeder for de 1,4 millioner tonn39 ekstra ikke-gjenbrukbare tekstiler som forventes å bli 

samlet separat over hele Europa hvert år innen 2025. 

Globale gjenbruks- og resirkuleringsmarkeder er mettede 

Markedet for ikke-gjenbrukbare tekstiler og gjenbrukbare tekstiler av lavere kvalitet viser allerede tegn 

på metning. Dette er drevet av økende tilbud (for eksempel fra Kina), mens det er en stabil etterspørsel 

etter disse tekstilene40. En generell nedgang i markedene for produksjon reduserer også etterspørselen 

etter industri-kluter, som er den eneste gjenvinningsfraksjonen som gir inntekter. Som et resultat av 

dette rapporterer europeiske tekstilsorterere om lavere lønnsomhet og økende vanskeligheter med å få 

avsetning på sorterte tekstiler både for gjenbruk og gjenvinning. 

Tekstilsorterere avviser i økende grad brukte tekstiler innsamlet fra forbrukere (“original”) med lavere 

andeler gjenbruksklær av topp kvalitet. I noen tilfeller sier de til og med opp kontrakter med 

leverandører som de har hatt i lang tid på grunn av dette. De fleste norske innsamlerne har opplevd 

reduserte priser for original. En av disse påsto at reduksjonen har vært 20-30% siden 2015, delvis som et 

resultat av global metning i markedet og delvis som et resultat av reduksjon i kvaliteten på de 

innsamlede tekstilene. 

Den ikke-gjenbrukbare fraksjonen utgjør for øyeblikket omtrent 30 volumprosent av original, men 

mindre enn 2% av verdien. De fleste gjenvinnbare fraksjoner kan knapt betale for transporten til 

gjenvinningsanlegg, og noen selger denne fraksjonen med tap. Når innsamlingskvantumene øker i Norge, 

vil også andelen ikke-gjenbrukbare tekstiler øke. Dette vil plassere innsamlerne under økende økonomisk 

press, og de kan trenge økonomisk støtte fra myndigheter eller tekstilprodusenter for å sikre tilstrekkelig 

lønnsomhet. 

Barrierer for tekstil-til-tekstil-gjenvinning 

Mange ser fiber-til-fiber-gjenvinning og andre former for tekstil-til-tekstil-gjenvinning som en løsning på 

det tosidige problemet med manglende resirkuleringsmarkeder for ikke-gjenbrukbare tekstiler og den 

reduserte lønnsomheten til innsamling av brukte tekstiler. 

Fiber-til-fiber-gjenvinning står imidlertid overfor en rekke tekniske, økonomiske, lovgivningsmessige og 

markedsmessige barrierer. Både mekanisk og kjemisk resirkulering med høykvalitets fiber som resultat 

krever råvarer i form av brukte tekstiler av enkeltfibertyper, som i tillegg må være fri for enkelte 

kjemikalier som kan følge med tekstilfibrene. Slikt tekstilavfall er vanskelig å finne og krever automatisert 

sortering for nøyaktighet og økonomisk levedyktighet. 

Teknologi for kjemisk resirkulering som kan ekstrahere ut fibre av god kvalitet fra fiberblandinger er 

fremdeles på utviklingsstadiet. Dessuten er etterspørselen etter garn og tekstiler med resirkulert 

fiberinnhold lavt i tekstilindustrien, blant annet fordi forbrukerne ikke er villige til å betale ekstra for 

resirkulerte tekstilmaterialer. Både tilbudet og etterspørselen etter tekstiler med resirkulert fiberinnhold 

                                                             

39 GftZ (2019) High-Quality Recycling of Used Textiles. Presentasjon gitt av Gemeinschaft für textile Zukunft“ (Future of Textiles Association) til 

the European Commission i February 2019  
40 Se Ljungkvist et al. (2018) http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2018/09/Mistra-Future-Fashion-2018.04-M-Elander-

D.3.3.4.1.pdf 
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trenger kraftig stimulans. Dessuten står innsamlere og sorterere overfor forskriftsmessige utfordringer 

med hensyn til innsamling og transport av tekstilavfall. 

Et bredt spekter av løsninger er blitt identifisert. Disse inkluderer følgende tiltak som kan iverksettes på 

nasjonalt nivå: 

• Målrettet, skreddersydd økonomisk støtte til FoU, pilotering og oppskalering til industrielt nivå 

av automatisert sortering og mekanisk og kjemisk gjenvinning 

• Økt grønn offentlig anskaffelse av tekstiler med vekt på:  

1) Miljødesignede tekstiler41 med fokus på levetid, reparerbarhet, enkel demontering og enkel 

resirkulering.  

2) Sterkere restriksjoner på tillatt innhold av farlige kjemikalier. 

3) Tekstiler med innhold av resirkulerte fibre. 

• Utvikling av kriterier for end-of-waste (EoW) for både "original" og bearbeidede tekstiler egnet 

for gjenbruk og resirkuleringsmarkeder42. 

• Utvikling av tydelig veiledning for innsamlere av bruke tekstiler og kommunale avfallsselskaper 

om juridiske definisjoner på avfall/ikke avfall, eierskap til brukte tekstiler, EoW, etiske 

retningslinjer for innsamlere etc. 

• Økonomisk støtte for innsamling og behandling av ikke-gjenbrukbare tekstiler. Støtte kan 

komme fra produsenter (via EPR) eller kommuner (finansiert av besparelser på kostnader for 

avfallshåndtering). 

• Merverdiavgift- eller avgiftsreduksjoner på gjenbruk, reparasjon og upcycling. 

Økt grad av sirkularitet og redusert forbruk av nye tekstilprodukter 

Selv om det blir etablert levedyktige tekstil-til-tekstil-resirkuleringsløsninger i industriell skala i Europa i 

nærheten av der norske, brukte tekstiler blir sortert, vil dette fra et livsløpsperspektiv bare gi en delvis 

reduksjoner i miljøpåvirkningen til tekstiler som blir brukt i Norge. 

Norske myndigheter kan vurdere tiltak som sikter mot det øverste nivået i avfallshierarkiet, nemlig 

avfallsforebygging. Dette kan oppnås ved tiltak som tar sikte på å øke kvaliteten og levetiden til tekstiler 

som er markedsført i det norske markedet, som å oppmuntre til lengre aktiv levetid på disse hos den 

første brukeren eller påfølgende norske brukere gjennom forretningsmodeller for delingsøkonomi. Dette 

vil kunne resultere i en reduksjon i det samlede forbruket43. 

Overvåkningssystemer for gjenvinning og klargjøring for gjenbruk 

Det reviderte rammedirektivet for avfall inkluderer også nye ambisiøse mål for gjenvinning og klargjøring 

for gjenbruk (KfG) av kommunalt avfall i EUs medlemsstater, noe som også kan ha relevans for Norge. 

Når det er etablert systemer for innsamling av brukte tekstiler og tekstilavfall, bør det også settes opp 

overvåkningssystemer for gjenvinning og klargjøring for gjenbruk av husholdningstekstiler. Dette vil bidra 

til å oppnå de overordnede gjenvinnings- og KfG-målene for kommunalt avfall. Der innsamling skjer 

gjennom veldedige eller private aktører, bør det legges til rette for at skjebnen til tekstilene, i inn- eller 

utland, rapporteres til kommuner eller andre offentlige instanser (Watson et al., 2020). Rapportering kan 

også inkluderes som et krav i anbudsutlysninger for avfallsinnsamling. Den nordiske tekstilstrategien, jfr. 

Palm et al. (2015), vil være et nyttig verktøy i denne sammenhengen. 

                                                             

41 Se det første forslaget fra Nordisk Ministerråd her: https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1221509/FULLTEXT01.pdf  
42 Vær nøye med å sikre at disse overholder kravene i henhold til rammedirektivet for avfall artikkel 6 

https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm  
43 Se for eksempel Baxter et al. (2018) 
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Redusere risikoen for mikrofiberforurensning 

Baselkonvensjonen om kontroll av grenseoverskridende transport av farlig avfall og avhending ble, i 

henhold til et forslag fra Norge, i 2019 utvidet til å omfatte plastavfall. Tekstilavfall som inneholder 

syntetiske fibre kan falle inn under disse restriksjonene. Dessuten kan avfallshåndteringsprosesser for 

brukte syntetiske tekstiler føre til spredning av mikrofiber fra plast. Hovedkilden til frigjøring av 

mikrofiber under behandlingen av tekstilavfall er fra opprivings- og/eller opprekkingsprosesser hvor stoff 

og/eller tråder trekkes fra hverandre. Sortering av brukte tekstiler kan også frigjøre mikrofiber sammen 

med støv, men i mindre grad. 

Cirka 10.000 tonn syntetiske brukte tekstiler ble eksportert fra Norge for sortering i 2018. Som følge av 

eksisterende regler for avfallstransport skjer sortering i EU-land eller i kontrollerte økonomiske soner i 

øvrige land som oppfyller EUs krav til avfallshåndtering. Ansvarlig avfallshåndtering er sikret for 90 % av 

eksporten på bakgrunn av de strenge etiske retningslinjene (Codes of Conduct) som håndheves av de to 

største eksportørene. Etter sortering selges 72 % av de eksporterte tekstilene til gjenbruk på globale 

markeder. Denne delen blir ikke betraktet som avfall, og representerer ingen umiddelbar risiko for 

utslipp av mikrofiber. 21,5 % blir sendt til gjenvinning på globale markeder, hvor det for det meste 

benyttes mekaniske gjenvinningsprosesser. Dette omfatter cirka 2.100 tonn syntetiske tekstiler. 

De fleste moderne sorterings- og gjenvinningsanlegg har installert luftfiltrerings- og fiberfangstsystemer 

som fanger opp fibre idet tekstiler sorteres og males opp, slik at man unngår utslipp av fibre til luft.  Disse 

oppfangede fibrene blir deretter forbrent eller gjenvunnet. Imidlertid er det mulig at en viss andel av de 

2.100 tonn syntetiske tekstilene fra Norge som selges på globale resirkuleringsmarkeder blir sendt til 

resirkuleringsanlegg i Øst-Europa eller Asia som ikke har installert fiberfangstsystemer. Det anbefales at 

eksportører av brukte tekstiler fra Norge blir oppfordret til å innarbeide kriterier for fangst av mikrofiber 

i sine etiske retningslinjer (Codes of Conduct). 
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VEDLEGG A SPØRRESKJEMA TIL AKTØRER SOM DRIVER 

INNSAMLING AV OG/ELLER MOTTAR DONERTE BRUKTE 

TEKSTILER OG TEKSTILAVFALL 

 

SPØRREUNDERSØKELSE TIL AKTØRER SOM DRIVER INNSAMLING AV OG/ELLER MOTTAR 
DONERTE BRUKTE TEKSTILER OG TEKSTILAVFALL  
 

Miljødirektoratet ønsker økt kunnskap om hva som skjer når tekstiler blir avfall. 

 

Bakgrunnen for dette er at i forbindelse med endring av rammedirektivet for avfall, som ble 

vedtatt av EU 30. mai 2018, stilles det krav om separat innsamling for tekstiler innen 1. januar 

2025.  

 

PlanMiljø ApS og Østfoldforskning AS gjennomfører derfor denne kartleggingen på oppdrag fra 

Miljødirektoratet. Kartleggingen omfatter nye og brukte tekstiler som stammer fra husholdninger, 

butikker og aktører som samler inn tekstiler, samt hva som skjer med tekstilene når de blir til 

avfall. 

 

Tekstiler forstås her som klær og boligtekstiler som brukes i private husholdninger og av private 

og offentlige virksomheter. Møbeltekstiler, møbelpolstring, madrasser, dyner og puter, sko og alle 

klær av lær inngår ikke i kartleggingen. 

 

Vi håper at du kan ta deg tid til å svare på kartleggingen. Dette tar deg ca. 10-15 minutter. 

 

Har du spørsmål til kartleggingen, ta kontakt med Synnøve Rubach på telefon 977 42 057, 

e-post sr@ostfoldforskning.no 

 

 

Hva er navnet på virksomheten du representerer? 

_____ 

 

Hva er ditt navn? 

_____ 

 

Hvilken rolle har du i virksomheten? 

_____ 
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Hvor mye brukte tekstiler samlet dere inn eller fikk donert i 2018? Oppgi total mengde i tonn 

_____ 

Kryss av for hvordan dere samler og/eller får inn brukte tekstiler og hvilken mengde dere samler 

inn og/eller får de fra ulike kilder. Benytt et estimat om dere ikke har eksakte tall for hver kilde. 

 Mengde i tonn [0-x tonn] Mengde i tonn 

   

Innsamlingscontainere på 

offentlige steder (ved 

butikker, parkeringsplasser 

o.l.) 

(1) q _____ 

Innsamlingscontainere på 

privateide områder 
(1) q _____ 

Innsamlingscontainere i våre 

egne butikker (giverne 

bringer) 

(1) q _____ 

Innsamlingscontainere i 

butikker/butikkjeder vi 

samarbeider med (giverne 

bringer) 

(1) q _____ 

Tekstiler som er hentet 

hjemme hos giverne (dør-til-

dør/henteordning) 

(1) q _____ 

Tekstiler som er donert eller 

kjøpt fra avfallsselskap 
(1) q _____ 
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 Mengde i tonn [0-x tonn] Mengde i tonn 

   

Tekstiler som mottas fra 

detaljhandelen (tekstiler som 

eksempelvis ikke er blitt solgt) 

(1) q _____ 

Tekstiler som mottas fra 

offentlige virksomheter, som 

sykehus, skoler eller lignende 

(1) q _____ 

Andre måter (1) q _____ 

 

 

På forrige spørsmål oppga du at dere samler inn og/eller får brukte tekstiler via "Andre måter". 

Hvilke måter er dette? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hva er de oppgitte innsamlede og/eller donerte mengdene basert på? 

(1) q Målt vekt 

(2) q Estimerte tall 

(3) q Annet, spesifiser _____ 
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Omfatter mengden(e) innsamlede og/eller donerte tekstiler artikler som sko, vesker, leketøy og 

andre varer? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke  

 

 

Hvor stor andel av den totale mengden dere samler og/eller får inn utgjør artikler som sko, 

vesker, leketøy og andre varer? Oppgi prosent av den totale mengden [%] 

_____ 

 

 

Hvor mange innsamlingscontainere har dere i Norge? 

_____ 

 

 

Hvor mange bruktbutikker som selger brukte tekstiler eier dere i Norge? 

_____ 

 

 

Hvilke butikker/butikkjeder samarbeider dere med om innsamling av brukte tekstiler og/eller 

tekstilavfall? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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I hvilke kommuner henter dere brukte tekstiler hjemme hos giverne? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hva skjedde med de tekstilene dere samlet og/eller fikk inn i 2018? Oppgi hvor stor andel av 

den totale mengden tekstiler som dere samlet inn som gikk til ulike formål. Andel må oppgis for 

alle mulighetene nedenfor, i området 0-100% 

 Andel i % 

Gjenbruk i Norge (f.eks. solgt 

i bruktbutikker) 
_____ 

Materialgjenvinning i Norge 

(brukt til å lage andre 

produkter) 

_____ 

Sendt til forbrenning i Norge _____ 

Leveres i restavfall på 

gjenvinningsstasjoner i Norge 
_____ 

Eksportert for gjenbrukt i 

utlandet (forhåndssortert i 

Norge) 

_____ 

Eksportert (usortert) _____ 
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 Andel i % 

Eksportert for 

materialgjenvinning i utlandet 

(tekstilavfall, brukt til å lage 

andre produkter) 

_____ 

Annet _____ 

 

 

På forrige spørsmål oppga du "Annet" på hva som skjedde med de tekstilene dere samlet 

og/eller fikk inn i 2018. Hva er dette? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hva er de oppgitte andelene på hva som skjedde med de tekstilene dere samlet og/eller fikk inn 

basert på? 

(1) q Målt vekt 

(2) q Estimerte tall 

(3) q Annet, spesifiser _____ 

 

 

Har dere estimert hvor stor mengde tekstiler som blir stjålet fra alle deres innsamlingsordninger i 

løpet av et år? Oppgi antall tonn 

_____ 
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Har dere merket endring i kvaliteten på de innsamlede tekstilene i løpet av de siste fem årene? 

(1) q Ja, kvaliteten er blitt bedre 

(2) q Ja, kvaliteten er blitt dårligere 

(3) q Nei, ingen endring 

(4) q Vet ikke 

 

 

Hva tror du endringen i kvaliteten skyldes? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Har dere merket at markedet (inkludert det globale) for brukte tekstiler har endret seg de siste 

fem årene? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke  

 

 

Hvordan har markedet endret seg, og hva skyldes det? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hvordan har de overordnede økonomiske rammevilkårene utviklet seg de senere årene i deres 

bransje? 

(1) q De er blitt strammere 

(2) q De er blitt bedre 

(3) q Det er ingen endring 

(4) q Vet ikke 

 

 

På hvilken måte er de økonomiske rammevilkårene blitt strammere, og hva skyldes det? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

På hvilken måte er de økonomiske rammevilkårene blitt bedre, og hva skyldes det? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Er det noen reell mulighet for materialgjenvinning av tekstilavfallet (det som ikke kan gjenbrukes) 

som dere samler inn? 

(1) q Ja, i Norge 

(2) q Ja, i andre land 

(3) q Ja, både i Norge og i andre land 

(4) q Nei 

(5) q Vet ikke 

 

 

Hvilke muligheter finnes og hvor er disse (geografisk)? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Har dere positiv inntjening på de tekstilene som ikke kan gå til gjenbruk (tekstilavfallet) dere 

leverer videre til materialgjenvinning for omdanning til andre produkter? 

(1) q Ja 

(2) q Nei, men vi får dekket våre transportkostnader 

(3) q Nei, vi må betale for å levere disse til materialgjenvinning, men mindre enn vi betaler for 

forbrenning 

(4) q Nei, vi betaler mer for å levere disse til materialgjenvinning, enn vi må betale for forbrenning 
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(5) q Vet ikke 

 

 

Hvilke barrierer opplever dere for økt grad av materialgjenvinning (omdannelse til nye 

tekstiler/produkter) av de tekstilene som ikke kan gå til gjenbruk (tekstilavfallet) dere samler inn?  

(0) q Regulatoriske problemer med innsamling av brukte tekstiler 

(1) q Regulatoriske problemer med innsamling av tekstilavfall 

(2) q Transport over landegrenser 

(3) q Tekniske utfordringer 

(4) q Kvalitetsmessige utfordringer 

(5) q Det er ikke markedet for eller stort nok marked for materialgjenvunnede tekstiler og produkter 

(6) q Annet, spesifiser: _____ 

 

 

Hva skal til for å løse barrierene for økt grad av materialgjenvinning av tekstilene som ikke kan 

gå til gjenbruk (tekstilavfallet) ? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Er det noe mer du vil legge til som vi ikke har spurt deg om? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

  

Du har nå svart på alle spørsmålene i kartleggingen. 
 

  

 

Hvis du er fornøyd med svarene dine kan du trykke "NESTE" for å komme til innsendelsen av 
besvarelsen. 
 

  

Hvis du vil endre på noen av dine svar kan du trykke på "FORRIGE" og gjøre det før du sender 
inn. 
 

 

 

 

Takk for at du deltok i kartleggingen. 
 
 
 
Svarene dine er lagret, og du vil få tilsendt en lenke til din besvarelse på e-post. 
 
Om du ikke mottar denne, så sjekk gjerne søppelposten din. 
 
 
Trykk "AVSLUTT" og lukk nettleseren din. 
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VEDLEGG B SPØRRESKJEMA TIL KOMMUNER OG 

INTERKOMMUNALE SELSKAP OM INNSAMLING AV BRUKTE 

TEKSTILER OG TEKSTILAVFALL 

 

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KOMMUNER OG INTERKOMMUNALE SELSKAP OM INNSAMLING AV 
BRUKTE TEKSTILER OG TEKSTILAVFALL  
 

Miljødirektoratet ønsker økt kunnskap om hva som skjer når tekstiler blir avfall. 

 

Bakgrunnen for dette er at i forbindelse med endring av rammedirektivet for avfall, som ble 

vedtatt av EU 30. mai 2018, stilles det krav om separat innsamling for tekstiler innen 1. januar 

2025.  

 

PlanMiljø ApS og Østfoldforskning AS gjennomfører derfor denne kartleggingen på oppdrag fra 

Miljødirektoratet. Vi samarbeider med Avfall Norge for å få denne ut til flest mulig av de relevante 

aktørene. Kartleggingen omfatter nye og brukte tekstiler som stammer fra husholdninger, 

butikker og innsamlingsaktører, samt hva som skjer med tekstilene når de blir til avfall. 

 

Mer detaljert om hva kartleggingen omfatter – og hvilke data vi trenger fra dere 

 

Tekstiler forstås i denne kartleggingen som klær og hjemmetekstiler som brukes i private 

husholdninger og av private og offentlige virksomheter. Møbeltekstiler, møbelpolstring, 

madrasser, dyner og puter, sko og alle klær av lær inngår ikke i kartleggingen. 

 

Vi er interessert både i brukte tekstiler og tekstilavfall som dere samler inn separat fra 

husholdningene og mindre bedrifter, samt estimerte mengder av tekstiler som er inkludert i 

blandet avfall/restavfall som dere samler inn på ulike måter.  

 

Vi håper at du kan ta deg tid til å svare på kartleggingen. Dette tar deg ca. 10-15 minutter. 

 

Har du spørsmål til kartleggingen, ta kontakt med Synnøve Rubach på telefon 977 42 057, 

 

e-post sr@ostfoldforskning.no 

 

  

 

Hvilken type virksomhet representerer du? 

(1) q Kommunalt renovasjonsselskap 

(2) q Interkommunalt renovasjonsselskap 

(3) q Annet, spesifiser: _____ 

 

 



 

 
Side 66 av 81 

Hva er navnet på virksomheten du representerer? 

_____ 

 

 

Hva er ditt navn? 

_____ 

 

 

Hvilken rolle har du i virksomheten? 

_____ 

 

 

Har dere sentralsorteringsanlegg? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

 

 

Når det gjelder henteordninger for blandet avfall/restavfall, hvem samler dere dette inn fra?  

(1) q Kun fra husholdninger 

(2) q Innsamling fra husholdninger og private virksomheter 

(3) q Innsamling fra husholdninger og private og offentlige virksomheter 

(5) q Andre, spesifiser: _____ 

(4) q Vet ikke 

 

 

Hvor mye blandet avfall/restavfall samlet dere inn gjennom henteordningen i 2018? Oppgi antall 

tonn 

_____ 
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Hvor stor andel av det blandede avfallet/restavfallet samlet inn via henteordningen kommer fra 

husholdninger? Oppgi prosent av total mengde [%] 

_____ 

 

 

Hvor stor andel av det blandede avfallet/restavfallet samlet inn via henteordningen kommer fra 

privat næringsliv? Oppgi prosent av total mengde [%] 

_____ 

 

 

Har dere noen gang gjennomført plukkanalyse av det blandede avfallet/restavfallet dere samler 

inn via henteordning? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

 

 

Er dere villig til å dele resultatet av plukkanalysen med oss? 

(1) q Ja, vi deler gjerne, og jeg sender denne til sr@ostfoldforskning.no  

(2) q Nei 

(3) q Må avklares med [oppgi navn og kontaktdata] _____ 

 

 

Har dere separat henteordning (dør-til-dør) for tekstiler? Kryss av for hvilke grupperinger 

henteordning omfatter. 

(1) q Husholdningene 

(2) q Private virksomheter 

(3) q Offentlige virksomheter 

(7) q Vi har ikke henteordning for tekstiler 
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Hvor mye tekstiler samlet dere inn via den separate henteordningen for tekstiler i 2018? Oppgi 

antall tonn 

_____ 

 

 

Hvor stor andel av tekstilene som ble samlet inn via henteordningen kom fra husholdningene? 

Oppgi prosent av total mengde [%] 

_____ 

 

 

Hvor stor andel av tekstilene som ble samlet inn via henteordningen kom fra private 

virksomheter? Oppgi prosent av total mengde [%] 

_____ 

 

 

Omfatter mengden tekstiler dere samlet inn via henteordning artikler som sko, vesker, leketøy 

og andre varer? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke 

 

 

Hvor stor andel av den totale mengden som dere samler inn via henteordning utgjør artikler som 

sko, vesker, leketøy og andre varer? Oppgi prosent av mengden [%] 

_____ 

 

 

Har dere en eller flere gjenvinningsstasjoner hvor man kan levere avfall? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 
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(11) q Vet ikke 

 

 

Blir det blandede avfallet/restavfallet som samles inn på gjenvinningsstasjonen sortert? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke 

 

 

Har dere noen gang gjennomført plukkanalyse av det blandede avfallet/restavfallet som samles 

inn på gjenvinningsstasjonen(e)? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke  

 

 

Er dere villig til å dele resultatet av plukkanalysen for gjenvinningsstasjonen med oss? 

(1) q Ja, vi deler gjerne, og jeg sender denne til sr@ostfoldforskning.no  

(2) q Nei 

(3) q Må avklares med [oppgi navn og kontaktdata] _____ 

 

 

Har dere innsamlingscontainere for tekstiler på alle eller noen av deres gjenvinningsstasjoner? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke 

 

 

Hvem eier disse innsamlingscontainerne? 

(1) q Vi eier disse selv 
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(2) q Fretex 

(3) q UFF 

(4) q Kirkens bymisjon 

(5) q Røde Kors 

(6) q I:Collect 

(7) q NLM Miljø 

(8) q Hofmann Renotec 

(9) q Det Norske Misjonsselskap (NMS) Gjenbruk 

(10) q Andre, oppgi navn: _____ 

(11) q Vet ikke 

 

 

Hvor mange tonn samlet dere inn i deres egne innsamlingscontainere i 2018? 

_____ 

 

 

Inkluderer vekten annet enn tekstiler, som sko, vesker, leketøy og andre varer? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke 

 

 

Hvor stor andel av den mengden dere samlet inn i deres egne innsamlingscontainere er ikke 

tekstiler, som sko vesker, leketøy og andre varer? Oppgi i prosent av den mengden dere samler 

inn [%]. 

_____ 
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Hva skjer med tekstilene dere samler inn via de ulike innsamlingsordningene dere har? Oppgi 

andel som går til de ulike formålene [0-100 %.] 

 Oppgi andel i % [0-100] 

Selges i egeneid butikk(er) _____ 

Sendes til forbrenning _____ 

Donert eller selges til en eller 

flere veldedige 

organisasjoner  

_____ 

Donert eller selges til en eller 

flere private innsamlere av 

tekstiler/aktører innen 

resirkulering/grossister 

_____ 

Annet _____ 

 

 

Du svarte "Annet" på spørsmålet om hva som skjer med tekstilene dere samler inn via de ulike 

innsamlingsordningene dere har. Hva er dette "Annet"? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Er dere medlem av Avfall Norge? 

(1) q Ja 

(4) q Nei 

(2) q Nei, men vi er medlem av en eller flere andre bransjeorganisasjoner (navn) _____ 

(3) q Vet ikke 

 

 

Er det noe mer du vil legge til som vi ikke har spurt deg om? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

  

Du har nå svart på alle spørsmålene i kartleggingen. 
 

  

Hvis du er fornøyd med svarene dine kan du trykke "NESTE" for å komme til innsendelsen av 
besvarelsen. 
 

 

Hvis du vil endre på noen av dine svar kan du trykke på "FORRIGE" og gjøre det før du sender 
inn. 
 

 

 

 

Takk for at du deltok i kartleggingen. 
 
Svarene dine er lagret, og du vil få tilsendt en lenke til din besvarelse på e-post. 
 
Om du ikke mottar denne, så sjekk gjerne søppelposten din. 
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Trykk "AVSLUTT" og lukk nettleseren din. 
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VEDLEGG C SPØRRESKJEMA TIL PRODUSENTER, IMPORTØRER, 

GROSSISTER OG DETALJISTER AV TEKSTILER 

 

SPØRREUNDERSØKELSE TIL PRODUSENTER, IMPORTØRER, GROSSISTER OG DETALJISTER AV 
TEKSTILER 

 

Miljødirektoratet ønsker økt kunnskap om hva som skjer når tekstiler blir avfall. 

 

Bakgrunnen for dette er at i forbindelse med endring av rammedirektivet for avfall, som ble 

vedtatt av EU 30. mai 2018, stilles det krav om separat innsamling for tekstiler innen 1. januar 

2025.  

 

PlanMiljø ApS og Østfoldforskning AS gjennomfører derfor denne kartleggingen på oppdrag fra 

Miljødirektoratet. Kartleggingen omfatter nye og brukte tekstiler som stammer fra husholdninger, 

butikker og aktører som håndterer eller samler inn tekstiler, samt hva som skjer med tekstilene 

når de blir til avfall. 

 

Som en del av denne kartleggingen er vi også interessert i merkevarenes rolle i en sirkulær 

økonomi. Vi kontakter derfor ulike aktører i markedet for å spørre om de samler inn brukte 

tekstiler i butikker og hva de gjør med de tekstilene som ikke blir solgt/er salgbare. Vi ønsker også 

å høre fra dere om aktuelle hindringer for gjenbruk eller materialgjenvinning av de tekstilene som 

ikke blir solgt i Norge og eventuelle brukte tekstiler om dere samler inn slike.  

 

Vi håper at du kan ta deg tid til å svare på kartleggingen. Dette tar deg ca. 10-15 minutter. 

 

Din innsendte informasjon vil bli behandlet som konfidensiell, og de innkomne svar vil bli 
aggregert og skrevet om til en felles tekst i rapporten vi utarbeider. Informasjon om 
enkeltaktører vil altså ikke bli videreformidlet eller fremkomme i rapporten. 
 

Har du spørsmål til kartleggingen, ta kontakt med Synnøve Rubach på telefon 977 42 057, e-

post sr@ostfoldforskning.no 

 

  

 

Hvilken rolle har dere i verdikjeden til klær og/eller tekstiler? Mulig å velge flere svaralternativ. 

(1) q Produsent 

(2) q Leverandør 

(3) q Importør 

(4) q Grossist 

(5) q Detaljist 

(6) q Annet, spesifiser: _____ 
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Hva er navnet på virksomheten du representerer? 

_____ 

 

 

Hva er ditt navn? 

_____ 

 

 

Hvilken rolle har du i virksomheten? 

_____ 

 

 

Hvilke typer av tekstiler produserer/selger/forhandler dere? Mulig å velge flere svaralternativ. 

(1) q Klær til barn 

(2) q Klær til damer 

(4) q Klær til menn 

(5) q Sportstøy 

(8) q Yrkestøy 

(7) q Tekstiler til hjem (gardiner, duker , sengetøy etc.) 

(9) q Tekstiler til private og/eller offentlige virksomheter (duker, sengetøy etc.) 

(6) q Annet, spesifiser _____ 

 

 

Hvor stor andel av det norske kles- og/eller tekstil-markedet representerer dere? (oppgi cirka i 

prosent [%]) 

_____ 
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Har dere et estimat på hvor stor mengde tekstiler som ikke blir solgt/kan selges som dere må 

avhende hvert år? Mengde oppgis i kilo [kg]. 

_____ 

 

 

Hva skjer med de tekstilene som ikke blir solgt/kan selges og som må avhendes? Mulig å velge 

flere svaralternativ. 

 
Kryss av for de alternativene 

som passer 

Hvis mulig, angi cirka antall 

kg for et år (2018) 

   

De sendes tilbake til 

leverandør 
(1) q _____ 

De sendes til et outlet (1) q _____ 

De doneres til en 

organisasjon for gjenbruk 

og/eller materialgjenvinning 

(1) q _____ 

De sendes til 

materialgjenvinning  
(1) q _____ 

De sendes til 

energigjenvinning 

(forbrenning) 

(1) q _____ 

Annet (1) q _____ 

Vet ikke (1) q _____ 
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Hvem donerer dere de tekstilene som ikke blir solgt/kan selges til? 

(2) q Fretex 

(3) q UFF 

(4) q Kirkens bymisjon 

(5) q Røde Kors 

(6) q I:CO 

(7) q NLM Miljø 

(8) q Hofmann Renotec 

(9) q Det Norske Misjonsselskap (NMS) Gjenbruk 

(10) q Andre, oppgi navn: _____ 

(11) q Vet ikke 

 

 

Hva er grunnen til at tekstilene sendes til materialgjenvinning isteden for å doneres for gjenbruk? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hva er grunnen til at tekstilene sendes til forbrenning isteden for donasjon for gjenbruk eller 

materialgjenvinning? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hva kan gjøres på myndighetsnivå og av eventuelt andre interessenter for å øke gjenbruk og 

materialgjenvinning av tekstiler som ikke blir solgt? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Samler dere inn brukte tekstiler i butikk? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke  

 

 

Hva er deres motivasjon for å samle inn brukte tekstiler? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Samler dere bare inn brukte tekstiler for deres eget merke, eller alle? 

(1) q Bare eget merke 

(2) q Alle merker 

(3) q Vet ikke 

 

 

Hva skjedde med tekstilene dere samlet inn i 2018? Mulig å velge flere svaralternativ. 

(7) q De selges som brukt/vintage i våre egne butikker 

(1) q De doneres til en organisasjon for gjenbruk og/eller materialgjenvinning 

(4) q De sendes til materialgjenvinning  

(3) q De sendes til energigjenvinning (forbrenning) 

(5) q Annet, spesifiser: _____ 

(6) q Vet ikke 

 

 

Hvem donerer eller selger dere de innsamlede, brukte tekstilene til? 

(2) q Fretex 

(3) q UFF 

(4) q Kirkens bymisjon 

(5) q Røde Kors 

(6) q I:CO 

(7) q NLM Miljø 

(8) q Hofmann Renotec 

(9) q Det Norske Misjonsselskap (NMS) Gjenbruk 

(10) q Andre, oppgi navn: _____ 

(11) q Vet ikke 

 

 

Hvor mye brukte tekstiler samlet dere inn i 2018? Oppgi total mengde i kilo [kg] 

_____ 
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Hva er den oppgitte innsamlede mengden brukte tekstiler basert på? 

(1) q Målt vekt 

(2) q Estimerte tall 

(3) q Annet, spesifiser _____ 

(4) q Vet ikke 

 

 

Omfatter mengden innsamlede tekstiler artikler som sko, vesker og andre varer? 

(10) q Ja 

(3) q Nei 

(11) q Vet ikke  

 

 

Hvor stor andel av den totale mengden dere samler inn utgjør artikler som sko, vesker og andre 

varer? Oppgi prosent av den totale mengden [%] 

_____ 

 

 

Hva kan gjøres på myndighetsnivå og av eventuelt andre interessenter for å øke gjenbruk og 

materialgjenvinning av brukte tekstiler? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Er det noe mer du vil legge til som vi ikke har spurt deg om? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

  

Du har nå svart på alle spørsmålene i kartleggingen. 
 

  

 

Hvis du er fornøyd med svarene dine kan du trykke "NESTE" for å komme til innsendelsen av 
besvarelsen. 
 

  

Hvis du vil endre på noen av dine svar kan du trykke på "FORRIGE" og gjøre det før du sender 
inn. 
 

 

 

 

 

Takk for at du deltok i kartleggingen. 
 
Svarene dine er lagret, og du vil få tilsendt en lenke til din besvarelse på e-post. 
 
Om du ikke mottar denne, så sjekk gjerne søppelposten din. 
 
Trykk "AVSLUTT" og lukk nettleseren din. 
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