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Sammendrag
Denne rapporten presenterer resultater fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt om utviklingen av et system
for utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler i Norge. Prosjektet har gjennomgått anbefalinger fra
nordiske forskningsprosjekter om ulike EPR-modeller og evaluert mulighetene for å etablere slike
systemer i Norge med særlig fokus på Oslofjordregionen. Prosjektet har involvert aktører fra
næringslivet og offentlig sektor.
Prosjektet konkluderer med at et frivillig EPR-system vil være å foretrekke i Norge, der
tekstilprodusenter og –importører er ansvarlig for å etablere et effektivt innsamlingssystem som tar
høyde for eksisterende aktører og muligheter for nye forretningsmodeller. Samtlige deltakere i
prosjektet var positive til etablering av et frivillig EPR-system i Norge.
I diskusjonen med prosjekt- og referansegruppe ble det lagt vekt på at et slik system skal:
- Ha som mål å få verdifulle tekstilressurser bort fra restavfallet
- Være frivillig
- Være non-profit virksomhet
- Være en sentral ressurs for medlemmer, myndigheter og forbrukere
- Være basert på sertifiserte aktører
- Ha gjenbruk som høyeste prioritet etterfulgt av gjenvinning i høyverdiprodukter
- Bygges på eksisterende aktører og markeder for tekstiler som tydeligvis fungerer
- Ikke underminere funksjonelle ordninger som finnes i dagens marked
- Inkludere rapportering til myndighetene
- Organisere finansiering, samle inn penger og drive kommunikasjonsarbeid, inkl. samle inn
data/statistikk
- Sikre rom for mange innsamlingsaktører og nye forretningsmodeller
- Omfatte tekstiler fra næring
- Baseres på faktiske økonomiske forhold og miljødata
- Belønne de som gjør det godt allerede
- Være enkelt og ubyråkratisk
- Være åpent for alle aktører.
Spørsmål rundt finansiering og eierskap av systemet, samt regler rundt eierskap av tekstilene bør
undersøkes nærmere før det jobbes videre med etablering av et EPR-system i Norge.
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1

Innledning

1.1 Bakgrunn
Som et samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, H&M Norge, Fredrikstad Kommune og Østfoldforskning,
ble det sendt inn søknad til Oslofjordfondet om kvalifiseringsstøtte til et prosjekt om utvikling av et
system for utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler i Oslofjordregionen spesielt og Norge generelt.
Prosjektet ble gjennomført fra september 2015 til august 2016. Bakgrunnen for prosjektet var
publiseringen av en rekke Nordiske rapporter (Palm et al. 2014a, 2014b, 2015a, 2015b; Watson et al.
2014a, 2015), der Østfoldforskning tok del, med anbefalinger om økt gjenbruk og gjenvinning av
tekstiler i de nordiske landene. Et av disse studiene fremviser tre ulike tiltakspakker, som på forskjellig
vis kan støtte opp rundt økt gjenbruk og gjenvinning av tekstiler (Watson et al. 2015). Prosjektgruppen
skulle identifisere om det er behov for å klarlegge hvordan disse tiltakspakkene og anbefalingene kan
brukes til å utvikle et EPR-system for tekstil i Oslofjordregionen/Norge, med særlig fokus på muligheter
og utfordringer for norske produsenter/importører av tekstiler, eksisterende innsamlingsaktører og
lokale myndigheter. Utover prosjektgruppen ble det også etablert en referansegruppe med deltakere
fra relevante regionale aktørgrupper.

1.2 Mål
Målet med dette kvalifiseringsprosjektet har vært å undersøke mulighetene for etablering av et utvidet
produsentansvarssystem for tekstil i Oslofjordregionen spesielt og Norge generelt. Prosjektet har
fokusert på følgende tre spørsmål:
1) Hvordan vil et pålagt og/eller frivillig EPR-system kunne innføres i Norge og hvilke aktører bør
involveres?
2) Hvilke aktører eksisterer i Oslofjordregionen og Norge, og hvilke fordeler og utfordringer er det
tilknyttet nye forretningsmodeller for økt levetid på klesplagg, gjenbruk og gjenvinning?
3) Hva er realistiske mål for klesnæringen og hvilke muligheter finnes for å oppnå disse?

© Østfoldforskning
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2
Metodikk og informasjonsgrunnlag for
kvalifiseringsprosjektet
2.1 Litteraturstudie
Prosjektet er basert på anbefalinger fra en rekke nordiske prosjekter (Palm et al. 2014a, 2014b, 2015a,
2015b; Watson et al. 2014a, 2015). Disse og andre kilder er blitt grundig sett gjennom og diskutert i
prosjektgruppen med fokus på deres anvendelighet og relevans i en norsk kontekst. Erfaringer og
anbefalinger fra studier gjennomført i andre land ligger da til grunn for den videre utviklingen av et norsk
EPR-system.

2.2 Workshop
To workshops og et formidlingsmøte ble avholdt i løpet av prosjektperioden1. På første workshop i
november 2015 deltok prosjektgruppen (5 personer) og referansegruppen (6 personer), bestående av
representanter fra produsenter/importører og innsamlere av tekstil, driftsavdelingen og miljøavdelingen
i Fredrikstad Kommune og Grønt Punkt Norge. På bakgrunn av presentasjoner fra deltakerne, fokuserte
workshopen på å definere overordnede retningslinjer for et EPR-system med særlig fokus på
eksisterende systemer, troverdighet og finansiering. Workshopens hovedkonklusjoner ble samlet i et
workshopreferat2 og er oppsummert i avsnittet om kriterier for et EPR-system i Norge.
Det ble avholdt et formidlingsmøte med Miljødirektoratet (MD) i april 2016. Det var representanter fra
MD til stedet (4), samt deltakere fra både prosjekt- og referansegruppen (5). Formålet med møtet var å
presentere ideene for et EPR-system på bakgrunn av første workshop der et kriteriesett ble utviklet.
Andre workshop ble avholdt i mai 2016 med deltakelse fra enkelte personer fra både prosjektgruppen
(4) og referansegruppen (2) som ble ansett for å ha en særlig interesse og kompetanse innen utvikling
av forretningsmodeller. Formålet med workshopen var å presentere og diskutere mulige
forretningsmodeller bl.a. fra Watson et al. (2015). Konklusjoner fra workshopen er oppsummert i
avsnittet om nye forretningsmodeller.

2.3 Intervju
To referansegruppemedlemmer som ikke hadde mulighet for å delta på første workshop ble senere
oppdatert på workshopens konklusjoner og fikk mulighet for å komme med innspill i et intervju3.
Uformelle intervjuer ble også avholdt med andre relevante aktører nasjonalt og regionalt, inklusiv
produsenter/importører av tekstil. Dette ble gjort for å inkludere alle perspektiver i utviklingen av EPRsystemet og for å sikre at alle typer aktører vil få mulighet for å bli med i et slikt system.

1

For oversikt over workshop- og møtedeltakere, se vedlegg 1
For workshopreferat fra workshop 1, se vedlegg 2
3
For intervjureferater, se vedlegg 3
2

© Østfoldforskning
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3

Oversikt over eksisterende aktører og systemer i Norge

3.1 Bakgrunn
I 2010 ble det generert 117 000 tonn tekstilavfall i Norge. Rundt 40% ble generert i norske
husholdninger. I henhold til Laitala et al. (2012) var behandlingsformene for tekstilavfall i 2010 følgende:
nær halvparten av alt tekstilavfall (48%) gikk til forbrenning med energiutnyttelse, mens henholdsvis
14,5% og 15% gikk til forbrenning uten energiutnyttelse og deponering. 10% gikk til materialgjenvinning
mens behandlingsformen for de resterende 10% er uspesifisert. Deponi blir brukt i mindre og mindre
grad (73% reduksjon fra 1995) mens forbrenning (både med og uten energigjenvinning) og
materialgjenvinning har økt. Mengdene beregnet etter 2010 er betydelig mindre hvilket skyldes at tekstil
til gjenbruk fra og med 2011 ikke lenger regnes som avfall.
Antall kg tekstiler i restavfallet per innbygger per år kan estimeres til mellom 8,6 kg (Raadal et al. 2009)
og 10 kg (Miljøstatus Norge 2015). En plukkanalyse fra Mepex viser at tallet er litt lavere i Fredrikstad
med 7,6 kg tekstil per innbygger i 2014 (Watnebryn og Fredriksen 2015). Dette tilsvarer ca. 581 tonn
tekstil i restavfall per år for Fredrikstad.
Innsamling og behandling av tekstiler i Norge er ganske likt forholdene i Norden generelt. Figuren under
viser et forenklet flytskjema for innsamling og behandling i Norden.

Figur 1: Flytskjema som viser innsamling og behandling av tekstiler i Norden (Fråne et al. 2016)
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3.2 Gjenbruk og gjenvinning
Gjenbruk og gjenvinning av tekstiler skjer gjennom ulike aktører og systemer i Norge, ofte organisert
av private bedrifter og veldedighetsorganisasjoner og, i noen tilfeller, i samarbeid med offentlige
instanser. Det finnes ingen juridiske restriksjoner i forhold til hvilke aktører som kan samle inn tekstiler
i Norge. Veldedighetsorganisasjoner som samler inn tekstiler kan frivillig melde seg inn i
innsamlingskontrollen som sikrer dokumentasjon på at 65% eller mer av de innsamlede verdiene går
til veldedighet (Raadal et al. 2015).
Generelt for alle de private aktørene er, at de:
 Tar imot alle typer tekstiler (ren og tør),
 Gjennomgår en sortering for å differensiere mellom gjenbruk, materialgjenvinning og
energiutnyttelse,
 Eksportere en vis mengde til utlandet (hovedsakelig Øst-Europa, Asia og Afrika).
Selv om vi i Norge er flinke til å donere til gjenbruk er det langt fra alle brukte klær som oppnår optimal
utnyttelse. Fra Figur 2 sees at mens mer enn 72 000 tonn klær kom på markedet i Norge i 2011, ble
bare rundt 23 000 tonn innsamlet til gjenbruk og gjenvinning. Herav gikk 1 000 tonn til gjenbruksbutikker
i Norge mens 21 000 tonn ble eksportert og 1 000 tonn gikk til energiutnyttelse. Hva som skjer med de
resterende 49 000 tonn klær er uvisst. Det estimeres at rundt 27 000 tonn kastes i husholdningsavfallet.

* Inkluderer bare klær (ikke sko eller andre tekstiler)
Figur 2: Oversikt over håndtering av brukte klær i Norge i 2011 (Watson et al. 2016)

3.3 Gjenbruksaktører
Innsamlingsaktører

© Østfoldforskning
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Fretex og UFF er de to største aktørene som samler inn og selger/eksporterer brukte tekstiler i Norge.
Både Fretex og UFF samarbeider med kommuner og kommunale avfallsaktører for å sikre størst mulig
utbredelse av innsamlingstjenesten. Tabellene nedenfor viser data for de to aktørene og andre
innsamlere, inklusiv mengder innsamlet tekstil, typen av materialbehandling og omsetning.
Tabell 1: Mengder og behandling av tekstiler samlet inn i Norge i 2011 (Laitala et al. 2012)

Tabell 2: Mengder, sortering og eksport av tekstil i 2012 for Fretex og UFF (fra Palm et al. 2014; Laitala et
al. 2012)

Fretex
Mengde tekstiler innsamlet i 2012
11 730 tonn
Antall innsamlingscontainere i 1 800
Norge
Antall sorteringsanlegg*
4
Anlegg som ivaretar forberedelse til 12
eksport (grovsorteringsanlegg)
Butikker
Eksportert mengde tekstiler

Flere enn 40
10 145 tonn

Eksport, omsetning

NOK 51 millioner

Eksport til

Europa, Asia og Nord-Afrika

UFF
7 707 tonn
2 200

17 (for-sortering før eksport;
hovedsortering skjer i Litauen,
Estland, Bulgaria og Slovakia)
2
7 684 tonn (99,7% av innsamlet
mengde)
NOK 18 millioner (estimat fra
Laitala et al. 2012)
Øst-Europa (hovedsakelig), Asia
og Afrika

* I Norge finnes ingen sorteringsanlegg, kun for-sortering/grovsortering, hvor de tekstilene som er antatt salgbare
i Norge (Fretex og Uff sine butikker) skilles ut.

Ifølge en ny nordisk rapport (Watson et al. 2016) steg disse tallene til 15 150 tonn og 8 837 tonn tekstiler
for henholdsvis Fretex og UFF i 2014. Over 90% eksporteres til utlandet, hovedsakelig usortert. De
sentrale landene som Norge eksporterte brukt tekstil til i 2014 var Polen (cirka 9 000 tonn), Bulgaria
(cirka 4 000 tonn), Estland (cirka 2 000 tonn), Slovakia (cirka 2 000 tonn), Litauen (cirka 2 000 tonn),
Tyskland (cirka 2 000 tonn) og Tyrkia (cirka 1 500 tonn). Mye som eksporteres gjennomgår en sortering
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i mottakerlandet og sendes videre til andre land til gjenbruk eller gjenvinning. Mer nøyaktige tall for
dette er ikke tilgjengelig. Av det som eksporteres usortert rapporterer Fretex og UFF at henholdsvis
81% og 80% gjenbrukes (hovedsakelig i det første mottakerland), henholdsvis 17,2% og 16,5%
gjenvinnes, mens henholdsvis 3% og 3,5% går til energiutnyttelse og deponi.
Utover Fretex og UFF finnes flere mindre aktører rundt om i Oslofjordregionen. Hofmann Renotec i
Drammensregionen sender ca. 600 tonn/år (usorterte) tekstiler til Polen og Litauen (Palm et al. 2014)
og har en årlig omsetning på NOK 20 millioner. Tekstiler innsamles bl.a. i samarbeid med en lang rekke
frivillige organisasjoner fra regionen.
En viss menge tekstiler havner hos mindre gjenbruksbutikker gjennom direkte donasjoner fra
forbrukene. Gjenbruksbutikkene er for det meste non-profit og ofte organisert gjennom en religiøs
organisasjon som bruker overskuddet til veldedighetsprosjekter i Norge eller utlandet. Andre
veldedighetsorganisasjoner tar imot klær og sender disse direkte til folk som trenger dem, eksempelvis
asylsentre rundt i Norge eller gjennom søsterorganisasjoner i utlandet. Det finnes ingen oversikt over
den totale mengden klær som blir samlet inn via disse organisasjonene, men eksportstatistikken viser
at 20 745 tonn brukte tekstiler ble eksportert fra Norge i 2011, hvorav cirka 6 500 tonn ble eksportert
av andre aktører enn Fretex og UFF (Laitala et al. 2012).
Importører og produsenter av tekstiler
Flere importører og produsenter av tekstiler har de siste årene begynt å tilby innsamlingsfasiliteter.
H&M startet med klesinnsamling i 2013, og i dag tar alle H&M-butikker imot brukte klær og
interiørtekstiler (H&M 2016). Innsamlede tekstiler blir sortert for second hand-salg, gjenbruk,
gjenvinning i kluter, tepper og isolasjon, samt fibergjenvinning. Resterende 1 % går til energigjenvinning
(H&M 2015). H&M samarbeider med det sveitsiske miljøselskapet I:Collect (I:Collect 2016). Våren 2014
lanserte H&M sin første kolleksjon med denim-klær laget av gjenvunnet bomull fra klesinnsamlingen. I
2015 lanserte KappAhl et lignende tiltak (KappAhl 2015).
I 2014 begynte IKEA å samarbeide med UFF om å innsamle brukte tekstiler, inklusiv interiørtekstiler
som duker, gardiner og grytelapper. Alle seks IKEA varehus i Norge har nå innsamlingscontainere.
Gjennom UFF sine systemer blir tekstilene fraktet til sorteringsanlegg i Øst-Europa hvor hver tøybit
vurderes og sorteres for salg til ulike markeder, gjennom butikker og på markedsplasser. Det som ikke
er egnet til gjenbruk, sendes til materialgjenvinning for produksjon av nye tekstilprodukter. IKEA har
som mål å lukke kretsløpet for produktene sine og sikre at alle produktene er laget av materialer som
er enten fornybare, gjenvinnbare eller resirkulert (IKEA 2014).
Privat salg og bytte av tekstiler
Utover organisasjoner og bedrifter som innsamler og selger tekstiler, er også forbrukere engasjert med
gjenbruk gjennom eksempelvis loppemarkeder og klesbyttearrangementer eller gjennom å gi bort
plaggene til familie og venner. Finn.no er en av de sentrale kommunikasjonskanaler for salg og
donasjon av klær mellom private forbrukere i Norge. Et søk på klær til salgs fra privatpersoner på finn.no
gav over 140 000 treff (27.4.16). Da noen annonser inneholder flere plagg antas det at antall klær til
salgs er enda høyere.

© Østfoldforskning
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4

Kart over tiltakspakkene fra nordisk prosjekt

Til grunn for dette prosjektet ligger tidligere prosjekter som har blitt gjennomført på nordisk nivå.
Østfoldforskning var norsk forskningspartner i prosjektet, «EPR-systems and new business models for
the Nordic Waste Group», som bl.a. resulterte i prosjektrapporten «Policy packages to increase reuse
and recycling of textiles in the Nordic region» (Watson et al. 2015). I denne rapporten foreslås tre ulike
tiltakspakker som kan brukes til å støtte opp om økt produsentansvar innen tekstiler i de nordiske
landene.
I dette kapitlet gjøres en kartlegging av de tre pakkene som senere vil bli sammenstilt med en oversikt
over relevante forhold for Oslofjordregionen og Norge. Dette vil samlet ligge til grunn for identifisering
av mulige løsninger for EPR for tekstiler i Oslofjordregionen spesielt og Norge generelt.
De tre tiltakspakkene omfatter:
1) Pålagt utvidet produsentansvar med skatt på kjemikalier
2) Frivillig, kollektiv utvidet produsentansvar med resirkuleringssertifikater og råmaterialeavgift
3) Policyinstrumenter til fremme av nye forretningsmodeller.
I rapporten påpekes det at tiltakspakkene 1 og 2 utelukker hverandre, mens tiltakspakke 3 kan og bør
være et supplement til enten tiltakspakke 1 eller 2.

4.1 Tiltakspakke 1: Pålagt utvidet produsentansvar med skatt på
kjemikalier
Tiltakspakke 1 omfatter utvikling og vedtakelse av en pålagt EPR-lovgiving med mål for innsamling,
gjenbruk og resirkulering blant aktørene i tekstilindustrien. Alle bedrifter som produserer eller importerer
klær er innbefattet av lovgivingen, men bedriftene kan fritt velge hvordan de ønsker å leve opp til målene
som er stilt i lovgivingen. Aktørene kan dermed velge mellom å opprette egne systemer eller etablere
en felles organisasjon til formålet, en såkalt Producer Responsibility Organisation (PRO) som er
godkjent av Regjeringen og som organiserer samarbeidet med innsamlere og operatører (f.eks.
veldedighetsorganisasjoner eller kommunen). Et sådan PRO system skal bygge på eksisterende
systemer for innsamling, gjenbruk og resirkulering og PROen kan f.eks. opprette samarbeidsavtaler og
kontrakter med eksisterende aktører på området.
Systemet finansieres av aktørene som må betale en årlig funksjonsavgift til PROen avhengig av
mengden nye tekstil-produkter som blitt produsert/importert av aktøren det gjeldende året. Denne
avgiften kan reduseres basert på miljøinitiativer hos aktøren (f.eks. bruk av resirkulerte materialer i nye
produkter eller miljømerking av produkter eller bedrift).
Et økonomisk straffegebyr skal defineres for de aktørene som ikke lever opp til de fastsatte målene
eller som er «free riders» i systemet.
Utover gjenbruk og resirkulering omhandler et EPR-system også innholdet av miljø- og helseskadelige
stoffer. For å støtte opp om det pålagte EPR-systemet kan man derfor innføre en skatt på kjemikalier
(f.eks. 20 NOK/kg tekstil som inneholder mer end 0.1% av angitte kjemikalier). Bedriftene i
referansegruppen til Watson et al. (2015) uttrykte dog stor mistillit til at en slik skatt vil være
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hensiktsmessig ettersom det vil bli vanskelig og kreve mange ressurser å håndheve. Det har også blitt
påpekt at en slik skatt i de nordiske landene kommer ha en minimal effekt på tekstilindustrien generelt
(Watson et al. 2015).

Figur 3: Tiltakspakke 1, pålagt EPR (Watson et al. 2015)

Det pålagte EPR-systemet er inspirert fra et slik system i Frankrike, som er det eneste landet som har
et pålagt EPR-system for tekstiler. Systemet ble vedtatt ved lov i 2006 og har vært fullt funksjonelt siden
2009. EPR-systemet gjelder for alle bedrifter som produserer eller importerer tekstiler, klær og sko i
Frankrike. Bedrifter kan velge mellom å etablere sitt eget system eller bidra økonomisk til et felles
system. 93% av disse aktørene er nå blitt medlem av en felles PRO, Eco TLC, som er en non-profit
organisasjon. Eco TLC er den eneste godkjente PRO i Frankrike (Tiard 2013). Medlemmene betaler en
årlig medlemsavgift som er basert på det antall produkter som produsenten eller importøren setter på
markedet, samt produktenes størrelse. Medlemmer kan oppnå opp til 50% reduksjon i produktavgiften
gjennom dokumentert bruk av minst 15% resirkulert materiale (Watson et al. 2015).
Eco TLC har i dag 26.000 innsamlingssteder i Frankrike og 57 sorteringsfasiliteter (40 i Frankrike). I
2012 ble 154.000 tonn tekstiler samlet inn og den årlige innsamlingen har økt med 10.000 tonn årlig
siden 2009. Av innsamlet mengde tekstilen går 60-65% til gjenbruk, 25-30% til resirkulering og 5-10%
til forbrenning. Til tross for formaninger om at systemet ville gjøre det mer hensiktsmessig å resirkulere
end å gjenbruke, viser studier at gjenbruk har økt med 2% fra 2009 til 2012. Utover økt gjenbruk og
resirkulering, har systemet også bidratt til flere «grønne» arbeidsplasser og kapasitetsoppbygging innen
innsamling, sortering, gjenbruk og resirkulering (Palm et al. 2014b).

4.2 Tiltakspakke 2: Frivillig, kollektiv utvidet produsentansvar med
resirkulerings-sertifikater og råmaterialeavgift
Tiltakspakke 2 omfatter etableringen av en frivillig avtale (Voluntary Commitment) mellom
tekstilprodusenter/-importører og Regjeringen, med en felles Code of Conduct (CoC) som spesifisere
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mål for innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. Selv om aktørene her ikke er lovmessig
forpliktet til å delta i ordningen, finnes det ulike motivasjonsfaktorer for å bli med, f.eks. unngått pålagt
EPR, sikret adgang til råmaterialer og forbedret CSR profil gjennom miljøprofilering. Aktører som inngår
i den frivillige avtalen vil kunne bruke en spesialdesignet logo på deres produkter og til PR. På samme
måte som for det pålagte EPR-systemet, kan aktørene her velge å administrere systemet selv i egen
bedrift eller gå sammen om etablering av en eller flere Producer Responsible Organisations (PROs). I
motsetning til det pålagte EPR-systemet finnes det her ingen «straff» til de aktører som ikke blir med i
systemet.
Det frivillige EPR-systemet bygges opp rundt resirkuleringssertifikater som tildeles basert på kilo
gjenvunnet materiale som er benyttet i nye produkter som produseres eller importeres. De bedrifter
som tilslutter seg systemet setter seg som mål å opptjene sertifikater i overensstemmelse med
målsetningene definert i CoC. Dersom aktørene ikke klarer å opptjene nok sertifikater, kan sertifikater
kjøpes av aktører som har flere end de trenger. Som et alternativ til å opptjene eller kjøpe sertifikater,
kan aktørene velge å betale en råmaterialeavgift for mengden av jomfruelige råmaterialer brukt i
tekstilene som har blitt produsert eller importert. Avhengig av mengde råmateriale kan man dermed
velge mellom å kjøpe sertifikater eller betale råmaterialeavgiften, hvilket medfører en viss fleksibilitet
for aktørene. Formålet med resirkuleringssertifikatene er å bidra til en økt etterspørsel på resirkulerte
materialer.
Det frivillige EPR-systemet finansieres dermed gjennom bedriftenes kjøp av resirkuleringssertifikater
eller innbetaling av råmaterialeavgift. På samme måte som med kjemikalieskatten i det pålagte EPRsystemet, var ikke bedriftene i referansegruppen overbeviste om den positive effekten av sertifikatene
og råmaterialeskatten (Watson et al. 2015).

Figur 4: Tiltakspakke 2, frivillig EPR (Watson et al. 2015)
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4.3 Tiltakspakke 3:
forretningsmodeller

Policyinstrumenter

til

fremme

av

nye

I den tredje tiltakspakken fremmes noen forslag til hvordan det offentlige kan støtte opp rundt nye og
innovative forretningsmodeller for gjenbruk og resirkulering av tekstiler. Eksempler på slik
forretningsmodeller er leasing, gjensalg av eget produkt, klesbibliotek, redesign, reparasjonsservice og
innsamling av klær i butikker. Rapporten lister opp en rekke utfordringer som gjør det vanskelig for
aktører innen tekstilbransjen å realisere slike nye forretningsmodeller, og kommer med konkrete forslag
til politiske tiltak som kan støtte opp rundt slike tiltak (Watson et al. 2015):
Mangel på kunnskap
De fleste aktørene innen tekstilindustrien har ikke tilstrekkelig kunnskap rundt de forretningsmodeller
og metoder som er tilgjengelige. Likedan mangler konsumentene kunnskap rundt miljøeffektene av
valgene deres, samt hvilke andre muligheter som finnes på markedet.
Policy instrumenter kunne inkludere:
 Kunnskapsentre med veiledning for «start-up» bedrifter eller bedrifter som ønsker å legge om
forretningsmodellen sin
 Økt fokus på konsumentene gjennom f.eks. utdeling av en pris for beste nye forretningsmodell
innen tekstil
Mangel på kvalitet
Et overordnet mål med gjenbruk er å forlenge levetiden på plaggene, og mange nye forretningsmodeller
jobber ut fra dette grunnlaget. I den forbindelse er det en stor utfordring at mange av de klær som
produseres i dag er av lav kvalitet og ikke produseres ut fra et mangeårig perspektiv.
Policy instrumenter kunne inkludere:
 Krav til designskoler om undervisning i bærekraftig design
 Innføring av to års minimumslevetid på klær
 Innføring av «levetidsgaranti» (evt. som del av Svane merket, EU blomsten eller Higg Index)
Prisforskjell
Selv om både klær, kunnskap og interesse er til stede, er det fortsatt vanskelig å gjøre de nye
forretningsmodeller markedsdyktige som følge av den høye forskjellen på produksjonskostnadene
mellom de nordiske landene og f.eks. Asia. Redesign og reparasjon vil typisk kunne foregå lokalt i de
nordiske landene, men lønnskostnadene er såpass høye at det ikke lønner seg for bedriften i forhold til
å produsere eller importere nye klær fra utlandet.
Policy instrumenter kunne inkludere:
 Reduksjon/annullering av momsplikt for reparasjon, gjenbruk og leasing av tekstile
 Innføring av råmaterialeskatt på nye tekstilprodukter
 Offentlig støtte til investering i nye forretningsmodeller.
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5

Vurdering av tiltakspakkene

Vurderingen av de tre tiltakspakkene er basert på innspill fra prosjekt- og referansegruppen i prosjektet
via workshops og intervjuer.

5.1 Vurdering av tiltakspakke 1
Prosjektgruppe og referansegruppe har ikke tiltro til etablering av et pålagt EPR-system i Norge, og
det ble derfor ikke ansett som hensiktsmessig å utrede denne modellen videre. Erfaringer fra EPRsystemet for emballasje i Norge viser til høyere kostnader forbundet med et pålagt system i forhold til
et frivillig system (se kapitel 7.1).

5.2 Vurdering av tiltakspakke 2
Etableringen av et frivillig EPR-system i Norge ble ansett som positivt i prosjektgruppen og
referansegruppen, og flere elementer ble identifisert i forhold til å implementere et slik system i en
norsk kontekst (se kapitel 6).

5.3 Vurdering av tiltakspakke 3
Watson et al. (2014a) anbefaler at et EPR-system akkompagneres av en rekke policyinstrumenter med
det formål å støtte opp om nye forretningsmodeller innen gjenbruk og gjenvinning av tekstiler (se avsnitt
4.3).
Nye forretningsmodeller er ikke direkte en del av et EPR-system, men kan anses som et viktig element
i omsetting av materialer som har blitt innsamlet og/eller gjenvunnet. Det kan også bidra til økt
innsamling via alternative innsamlingstjenester. Disse kan bidra til et bærekraftig system som kommer
nærmere visjonen om en sirkulær økonomi.
Utover konkrete policyinstrumenter, er det også tenkelig at et fremtidig EPR-system kan støtte opp om
eksisterende bedriftstyper, samt bidra til kommersialisering av nye og innovative forretningsmodeller.
Et EPR-system vil øke mengdene av innsamlet tekstil og muligvis øke etterspørselen etter resirkulerte
fibre. Det er også tenkelig at en sentral EPR-organisasjon vil kunne fremme kjennskap til og
tilgjengelighet for nye typer av bedrifter som del av EPR-organisasjonen sitt kommunikasjonsarbeid.
Eksisterende grønne forretningsmodeller innen tekstil
Det økte fokuset på «miljøvennlig mote» har resultert i en rekke nye tiltak rundt norske, nordiske og
globale aktører. Mens sosialt ansvar (CSR) har vært i fokus i en årrekke, har flere større produsenter
av klær også markert seg i de siste årene gjennom et sterkt miljøfokus. Initiativer inkluderer bl.a.
gjenbruk, dele-konsepter, reparasjon, innsamling til gjenvinning og bruk av resttekstiler i nye produkter.

De store produsentene går foran
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Som nevnt tidligere har H&M åpnet for klesinnsamling i alle sine butikker, der forbrukene kan
avlevere tekstiler av alle typer og kvaliteter mot en verdikupong på 10% av det neste kjøpet i
butikken. Tekstilene sorteres og sendes til gjenbruk og gjenvinning. Rene bomullstekstiler brukes
i produksjonen av nye produkter (H&M 2016).
Svenske Filippa K har flere tiltak på gang. De er gått sammen med en second-hand butikk der
kundene kan avlevere brukte Filippa K klær. Når plaggene selges på nytt, mottar kunden en
prosentdel av beløpet som kan brukes i butikken eller utbetales (Filippa K Second Hand 2016).
Utover dette lanserte kjeden i 2016 et leasing konsept der kunder kan lease hverdagsklær for 20%
av kjøpsprisen. Etter fire dager kan kundene levere plaggene tilbake eller betale det resterende
beløpet for å kjøpe plaggene (Sivertsen og Zakariassen 2016).
Amerikanske Patagonia bruker en sammensatt modell, der de tilbyr en reparasjonsservice,
administrerer en online markedsplass for handel med brukte Patagonia klær, og tar imot alle gamle
Patagonia klær til gjenbruk og gjenvinning (Patagonia 2016).
Svenske Nudie Jeans tilbyr en gratis reparasjonstjeneste (eller muligheten for å få tilsendt et gratis
«repair-kit»), oppfordrer kundene deres til å avleverer gamle Nudie jeans til gjenbruk i butikken
mot 20% rabatt på kjøp av nye jeans, og tar imot alle gamle Nudie jeans til gjenvinning, bl.a. i
produksjonen av nye jeans eller andre produkter (tepper og trekk til møbler) (Nudie Jeans 2016).
Britiske Topshop har implementert ressurseffektivitet og gjenbruk i designfasen. I 2012 lanserte
de en «Reclaim to Wear» kolleksjon, som utelukkende var blitt produsert av rester fra produsenten
sitt overskuddslager og tekstildeler fra andre kolleksjoner (Topshop 2012).
Noen produsenter har gått et steg videre, og endret måten produktene deres brukes av kundene.
Den danske barnetøyprodusent, Vigga, har utviklet en forretningsmodell der klærne leases til
kunden mot et månedlig abonnement. Når klærne blir for små kan kunden bytte til en større
størrelse. For å sikre at klærne kan brukes igjen og igjen av nye kunder er klærne av særlig høy
kvalitet. Når klærne ikke lenger lever opp til kvalitetskravet gjenvinnes tekstilene i produksjonen
av nye klær (Vigga 2016).
I begynnelsen av 2016 lanserte en gruppe fremtredende svenske designere konseptet ShareWear
(sharewear.se), der spesialdesignete moteklær kan lånes gratis i syv dager, forutsatt at brukeren
sender klærne videre etter ukens slutt. Systemet fungerer gjennom ShareWear-nettsiden og
Instagram, og er avhengig av at brukerne organiserer å møte hverandre for å gi klærne videre
(Hegnar 2016).

I Norge er det også fokus på miljøvennlig produksjon og forbruk, både hos politikere, bedrifter og
forbrukere. Det økte fokuset på miljø og bærekraft innen tekstil og mote kan bl.a. ses i forhold til
etableringen av fag og kurs med fokus på bærekraftig mote og redesign. Siden 2012 har norske
ungdomsskoler tilbudt valgfaget design og redesign som skal lære elevene å benytte og videreutvikle
forkastede produkter og materialer (Bråten 2015). Ifølge læreplanen for faget kan dette bidra til «å
utvikle miljøbevissthet ved å rette søkelyset mot den enkeltes rolle i forbrukersamfunnet lokalt og
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globalt» (Utdanningsdirektoratet 2012). Med støtte fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet har
ungdommer i Bydel Bjerke i Oslo de siste par årene fått tilbud om gratis redesign-kurs drevet av lokale
kunstnere og organisasjoner (Kompass & co. 2016). Bærekraftig mote er også et tema i de høyere
utdannelsesinstitusjoner, og flere høgskoler tilbyr fag innen gjenbruk og redesign som bl.a. fokuserer
på bruk av gjenbruksmaterialer og redesign av klær (Høgskolen i Sørøst-Norge 2016, Harstad
Folkehøgskole 2016, Bømlo Folkehøgskole 2016, Stavern Folkehøyskole 2016). Temaet blir også tatt
opp i et samfunnskritisk perspektiv, bl.a. på Jeløy Folkehøyskole i faget gjenbruk og redesign, der
studentene lærer om «kjøp-og-kast» samfunnet og mulighetene for å øke gjenbruk og gjenvinning i tett
samarbeid med Fretex (Jeløy Folkehøyskole 2016).
Men hva er den videre veien for studenter og andre interessert i miljøvennlig tekstil og mote? Hvor lett
er det å etablere tekstilbedrifter på bakgrunn av en grønn forretningsmodell i Norge? I Watson et al.
(2014a) nevnes flere utfordringer for små bedrifter i denne prosessen, særlig i forhold til mangel på
finansiering til å investere i nye forretningsmodeller og/eller teknologier og lav betalingsvillighet blant
forbrukene (delvis forsaket av rekord-lave priser på tekstiler og klær produsert i bl.a. Asia), sammensatt
med høye utgifter i Norden, bl.a. til lønninger. Palm et al. (2014b) nevner også eksistensen av et marked
for denne type produkter som essensielt og noe som er problematisk i en nordisk kontekst.
Nye muligheter
Det finnes et uutnyttet potensial for nye og innovative forretningsmodeller innen tekstil, særlig blant
mindre produsenter og importører av klær, som ikke selv har økonomisk kapasitet og/eller kompetanser
til å drive med innovasjon og satse på nye tiltak.
I 2014 utga Miljøstyrelsen i Danmark en rapport om å minske avfallsgenerering i tekstilindustrien, som
bl.a. inneholder et idékatalog for økt gjenbruk og gjenvinning av tekstiler i Danmark (Watson et al.
2014b). Basert på dialog med relevante aktører på tekstilområdet, presenterer idékatalogen syv måter
å bidra til avfallsforebyggelse av tekstiler på:
1. Økt innsamling av brukte tekstiler til gjenbruk.
2. Bedre vilkår for gjenbruksbransjen.
3. Bedre vedlikehold og beskyttelse av tekstilene.
4. Adferdsendring hos forbrukene.
5. Innovative forretningsmodeller (bytte, leie, låne, «switche» tekstiler).
6. Design og kvalitet for forlenget levetid.
7. Økt gjenbruk i den private og offentlige sektoren.
Man kunne tenkte seg, at et norsk EPR-system kunne bidra til en rekke av disse forbedringer. Det er
naturlig at et EPR-system vil bidra til økt innsamling av tekstiler til gjenbruk og gjenvinning (1). Det er
likeledes opplagt at et EPR-system kan skape bedre vilkår for gjenbruksbransjen, bl.a. gjennom
sertifisering av aktører (2), og sikre bedre vedlikehold og beskyttelse av tekstilene gjennom å utvikle
effektive systemer til innsamling og sortering (3). EPR-organisasjonen har også gode muligheter til å ta
på seg rollen som kommunikator mellom tekstilindustrien, myndighetene og forbrukerne i forhold til
miljøkrav til industrien og miljøtips fra produsentene til forbrukene (4). Det er også tenkelig, at et norsk
EPR-system for tekstil kan være en arena for nye forretningsmodeller gjennom rådgivning og bistand i
utviklingen av nye ideer (tekniske løsningsmodeller, forretningsutvikling, tilgang til
virkemiddelapparatet), der bedrifter kan bestille eller leie inn kompetanse etter behov (5). En slik arena
kunne videre tenkes å invitere til kunnskapsdeling, nettverksdannelse og idéutvikling rundt andre

© Østfoldforskning

16

Løsninger for utvidet produsentansvarssystem (EPR) for tekstiler i Norge
Rapport fra kvalifiseringsprosjekt

utfordringer innen gjenbruk og gjenvinning av tekstiler, eksempelvis med fokus på å forlenge levetiden
gjennom design (6) og øke gjenbruk av plagg fra den private og offentlige sektoren (eksempelvis plagg
med logoer som lett kan fjernes) (7).
Innspill fra workshop med prosjekt/referansegruppe
På bakgrunn av tiltakspakke 3 (Watson et al. 2015), ble det avholdt en workshop med deltakere fra
prosjekt- og referansegruppen med formål å vurdere mulighetene for nye forretningsmodeller basert på
et EPR-system i Norge. Innspill fra workshop-deltakerne er oppsummert under.
Innspill til tiltakspakke 3:
- Et fåtall av forslagene er relevante på nasjonalt plan, mens mange kan implementeres
kommunalt
- Kommunene kan støtte aktivt opp om «grønne» forretningsmodeller gjennom prioriteringer i
kommunen, eks. ved å still krav til nye kjøpesentre
- Kommunen kan posisjonere seg og være «first mover» i den utstrekning det er lov, f.eks. i
forhold til større fokus på bærekraft i barneskoler
- Kommunen har en viktig rolle som innkjøper. Her er muligheter for å gjøre spydspissprosjekter som inkluderer innovative krav
- Sentrumskoordinator kan samarbeide med butikker og gründere med fokus på å skape liv i
sentrum og støtte opp om «grønne» forretningsmodeller.
- Toll på råmaterialer kan være effektfullt, men er et virkemiddel som er mer pisk enn gulrot. En
ulempe med dette er at tollreglene for tekstiler allerede er kompliserte, og dette vil komplisere
ytterligere
- Noen tiltak er vanskelige å gjennomføre i praksis. F.eks. krever samarbeid med NAV mange
ressurser fra bedriften pga. behov for trening og oppfølgning. Det kan også være utfordringer
knyttet til kvalifisert arbeidskraft, men dette kan evt. løses gjennom samarbeid med NAV om å
opptrening av aspiranter
- Reparasjon tilbys av flere aktører (Nudie Jeans, Patagonia) og er en effektiv
merkevarebygging.
Erfaringer med gjenbruk og gjenvinning:
- Viktig å gjøre tjenestene tilgjengelig for forbrukeren (eks. innsamlingsbeholdere i butikk)
- Veldig positiv respons: forbrukene bryter seg om dette temaet!
- Spørsmål om kvalitet er viktig - mye som skjer på teknologi-siden
- Mangel på kunnskap om forbrukeren – behov for økt innsats rundt dette for å påvirke
forbrukerne på riktig måte
- Mange aktører samarbeider med Fretex om å donere usolgte tekstiler frem for destruksjon.
Muligheter for utvikling av nye forretningsmodeller i Oslofjordregionen:
- Kommunene sine næringsutviklingsplaner kan brukes som utgangspunkt for å få til tiltak med
fokus på å skape arbeidsplasser og bidra til næringsutvikling på kort og lang sikt.
- Det bør utredes muligheter for å få etablere en innsamlings- og sorteringsaktør i regionen
(tilsvarende I:Collect i Sveits).
- Et EPR-system kan danne rammen om igangværende prosjekter som for eksempel
reparasjonshall og samarbeid mellom aktører.
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-

Svenske Sellpy har en spennende forretningsmodell som gjør det enkelt for forbrukeren (fyller
brukte gjenstander i pose som plukkes opp hjemme, selges på nett, gevinsten deles).
Utvikling av events og aktiviteter, eks. poseløs dag eller bruk av resirkulerte poser. Man kunne
også involvere skoleklasser.
Etablering av materialebank/designbibliotek: plaggene/tekstilene kuttes opp i størst mulige
stykker og kategoriseres i forhold til material, farge osv. Designere kan hente tekstiler til ulike
kolleksjoner (et sted mellom gjenbruk og gjenvinning). Dette er en måte å bruke tekstiler som
ellers ikke kan gjenbrukes (eks. kommunale uniformer) og kan også skape arbeidsplasser.

Forbrukerperspektivet er ikke inkludert i dette prosjektet, og forbrukersegmentet vil være viktig å få tak
i på riktig måte for å øke innsamling av tekstiler. Forbrukerrelaterte spørsmål inkluderer forbruksrutiner
(hva er i klesskapet, hvor mye kastes, hvor mye sorteres?) og påvirkning av informasjon (hva er
kommunen sin mulighet for å påvirke atferden til forbrukeren?).
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6

Kriterier for et norsk EPR-system

Hovedmålet i dette prosjektet har vært å utarbeide en skisse for hvordan et fremtidig EPR-system for
tekstiler kan se ut i praksis i Oslofjordregionen spesielt og Norge generelt. Gjennom litteraturstudier og
gjennomgang av lignende initiativer på nordisk og europeisk plan har prosjektgruppen skissert et
utgangspunkt for et slikt system. Gjennom de to workshopene med referansegruppen og intervjuene
med andre relevante aktører, har prosjektgruppen kommet frem til kriterier som avspeiler behovene og
begrensningene hos de deltakende bedrifter og virksomheter, og som kan ligge til grunn for
videreutviklingen av et fremtidig EPR-system for tekstil.
De viktigste funksjonene for et norsk EPR-system er at det skal:
Ha som mål å få verdifulle tekstilressurser bort fra restavfallet
 Det er politisk press i forbindelse med sirkulær økonomi og mengder ressurser på avveie. Det
forventes å komme nye regler og målsettinger for mange materialtyper, inklusiv tekstiler.
Være frivillig
 Erfaringer fra Grønt Punkt Norge tilsier er at dette er mest kostnadseffektivt for bedriftene.
Være non-profit virksomhet
 Dette øker troverdigheten og tilliten til systemet.
Være en sentral ressurs for medlemmer, myndigheter og forbrukere
 Eksempelvis kan en EPR-organisasjon produsere informasjonskampanjer til forbrukeren som
får dem til å levere tekstiler til innsamling.
Være basert på sertifiserte aktører
 Troverdighet kan skapes med sertifisering, for eksempel slik det pågående Nordic Commitment
pilotprosjektet som Fretex og H&M tester ut (innsamlingsaktører som søker sertifisering).
Ha gjenbruk som høyst prioritet etterfulgt av gjenvinning i høyverdiprodukter
 Gjenbruk har størst miljøgevinst og følger avfallshierarkiet.
Bygge på eksisterende aktører og markeder for tekstiler som tydeligvis fungerer
 Innsamlet tekstiler er en salgbar vare i dag.
Inkludere rapportering til myndighetene
 Dette betyr krav om rapportering av endepunktet (gjenbruk, gjenvinning, energigjenvinning, eller
deponi) slik at Norges og EUs statistikk kan rapporteres og sammenlignes.
Organisere finansiering, samle inn penger og drive kommunikasjonsarbeid, inkl. samle inn data
/ statistikk
 Dette er en merkenøytral service organisasjon som kan bidra til at hele verdikjeden fungerer
bedre og får inn mer av det som i dag havner i restavfallet.
Sikre rom for mange innsamlingsaktører og nye forretningsmodeller
 Det er store mengder klær og høy kvalitet på norske tekstiler som samles inn.
Omfatte tekstiler fra næring
 Tekstiler fra næring er høyverdiprodukter og har et stort potensiale (energigjenvinning skjer i
dag).
Baseres på faktiske økonomiske forhold og miljødata
 Hvor mye tekstiler introduseres på markedet? Hvor mye samles inn? Kostnader for behandling?
Belønne de som gjør det godt allerede
 Eksempelvis kan bruk av gjenvunnet materiale i produksjonen gi redusert medlemsavgift.
Være enkelt og ubyråkratisk
 Det skal være gjennomsiktig for medlemmer og forbrukere hva pengene brukes til
Være åpent for alle aktører
 Differensiering mellom type og størrelse på aktør kan gjøre det enklere og mer tilgjengelig for
små aktører.
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6.1 Rollen til en produsentansvarsorganisasjon
Rollen til en produsentansvarsorganisasjon bør består i følgende aktiviteter:
 Forvalte produsentansvaret på vegne av deltagende aktører
 Administrasjon, inkl. medlemskap
 Sikre finansiering gjennom deltagende bedrifter
 Informasjonskampanjer
 Ressurssenter, inkl. stimulering til FoU og samling av relevant kunnskap som grunnlag til
informasjonsarbeid og insitamenter
 Påvirke at mest mulig tekstil behandles høyt opp i avfallshierarkiet
 Rapportering av gjenvinningsgrad og andre relevante nøkkeltall for bransjen til
Miljødepartementet og evt. andre relevante organer
 Stimulere til forskning og utvikling
 Stimulere til at eksisterende system blir mer effektivt og mer innovativt
 Stimulere til nye systemer og innovasjoner, slik at man utvikler mer miljøeffektive måter å ta
vare på tekstilressurser på.
Utover dette ble det på workshopene diskutert hvem som skal betale for et EPR-system og hvem som
skal være eier av systemet. Disse spørsmålene berører hvordan innsamlingen skal organiseres og
finansieres (avgift, medlemskap, eller andre modeller). Dette må avklares i en videre prosess med å
etablere et EPR-system for tekstiler i Norge.
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7

Kostnader forbundet med et EPR-system

Ingen av de nordiske landene har etablert et EPR-system for tekstiler p.t., og det foreligger derfor ingen
økonomiske data på dette. Det finnes dog andre EPR-systemer som kan fungerer som utgangspunkt
for en analyse av mulige kostnader forbunnet med et EPR-system for tekstil i Norge. Det franske EPRsystemet kan likeledes brukes til å estimere kostander i en norsk kontekst.

7.1 Eksempel på et frivillig system - emballasje
Grønt Punkt Norge (nevnt på workshop) forslag fra Torbjørn Berntsen om et emballasjeavgift på 1 kr
pr stk = 3 milliarder i året. Det eksisterende systemet, som opererer på frivillig basis er næringslivets
egen ordning. Grønt Punkt Norge, Plastretur og Norsk Returkartong hadde til sammen inntekter på
vederlag og medlemskap på 419 millioner i 2014 (Grønt Punkt Norge 2014, Plastretur 2014, Norsk
Returkartong 2014). Dette er betydelig mindre enn beregnet kostnader på et pålagt system (3 milliarder
i ca. 1994).
Et system for frivillig produsentansvar kan legges på forskjellige kostnadsnivåer, avhengig av hva som
skal dekkes gjennom produsentansvaret. De som er non-profit virksomheter må sikre at inntektene
dekker kostnader til kommunikasjon, innsamling, og gjenvinning. Hvis man tjener penger fra
materialfraksjonene, vil kostnadene for medlemmene reduseres. Hvis man skal få inn alle
materialfraksjoner (også de uten verdi for videre salg, eller det som medfører netto kostnader for
behandling), vil kostnadene bli høyere.
Kommunikasjonskostnadene for Plastretur og Norsk Returkartong var til sammen 31,1 millioner NOK i
2014. Dette inkluderer hovedsakelig kostnader for å drive informasjonskampanjer.
Kommunikasjonsarbeid er en felles oppgave som workshop deltagere og referansegruppen for
prosjektet ønsket i en sentral produsentansvarsorganisasjon. Hvis man skal få bort tekstiler fra
restavfall, må man jobber med kommunikasjon rettet mot dem som kaster tekstiler i restavfallet i dag.
Forskning og utvikling innen ny teknologi og infrastruktur for innsamling og behandling bør også være
en sentral del av et EPR-system. I 2014 brukte Grønt Punkt Norge ca 400 000 NOK på å kjøpe FoUbistand til forskningsprosjekter. Avhengig av ambisjonsnivået, er det tenkelig at FoU-utgifter i et EPRsystem for tekstil vil være høyere. Dette skyldes bl.a. den nåværende mangel på teknologiske løsninger
for gjenvinning av tekstiler.
Vederlagsnivå per 01.05.2016 for emballasje i Grønt Punkt Norges system og returselskapene som er
tilknyttet Grønt Punkt Norge er oppsummert i tabellen under.
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Tabell 3: Vederlagsnivå forbundet med EPR-system for emballasje (Grønt Punkt Norge 2016)
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7.2 Eksempel på et pålagt system - Frankrike
Det franske EPR-systemet er et pålagt system. Årlig medlemsavgift er basert på antall produkter som
settes på markedet og produktenes størrelse – mellom 0,1-4,5 € cent per produkt. Aktører med under
5.000 produkter på markedet eller en inntjening under €750.000 betaler en standard medlemsavgift på
€33 (pluss mva) i året (Eco TLC 2016). I 2012 tilsvarte medlemsavgiftene €14 mill. (Tiard 2013), hvilket
tilsvarer 140 mill. norske kroner (valutakurs av 11/3/2016). Medlemsavgiftene steg til €15.8 mill. i 2014
(Eco TLC 2014). Produsenter og importører av klær og sko kan få 50% reduksjon i avgiften på et
produkt gjennom dokumentert bruk av minimum 15% resirkulert materiale i produktet (Eco TLC 2016).
Det er Eco TLC sitt mål at medlemsavgiftene skal dekke alle utgifter til organisasjonen. I 2012 ble 65%
av medlemsavgiftene brukt til å støtte sorteringsaktører, 25% til tjenester utført av lokale myndigheter,
8% til lønninger, leie osv. og 2% til FoU (med fokus på å utvikle teknologiske og organisatoriske
løsninger) (Palm et al. 2014b).
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69 € per incoming
metric tons
50€ for all extra tons yoy:
9M€ in 2012 – 65%

Figur 5: Inntekter og utgifter for Eco TLC (2012) (gjengitt fra Tiard 2013)
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8

Diskusjon og konklusjoner

Det er mye tekstiler som kastes i restavfall i Norge i dag og derfor et stort potensial for å øke
innsamlingen av tekstiler. Dette kan være et viktig element for å kunne oppnå mål om sirkulær økonomi
for Norge (EU 2016).
Gjennom prosjektet har det tydelig kommet frem at det er ønskelig for aktørene i Norge å ha et frivillig
system fremfor et pålagt system (som per i dag er i drift i Frankrike). Det franske pålagte systemet
oppleves som byråkratisk og tungvint administrativt for næringsaktørene.
Kostnadene forventes også lavere for næringsaktørene ved et frivillig system, på linje med EPRsystemet for emballasje som eksisterer i Norge i dag. Eksisterende produsentansvarsorganisasjoner
vil være i stand til å verve inn de som skal finansiere ordningen da de har erfaring og systemer for dette.
Det er mange aktører som samler inn tekstiler i Norge i dag og referansegruppen ønsker et EPR-system
for tekstiler som bygger på eksisterende aktører. Nordiske vurderinger av innsamlingssystemer for
tekstiler har satt fokus på behovet for sertifisering av aktører for å sikre en ansvarlig viderebehandling
av tekstilressursene (Palm et al. 2014a, 2014b, 2015a og 2015b). En PRO
(produsentansvarsorganisasjon) kan ta en viktig rolle med kvalitetssikring og rapportering av oppnådde
ombruks- og gjenvinningsmål til norske myndigheter og bransjeorganisasjoner. Mål og rapportering for
bransjen som helhet vil fremme gode løsninger med høye ombruks- og gjenvinningsgrader. Det vil også
kunne bidra til å redusere antall useriøse aktører. Miljødepartementet har god erfaring med at de
eksisterende frivillige produsentansvarssystemer fungerer etter hensikten.
Nyere forskning (Schmidt et al. 2016) viser at ombruk har en betydelig høyre miljøgevinst enn
gjenvinning eller forbrenning. Det er svært viktig at Miljødepartementet krever at bransjen rapporterer
sine resultater for ombruk og gjenvinning for at dette skal være i fokus. Bransjekrav til rapportering er
en vanlig oppgave for en produsentansvarsorganisasjon.
Prosjektet har også avdekket problemstillinger tilknyttet avfallslovgivning i nordiske prosjekter for
sertifisering av innsamlingsaktører (Palm et al 2015a; Østfoldforskning 2016). Dersom mer enn 20% av
det som samles inn gjenvinnes, betraktes innsamlerne som avfallsaktører og må, ifølge
Forurensingsloven §27, søke om lov til å samle inn tekstiler i hver kommune individuelt. På samme
måte er det nødvendig å avklare forskjellen mellom at forbrukeren kaster tekstilene eller gir dem i gave
til innsamlingsaktørene. Dette berører eierskapsproblematikk som har implikasjoner for
innsamlingsaktørene.
Et system for frivillig produsentansvar kan legges på forskjellige kostnadsnivåer. Non-profit
virksomheter må få sikre at kostnader til kommunikasjon, innsamling og gjenvinning dekkes. Hvis man
tjener penger fra materialfraksjonene, vil kostnadene for medlemmene gå ned. Hvis man skal få inn
alle materialfraksjoner (også de uten verdi for videre salg, eller det som medfører netto kostnader for
behandling) vil kostnadene bli høyere.
Kommunikasjonsarbeid er en felles oppgave og workshop-deltagerne og referansegruppen for
prosjektet ønsket dette organisert i en sentral produsentansvarsorganisasjon. Hvis man skal få bort
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tekstiler fra restavfall, må man jobbe med kommunikasjon rettet mot dem som kaster tekstiler i
restavfallet i dag. En PRO kan også stimulerer til ny teknologi og løse felles utfordringer og flaskehalser.
Nye forretningsmodeller kan være et viktig supplement til et EPR-system. Disse kan øke
innsamlingsalternativer for forbrukerne, samt generere økt etterspørsel for innsamlet eller gjenvunnet
tekstiler i Norge.
I dette kvalifiseringsprosjektet er grunnlaget for et fremtidig EPR-system for tekstiler blitt skissert. Et
kvalifiseringsstøtte-prosjekt som dette skal vanligvis føre til identifisering av forskningsutfordringer og –
muligheter som innspill til et mulig hovedprosjekt. Prosjektgruppen mener at det ikke er nødvendig med
mer forskning på dette temaet. Nå er utfordringene av mer politisk og organisatorisk karakter. Neste
steg foreslås derfor å være en konkretiseringsprosess der bedrifter og myndigheter involveres i
utviklingen av systemets funksjonaliteter med særlig fokus på finansieringsløsninger for systemet.
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Vedlegg 1
Deltakerliste: Workshop 1, 19 november 2015, 10:00-14:00
Bedrift/virksomhet
Fredrikstad Kommune, Drift
Fredrikstad Kommune, Miljø
Fredrikstad Kommune, Næring
Fretex
Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge
H&M
Hofmann Renotec
Virke
Østfoldforskning
Østfoldforskning

Deltaker
André Svendsen
Grete Rasmussen
Trond Åge Langvik
Arnt-Willy Hjelle
Eirik Oland
Lars Brede Johanssen
Benedicte Eie
Unn Kristin Hofmann
Bror William Stende
Cecilia Askham
Irmelin Gram-Hanssen

Medlem
Referansegruppe
Referansegruppe
Prosjektgruppe
Referansegruppe
Prosjektgruppe
Referansegruppe
Prosjektgruppe
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Referansegruppemedlemmer som ikke kunne delta på workshopen som ble intervjuet etterpå:
Bedrift/virksomhet
Deltaker
Medlem
Gullfugl
Elisabeth Gullner
Referansegruppe
Hotel Fønix
Trine von Storm
Referansegruppe
Deltakerliste: Møte med Miljødirektoratet, 22 april 2016, 10:00-12:00
Bedrift/virksomhet
Deltaker
Medlem
Østfoldforskning
Cecilia Askham
Prosjektgruppe
Virke
Bror William Stende
Referansegruppe
Fredrikstad Kommune, Næring
Trond Åge Langvik
Prosjektgruppe
H&M
Benedicte Eie
Prosjektgruppe
Pierre Robert
Margrethe Vikanes
Referansegruppe
Deltakerliste: Workshop 2, 19 mai 2016, 10:00-12:00
Bedrift/virksomhet
Deltaker
H&M
Benedicte Eie
Fredrikstad Kommune, Næring
Trond Åge Langvik
Hotel Fønix
Trine von Storm
2025 Design
Kjersti Kviseth
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Cecilia Askham
Østfoldforskning
Irmelin Gram-Hanssen
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Vedlegg 2
Referat fra Workshop 1
Dato, tid:

19.11.15, 10-14

Sted:

Rådhuset, Fredrikstad, møtelokale «Østfold»

Deltagere:

Benedicte Eie, H&M Norge; Trond Åge Langvik, Fredrikstad Kommune; Eirik Oland,
Grønt Punkt Norge; Lars Brede Johansen, Grønt Punkt Norge; Arnt-Willy Hjelle
Fretex; Grete Rasmussen, Fredrikstad Kommune; Bror William Stende, Virke; Unn
Kristin Hofmann, Hofmann Renotec; André Svendsen, Fredrikstad Kommune; Cecilia
Askham, Østfoldforskning; Irmelin Gram-Hanssen, Østfoldforskning

Fraværende:

Synnøve Rubach, Østfoldforskning; Trine von Storm, Hotell Fønix; Elisabeth Gullner,
Gullfugl

Distribusjon:

Alle

Referent:

Irmelin Gram-Hanssen og Cecilia Askham

Nr. Agenda:
1

Velkommen og introduksjon til workshopen, inkl. kort presentasjon
av deltakere.

Ansvar/frist:
Cecilia
Askham,
Østfoldforskning (ØF)

Det ble presisert at prosjektet er et forprosjekt, finansiert av
Oslofjordfondet. Se presentasjonen som er videresendt deltagerne.
Dette prosjekt har også tydelige koblinger mot Nordic Commitment
sertifiseringsprosjekt for nordisk innsamlingsaktører. Sporbarhet og
troverdighet er viktig.
2

Cases – eksisterende systemer
-

Produsentansvar innen plast, Grønt Punkt Norge
Innsamling og gjenvinning av tekstil, H&M
Innsamling og gjenbruk av tekstil, Hofmann Renotec

-

Pålagt produsentansvar system i Frankrike

Presentasjonene brukt videresendes deltagerne
3

Eirik Oland, GPN
Benedicte Eie, H&M
Unn Kristin Hofmann,
Hofmann Renotec
Irmelin
GramHanssen, ØF
Østfoldforskning

Diskusjon i plenum, forslag til temaer:
- Fordeler og ulemper ved ulike EPR-systemer i en norsk kontekst
(pålagt, frivillig, andre modeller)
- Sentrale problemstillinger for ulike aktørtyper (produsent,
importør, internasjonal, lokal, osv.)
- Forholdet mellom myndighet, bedrift og forbruker (bl.a. i forhold til
finansiering)
- Forslag til kriteriesett for EPR-system (mål, omfang, deltakere,
målgruppe, finansiering og troverdighet)

© Østfoldforskning

Cecilia Askham, ØF
Deltakere
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Detaljert referat for diskusjonen skrives ikke, men hovedpunktene er:
 Mål med EPR-systemet er å få verdifulle tekstilressurser bort fra
restavfall.
 Det er politisk press i forbindelse med sirkulærøkonomi og
mengder ressurser på avveie. Det er forventet at det kommer nye
regler og målsettinger for mange materialtyper, inklusiv tekstiler.
 Frivillig EPR er mer ønskelig enn pålagt produsentansvar. GPN
erfaringen er at det er mye mer kostnadseffektiv for bedriftene
også. Dette har GPN tall på.
 EPR skal være non-profit virksomhet. Dette øker troverdigheten og
tillit.
 En sentral EPR organisasjon for importører og produsenter for det
norske tekstilmarkedet kan være en sentral ressurs som
produserer informasjonskampanjer til forbrukeren som få de til å
levere tekstiler til innsamling (bort fra restavfall).
 Tekstiler omhandler mye mer en husholdningstekstiler, men i dette
forprosjektet fokuserer vi på husholdninger.
 Innsamling må være enkelt for forbruker hvis det skal være
vellykket
 Troverdighet kan skapes med sertifisering, for eksempel det
pågående Nordic Commitment pilot prosjekt som Fretex og H&M
er med på (innsamlingsaktører som søker sertifisering).
Pilotsertifiseringsarbeid foregår i Norge, Sverige og Danmark
(Myrorna og UFF er case bedriftene i Sverige og Danmark).
 Gjenbruk må være høyst prioritet. Dette har størst miljøgevinst og
følger avfallshierarkiet.
 Det som ikke kan gjenbrukes bør brukes til mest høy-verdi
produkter som mulig etter gjenvinning, ellers viser foreløpige nye
data fra Nordisk LCA av tekstilavfall (som Østfoldforskning jobber
med sammen med Force Technology, Swerea og PlanMiljø) at
gjenvinning har liten gevinst.
 Hvis tekstiler gjenbrukes, eller brukes som høyverdiprodukter kan
det være (på like linje med plastemballasje) OK med langtransport.
Vinningen går ikke opp i spinningen hvis det erstatter høy verdi
produkter.
 Østfoldforskning skal undersøke om det foregår noe nytt på
myndighetshold i Norge (på linje med det som skjer i Sverige og
Danmark) på tekstiler som «avfallsfraksjon», eller gaver og
Østfoldforskning
eierskap av tekstiler.
 Det skal avklares om tekstil er dårlig for energigjenvinning. Det er
sagt at brennverdien er for lav og at det skaper problemer i
mekanisk utstyr. Grete spørrer Frevar.
Grete Rasmussen
 Et EPR-system må bygges på eksisterende aktører og markeder
for tekstiler som tydeligvis fungerer (innsamlet tekstiler er et
salgbart vare i dag).
 Et frivillig EPR-system inkluderer rapportering til myndighetene
(slik at Norges statistikk kan lages og rapporteres, også til EU).
Dette betyr krav om rapportering av endepunktet (gjenbruk,
gjenvinning, energigjenvinning, eller deponi).

© Østfoldforskning
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Eierskap kan være viktig å avklare. For plastemballasje er det
emballasjeprodusenten som eier plasten hele veien. For restavfall
er det kommunen som eier. Tekstiler i restavfall er det for tiden
kommunen som eier. For innsamlet tekstiler er de gaver (se over).
En sentral EPR organisasjon kan organisere finansiering, samle
inn penger og drive kommunikasjonsarbeid, inkl. samle inn data /
statistikk. Dette er en merke-nøytralt service organisasjon som kan
bidra til at hele kjeden fungerer bedre og får inn mer av det som i
dag havner i restavfall.
Det er rom for mange innsamlingsaktører og nye
forretningsmodeller. Det er store mengder klær og høy kvalitet på
norske tekstiler som samles inn.
Tekstiler fra nøring som destrueres er et stort potensial som bør
kunne omfattes av et EPR-system etter hvert (energigjenvinning
skjer i dag). Dette er høyverditekstiler (både klær og annet)
En sentral EPR organisasjon som bidrar med informasjonsmaterial
er til nytte for kommunale aktorer også. Dette er tilfelle med
emballasje.
Etablering av en EPR organisasjon for tekstiler må gjøres basert
på tall: hvor mye tekstiler introduseres på markedet? Hvor mye
samles inn? Kostnader for behandling?
Å bruke eksisterende aktører kan bety at GPN er et bra
utgangspunkt. Kommunikasjonsavdelingen eksisterer,
organisasjonen er allerede vellykket i sitt arbeid med emballasje.
Avgift på plagg er ikke lett. Lavkostprodukter har en mye lavere kg
pris enn plagg som har høye pris (billig t-skjorte i fht pelskåpe, eller
t-skjorte med en dyr merkelapp). Ikke helt opplagt hvordan dette
kan gjøres rettferdig. Man kan ha forskjellige avgifter for forskjellige
materialer (for eksempel ull, bomull, polyester; eller skille mellom
organisk og fossil). «Design for recycling» hensyn kan også være
viktig (for eksempel plagg bestående av blandede materialer som
blir vanskeligere å gjenvinne til høyverdiprodukter bør kanskje ha
en høyre avgift enn plagg som består av en slags tekstilfiber). Man
kan også ha modeller der man bruker det som gir størst inntekt
(videresalg av innsamlet fraksjoner) for å finansiere fraksjoner som
ikke er så økonomisk lønnsomt.
Avgift / betaling for finansiering av et slikt system må undersøkes
nærmere. Det er viktig at de som gjør en innsats for innsamling i
dag belønnes. Det er også viktig at systemet ikke blir for
komplisert. Det franske systemet viser seg å være
tungvint/vanskelig. Flere aktører bør inkluderes i dette
(medlemmene i Virke og GPN er et bra utgangspunkt).
Et EPR-system må være åpen til alle aktører, men differensiering
mellom type og størrelse på aktør kan gjøre det enklere og mer
tilgjengelig for små aktører.
Det er stort potensiale i offentligsektor. Fredrikstad kommune
v/Grete skal undersøke nærmere hva som skjer med tekstilene på
slutten av sitt første livsløp i kommunen. Østfoldforskning tar
kontakt med sykehuset på Kalnes for å høre om det samme.
OsloRen har hatt et forsøk på å fjerne tekstil fra restavfall. De kan Grete Rasmussen
kontaktes for å undersøke påvirkningene på forbrenning nærmere. Østfold-forskning

© Østfoldforskning
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4

Kjemikalier og evt. elektronikk i tekstiler og sko er et område som
krever fokus. Dette er også et problem for andre avfallsfraksjoner,
for eksempel elektronikkplast.

Kaffe, oppsummering og avslutning

Cecilia Askham, ØF

Det oppleves enighet om følgende:
I et norsk EPR-system skal man:
- Være felles mål om å få tekstiler bort fra restavfall.
- Ha en sentral EPR organisasjon så alle kan dra nytte av dette.
- Ha en kollektiv ordning som er enkel og som tar høyde for alle
typer aktører.
- Bruke eksisterende aktører.
- Gi felles informasjonsløft.
- Premiere de som tar et ansvar.
Man skal ta høyde for at:
- Markedet for tekstiler fungerer allerede ganske bra.
- Troverdighet og transparens (for eksempel sertifisering i Nordic
Commitment) er viktig
- Det er de forbrukere som mangler kunnskap og motivasjon
som man skal jobbe med – øke bevissthet, kunnskap og
tilgjengelighet!
Spørsmål:
- Hvem skal eie systemet?
- Hvem skal betale for hva?
Neste steg:
- Referat og intervjuer med lokale småaktører (Gullfugl og Hotel
Fønix)
- Workshop 2 til neste år: Vurderer om Østfoldforskning skal
invitere andre relevante aktører (eks. Norsk Industri, TEKO,
bedrifter fra GPN, tekstilbedrifter, Kid, Princess, hoteller og
sykehusa, Jensen møbler, IKEA, UFF, Fylkeskommunen).
Virke og GPN er viktige samarbeidspartnere på dette.
- Viktig at initiativet ovenfor myndighetene kommer fra
tekstilindustrien, ikke fra GPN.

© Østfoldforskning
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Vedlegg 3
Intervjureferater (Workshop 1)
Tekstilimportør A, 9 desember 2015
Spørsmål:
 Er det noe fra workshopen som virker problematisk for deg og din bedrift?
 Er det noen viktige poenger som ikke ble diskutert på workshopen? Utfordringer/ muligheter?
 Hva må til for at du kan bli med på et EPR-system?
 Hvordan tenker du finansiering skal foregå og hvordan kan man differensiere mellom store og
små aktører? Eksempelvis betale per plagg eller kg tekstil produsert/importert?
Oppsummering:
 Positiv overfor etableringen av et norsk EPR-system for tekstil. Det er ikke så viktig om det er
pålagt eller frivillig.
 Det franske systemet høres bra ut. Spørsmålet om hvordan man kan operasjonalisere et EPRsystem er til dels blitt besvart gjennom presentasjonen av det franske systemet.
 Enig i alle punktene som er oppsummert fra workshopen. Særlig viktig med sertifisering av
innsamlings/sorteringsaktører, kommunikasjon til forbrukene og belønning av de som allerede
gjør noe for miljøet (eks. sammensatte produkter som er mere vanskelige å gjenvinne kan koste
litt mer).
 Har lyst på å få (pene) beholdere i butikken inndelt i tekstiltyper, som kundene kan avlevere
tekstiler i. Det viser at bedriften tenker miljø og sirkulært ressursbruk, og det gjør det mere
nærværende enn hvis det bare er beholdere rundt omkring i byen. Man kunne gjøre begge dele.
 Kan tenke seg å ta imot alle slags tekstil (ikke kun egne produkter), særlig ull og bomull. Folk er
sikkert flinke til å sortere riktig og ikke kaste søppel i beholdene når de står i butikken.
 Kunne tenke seg å etablere avtaler med lokale bedrifter som kunne bruke tekstilene. Da vil det
bli veldig lokalt og man kan unngå det byråkratiske systemet. Ellers bra med organisert
innsamling, særlig om de som innsamler kan selge det videre så tekstilene kan få nytt liv.
 Ikke relevant selv å bruke gjenbrukte/resirkulerte tekstiler, da produktene er produsert i utlandet.
 Greit å skulle betale for å bli med i systemet så lenge det er et mindre beløp (eksempelvis 300
kr/år som i det franske systemet). Det er ikke noe problem å finne en måte å få det dekket på,
eksempelvis gjennom 1 kr ekstra per plagg for forbrukeren.
 Også mulighet for at større aktører betaler for driften av systemet, mens de mindre aktører blot
bidrar med tekstil. Det er positivt for de større aktører å betale mer og være frontfigur for
systemet. Det er positivt for alle å være med.
 Det skal være synlig at man er med i systemet, enten med beholdere i butikken eller med et
merke på vinduet.
 Det er viktig å anerkjenne at dette høyst sannsynlig ikke er noe som noen av tekstilaktørene vil
tjene penge på. Men det er heller ikke nødvendig for å få det til. Men da blir det viktig å få det
organisert og satt i system, så det er gjennomsiktig og effektivt.

Tekstilimportør B, 17 desember 2015
Spørsmål:

© Østfoldforskning
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Er det noe fra workshopen som virker problematisk for deg og din bedrift?
Er det noen viktige poenger som ikke ble diskutert på workshopen? Utfordringer/ muligheter?
Hva må til for at du kan bli med på et EPR-system?
Hvordan tenker du finansiering skal foregå og hvordan kan man differensiere mellom store og
små aktører? Eksempelvis betale per plagg eller kg tekstil produsert/importert?

Oppsummering:
 Alt hørtes greit og fornuftig ut. Enig i tankegangen med hvordan det skal driftes. Fornuftig å skille
små og store aktører.
 Best om det er frivillig for da er det et pluss til å gjøre det og man kan markedsføre det. Tekstil
er et område der det ikke finnes så mye å vise til /merke med, i motsetning til andre materialer,
for eksempel papir. Økologisk er nesten det eneste som merkes i tekstil bransjen. Det er flott å
ha noe som viser at man tar ansvar.
 Ikke relevant å samle inn produktene for importører, distributører og folk som driver nettbutikk.
 Det er den enkelte forhandleren som må ha innsamling. Det er viktig at det er felles innsamling,
slik at hver butikk har egen innsamlingsbeholder (uavhengig av hva de selger).
 Viktig med troverdighet. Når så mye av klærne blir kjørt til utlandet, er det viktig hva skjer med
de klærne når de kommer utenfor Norge.
 Viktig med noen gode historier (eks. at en colaflaske blir til fleece genser). Man kunne lagd en
maskot fra innsamlet tekstiler som man kunne solgt. Man kunne produsert det på en vernet
bedrift – et produkt og ikon som kunne produseres et sted, der man kunne lagd en historie rundt
det og hva som skjer med tekstilene. Da vil folk få mer bevissthet og nærhet til hva som skjer.
Butikkene kunne vært med og selger det produktet, og inntektene gikk til velledige formål.
Butikken viser de er med, kunden kjøper, og inntekten går til å gjøre mer bra.
 Det må være et tilrettelagt system der det er lett for alle å bli med. God info og en lett-tilgjengelig
nettside der man kjapt kan laste ned filer man trenger å sette i bruk («melkekartong» info). Ikke
innom kommunale sider.
 Avgiftsmessig må det være forskjell på store og små aktører.
 Bør være såpass lav inngang for å få med flere. Strekkodesystem blir for dyrt (4000-5000 NOK
i året)
 Viktig at avgiften er såpass grei at det ikke er bekymringer tilknyttet det. Det går opp og ned for
småaktørene.
 En ide å redusere medlemsavgift gjennom eks. å fronte gjenbruk/gjenvunnet
materialer/produkter i nettbutikken.
 Det franske systemet høres veldig overkommelig ut, men nesten litt for lite med 300kr/året. Det
kan være høyre enn det, men ikke mer enn 1000kr/året.
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