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Hvorfor er teks+ler et cirkulært hotspot? 
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EU sætter retningen !

ØAffaldsdirek+vet fra 2018 s+ller krav om separat indsamling af teks+ler i 
alle EU-landene fra 2025

ØKommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi fra 2020 har fokus 
på teks+ler, herunder ini+a+vet om en ambi+øs teks+lstrategi. 

ØEU’s teks+lstrategi for bæredyg+ge og cirkulære teks+ler offentliggjort d. 
30. marts 2022



Affaldshierarkiet er retligt bindene for medlemslandene
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Forebyggelse af tekstilaffald = før affaldsfasen

• Reparation hos en skrædder, anden vedligeholdelse, deleordninger, bytte 

eller salg på fx Den Blå Avis osv.



Forberedelse med henblik på genbrug = affaldsfasen

Typiske eksempler forberedelse 0l genbrug:
Sortering, vask, rens eller repara0on af tøj som har været 

afleveret som affald og upcycling/redesign



Genanvendelse af tekstilaffald
Eksempler på genanvendelse:

Neddeling af teks0ler og oparbejdning 0l nye teks0ler, der enten bruges 0l nye teks0ler 
eller 0l fyld eller anden anvendelse. Kan være  både mekaniske og kemiske processer. 

Målepunktet for reel genanvendelse er eHer sortering af teks0lerne, hvor de ikke 
undergår yderligere forarbejdning, og inden anvendelse 0l frems0lling af fx  

teks0lfibre, klude eller granulat. 



EU’s teksBlstrategi
• I 2030 er de tekstilprodukter, der sættes på EU-markedet:
Ø Langtidsholdbare og genanvendelige 
Ø Er i stort omfang produceret med genanvendte fibre, fri for skadelig kemi og 

produceret med hensyntagen til sociale rettigheder og miljø 
Ø Tekstiler har en høj kvalitet og en overkommelig pris samtidig med at forbrugerne 

anvender produkterne længere
Ø Fast fashion er umoderne, og genbrugs- og reparationsydelser, som er økonomisk 

rentable, er udbredte og tilgængelige - Nyt Motto #ReFashionNow
Ø Producenterne tager ansvar for deres produkter gennem hele værdikæden i en 

konkurrencedygtig, robust og innovativ tekstilsektor – også når produkterne er 
blevet til affald. 

Ø Det cirkulære økosystem for tekstiler vokser og er drevet af tilstrækkelig kapacitet 
for innovativ fiber-til-fiber genanvendelse, mens forbrænding og deponering af 
tekstiler er reduceret til et minimum. 





De danske tiltag
Ø Klimaplanen for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (De 9 frak9oner inkl. teks9ler)
Ø Affaldsbekendtgørelsen blev revideret og s9llede krav om hustandsindsamling for 1. januar 2022 (de@e 

trækkes senere  9lbage)
Ø Der nedsæ@es et teks9lpartnerskab under Miljøstyrelsen, der skal være med 9l at understø@e 

udviklingen i DK.
Ø Affaldsbekendtgørelsen af 12. dec. 2021 indeholder på nuværende 9dspunkt et krav fra 1. juli 2023. 

Virksomheder skal udsortere teks9laffald allerede nu, og når teks9laffaldet ligner teks9laffald i art og 
mængde skal de sortere teks9laffald fra 31. december 2022.

Ø I øjeblikket forhandles der om den endelige dato for, hvornår hustandsindsamlingskravet skal træde i 
kraL.

Ø Vejledningerne for sortering og indsamling af teks9ler er på trapperne og skal fremover følges af 
kommuner og virksomheder, der producerer husholdningslignende teks9laffald (Miljøstyrelsen kommer 
nærmere ind på de@e).

Ø Danmark sendte  i oktober 2021, sammen med 10 andre lande, et brev 9l EU’s Kommissionens 
vicepræsident og miljøkommissær og bedte om en ambi9øs strategi, herunder fokus på harmoniserede 
EU-dækkende EPR-principper.

Ø SF s9llede i dec. 2021 forslag i FT om, at regeringen skulle forpligtes 9l at fremsæ@e et lovforslag for 
EPR på teks9ler. De@e blev ikke stemt igennem, men ministeren igangsa@e en undersøgelse af 
konsekvenserne af indførelsen af et dansk producentansvar på teks9ler – Deloi@e gennemføre netop 
nu denne analyse.



• Kilde: Miljøprojekt 2169, maj 2021



Visionen for indsamling og sortering til F-t-G før genanvendelse

Måske i 
Danmark?



To-do liste: 
Ø Iden%ficering af de relevante teks%ler/produkter egnet %l genbrug og 

genanvendelse.
ØSorteringsforsøg i mindre skala med virksomhederne, der i dag sælger %l 

genbrug og foretager redesign. 
ØSorteringsforsøg i større skala – sorteringsmanual udarbejdes, herunder også 

hvad der kan genbruges i udlandet, og hvad der kan genanvendes i Danmark/ 
udlandet.

ØØvrige virksomheder i affaldssektoren inddrages for at op%mere på sorteringen.
ØDer skal arbejdes med ideer %l nye samarbejder, så der kan ske en op%mering i 

alle håndteringsled.
ØForretningsmodellen skal udforskes (hvem skal betale og hvem må hvad?)
ØDer skal dannes et na%onalt partnerskab, hvor producenterne sammen med 

affaldssektoren er med det at designe et dansk cirkulært system, hvor alle led 
understøJer den cirkulære oms%lling.



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN !

KONTAKT INFO:
AMB@DAKOFA.DK
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