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 Nationale vejledninger        
om sorteringskriterier og 
indsamling af tekstilaffald



Hvad er tekstilaffald?

”Som tekstilaffald sorteres udtjente tekstiler som f.eks. tøj, 
håndklæder og gardiner, der er hullet, slidt, plettet eller på 

anden måde ødelagt. Tekstilaffaldet inkluderer ikke sko, bælter og 
tasker samt genbrugsegnet tøj og tekstil. 

Tekstilaffaldet må ikke være vådt eller indeholde uønskede 
stoffer, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. kemikalie-, 

olie- eller malingpletter, madrester og jord.”

Bilag 6, Affaldsbekendtgørelsen



Partnerskab for indsamling og behandling af tekstilaffald

Nordisk tekstilsamarbejde

Faglige bidrag til Miljøministeriet 

Tekstilteamets opgaver

Indsamlings- og sorteringsvejledninger



Nordisk Tekstilsamarbejde

Ønske om en fælles nordisk indsats for at:

• Forlænge levetiden
• Styrke kvaliteten 
• Sikre forsvarlig håndtering

Organisering

• Miljøministeriet er projektejer
• Miljøstyrelsen leder projektet

• 9 mio. kr. over 3 år



Nordisk Tekstilsamarbejde

 Reducer unødigt forbrug
• Kommunikationsindsatser
• Lovgivning vedr. affaldsforebyggelse
 
 Forlænge levetiden
• Borgerens brug af tekstiler
• Fast fashions påvirkning af tekstilers levetid

 Fremme digitalisering/sporbarhed/E-handel
• Mærkningsordninger og ISO standarder
• Sporbarhed og transparens gennem værdikæden

 Styrke indsamling, sortering, genanvendelse og genbrug
• Nordiske erfaringer med indsamling af tekstil
• Status for sorterings- og genanvendelsesteknologier i Norden og EU
• Virkemidler til øget innovation



Nationalt tekstilaffaldspartnerskab

Styregruppe

MST, KL, DI, DE, DAF

Partnerskabet

Virksomheder

Start-ups

Kommuner/selskaber

Værdikædeprojekt

Partnere 

Fælles kommunalt udbud

Partnere

Vidensbank

Partnere

Miljøstyrelsen 
faciliterer partnerskabet

Advisory board

Teknologisk institut
ISOBRO
Trasborg
Dansk Mode & Tekstil
Det Europæiske Miljøagentur
Lifestyle & Design Cluster



Partnerskabets medlemmer

• Odense Kommune
• København Kommune
• Solrød Kommune
• Argo
• Frederiksberg Kommune
• Herning Kommune
• Arwos
• Assens Kommune
• Assens Forsyning
• Gentofte Kommune
• Kolding Kommune
• Vestforbrænding
• Affald+
• Odense Renovation

• Marius Pedersen
• Remondis
• Solum
• Eldan Recycling A/S
• Meldgaard Miljø A/S
• City Container
• Ragn-Sells Danmark A/S
• Urbaser
• Textile Change
• Newretex
• Convert
• Hviid Hviid BY JBS
• HAACK Recycling
• UFF Humana



Pilotprojekter i partnerskabet

• Projekter med potentiale for skalering til afsætning af tekstilaffald

• Data om kvaliteter og mængder af indsamlet tekstilaffald

• Oplæg fra arbejdsgrupper for større interessentgruppe

• Kommunikation af projektresultaterne

• Katalog over pilotprojekter samt erfaringerne herfra



Pilotprojekter i partnerskabet

 Udarbejdet sammen med partnerne

Værdikædeprojekt 

Fælles kommunalt udbud  

Vidensbank om indsamling 



Vejledninger om indsamling og sortering – tekstilaffald 

Baggrund

• Uddybning og fortolkning af affaldsbekendtgørelsens krav og definitioner

• Klare retningslinjer for kommuner/selskabers tilrettelægges af ordninger

• 4 ugers høring af sorterings- og indsamlingsvejledninger netop afsluttet

• Forventet offentliggørelse 1. juli 2022

• For tekstil: husstandsnær indsamling af tekstilaffald senest 1. juni 2023



Indsamlingsvejledning

Formål

• Strømligne indsamling af affald, jf. Klimaaftalen fra 2020

• At sikre husstandsnær indsamling (henteordning), under hensyntagen […]

• At give frivillige velgørende organisationer let adgang til tekstiler til genbrug 

 2-strømsløsning



Indsamlingsvejledning for tekstil

Vejledning

• Storskraldsindsamling / bestilleordning 

• I poser i beholder med papir/pap

• I container i ”rimelig gåafstand fra boligen”

• Særskilt beholder ved etageboliger

Tørt og i poser 
af god kvalitet 



Sorteringsvejledning for tekstil

Formål

• At kravene i EU’s affaldsdirektiv opfyldes

• Anvendelse i kommunernes affaldskommunikation og -anvisninger 

• Ensartet udsortering af affaldsfraktioner på tværs af kommunerne

• At borgerne ved, hvordan affaldet skal sorteres uanset, hvor i de er 

• At affaldsoperatører og -anlæg ved, hvordan de udsorterede 
affaldsfraktioner er sammensat og derved kan agere herefter



Sorteringsvejledning for tekstil

Vejledning

+ Udtjente tekstiler, f.eks. tøj, 
håndklæder og gardiner, der 
er hullet, slidt, plettet, 
ødelagt

÷ Genbrugsegnet tøj 
÷ Sko, bælter og tasker 

÷ Vådt eller med uønskede 
stoffer, f.eks. kemi, maling, 
mad, jord

 Indsamles til genanvendelse i 
en kommunal indsamlingsordning

 Afleveres til genbrug

 Lægges i affaldsspand til ”restaffald”
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