
Med støtte fra Handelens Miljøfond gjennomfører NF&TA – klyngen for tekstil-
næringen i Norge - et pilotprosjekt for å finne de beste måtene å samle inn brukte 
tekstiler fra husholdningene på. Prosjektet skal bidra til bedre ressursutnyttelse av 
tekstiler og redusere mengden tekstiler som havner i restavfallet.

Informasjon

Samarbeider for å øke 
utsorteringen av tekstiler

Vil du vite mer om  
prøveprosjektet?

www.sortere.no/tekstilpilot  
www.rfd.no/tekstiler

Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. 
Sammen med alle innsamlerne; Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Fileks, NLM 
Miljø og Norge Gir, skal RfD sammen med fem andre kommuner og avfallsselskaper 
teste ut ulike løsninger for sortering og levering av tekstiler. Alle løsningene omfatter 
innsamling av både brukbare og 
ødelagte tekstiler.

Prøveprosjektet skal registrere 
mengder og analysere kvaliteten 
på de innsamlede tekstilene i hvert 
område. I tillegg skal prosjektet 
kartlegge hva innbyggerne synes om 
den nye ordningen. Dette skal danne 
grunnlag for anbefalinger om fremtidige 
løsninger for hele Norge.

RfD tester ut ny ordning for levering av 
ødelagte tekstiler, klær og sko 



Hele og rene klær, 
tekstiler og sko

Hull og slitasje

Små skader som lett kan 
repareres, som:
• en løs knapp
• søm som har løsnet
• nupper

Misfargede og 
falmede klær og 
tekstiler

Små flekker som er 
ubetydelige for bruk

Tekstiler, klær og sko 

• Tekstiler som for eksempel 
håndklær, sengetøy, gardiner og 
pledd

• Alle typer klær som bukser, 
skjorter, skjørt og kjoler

• Alle typer sko og støvletter   

• Alt du leverer må være rent, tørt 
og helt.

Ødelagte tekstiler,  
klær og sko

• Slitte eller hullete tekstiler som sengetøy, 
håndklær, gardiner og pledd

• Fillete, flekkete eller misfargede bukser, 
gensere, skjorter, skjørt og kjoler

• Slitte, enslige eller ødelagte sko og støvletter

Samler inn både brukbare og 
ødelagte tekstiler, klær og sko

For å finne de beste løsningene for tekstil innsamling, er RfD med i et nasjonalt 
prøveprosjekt som tester ulike måter å sortere og samle inn brukte tekstiler på. 

Fire av RfDs gjenvinningsstasjoner med i prøveprosjektet 

I perioden 1. februar – 1. juli 2023 tester RfD ut en løsning for levering av både 
brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko til gjenvinningstasjonene på Lyngås, Mile, 
Lerpeveien og Svelvik.

Hvert år kaster hver av oss om lag ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet 
(Miljødirektoratet 2021). Mesteparten av det vi kaster, kunne vært brukt om igjen 
eller brukt i nye produkter. 

Tekstiler tilsølt av sterke kjemikalier 
leveres som farlig avfall.

Samle tekstilene du vil levere. 

Legg brukbare og ødelagte tekstiler i hver sin pose. 
Husk å ikke fylle posene for mye.

Knyt posene med dobbel knute. Det er viktig at 
tekstilene du skal levere ikke blir våte. 

Merk gjerne posene med hva som er brukbare 
tekstiler og hva som er ødelagte tekstiler. 

Posene leverer du på gjenvinningsstasjonen i hver 
sin innsamlingsbeholder. Se etter sorteringsmerkene 
til høyre.

Slik gjør du det:

Fuktige og tilgrisede tekstiler 
kaster du i restavfallet.

Dette skal du ikke levere i tekstilinnsamlingen:

Flekker som ikke 
går bort i vask

Nasjonalt prøveprosjekt

Tekstiler, klær 
og sko

Ødelagte tekstiler, 
klær og sko

Dette legger du i posen for brukbare tekstiler: Dette legger du i posen for ødelagte tekstiler:


