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Intro

http://www.youtube.com/watch?v=gBcLtOaYvPI


Utfordringen! Hva er spesielt med tekstil?

Utfordringer:
■ Stor miljøbelastning
■ Billig, mye lav kvalitet
■ Massiv import og netthandel
■ Krevende å materialgjenvinne

Foto: Héctor J. Rivas / UnsplahMuligheter:
■ “Enkelt” å reparere og ombruke
■ Sirkulær verktøykasse (inkl EPR)



Circular Economy — Challenges for the Textile and Clothing 
July 2018, Malgorzata Koszewska -  Source: Tecon OrbiChem

World fiber production 1980-2025



All NACE activities plus households - Circular Economy — Challenges for the Textile and Clothing 
July 2018, Malgorzata Koszewska - Source: Eurostat data

Tekstilavfall - kg per innbygger



Ressursbruk i EU - tekstil på 4. plass*

The European Environment Agency (EEA) nov 2019
* Klimautslipp: 5. plass

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy


Hvorfor er tekstiler viktig for EU?
■ Textile consumption and production is highly globalised, involving millions of producers and 

billions of consumers across the world. In Europe, the sector employs 1.7 million people and 
Europeans consume on average 26 kg of textiles per person per year.

■ In the past decade, the price of clothes has fallen relative to inflation, and each item is used less 
than in the past.

■ The environmental and climate pressures and impacts related to the textiles system include 
resource use, land use, climate change and releases of pollutants.

■ Considering supply chain pressures from an EU consumption perspective, clothing, footwear 
and household textiles is the fourth highest or fourth worst ranked pressure category for 
use of primary raw materials and water (after food, housing and transport). It is the second 
highest for land use and the fifth highest for greenhouse gas emissions.

■ Most of the pressures and impacts related to the consumption of clothing, footwear and household 
textiles in Europe occur in other regions of the world, where the majority of production takes place. 
This is the case for 85 % of the primary raw materials use, 92 % of the water use, 93 % of the land 
use and 76 % of the greenhouse gas emissions.

■ Reducing the environmental and climate pressures and impacts from textiles production and 
consumption while maintaining economic and social benefits will need a systemic change 
towards circularity. Doing so will require wide-scale implementation of circular business models 
supported by effective policies addressing materials and design, production and distribution, use 
and reuse, collection and recycling. 

■ This includes product policies such as green public procurement, eco-design, extended 
producer responsibility, labelling and standards.

The European Environment Agency (EEA)

Foto: Devin Edwards, Unsplash

1. Miljø, klima og 
ressurer

2. Arbeidsplasser

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy


Hva er status for en “sirkulær 
tekstiløkonomi” i EU?

■ Forbruker 26 kg tekstiler per person per år
■ Verdikjeden står for 15% av primært forbruk av 

råstoff fra husholdninger i EU*
■ Kaster rundt 11 kg tekstiler per person per år
■ 60% av tekstilfibrene er syntetiske
■ Eksport av brukte klær er betydelig og økende
■ Brukte klær som ikke eksporteres, brennes eller 

går til deponi
■ Lite eller ingen gjenbruk eller gjenvinning

Foto: HM
The European Environment Agency (EEA)

* Textiles includes clothing, footwear and household textiles (carpets, curtains, 
bedlinen, towels, etc.) ‘Textiles supply chain’ includes all activities in industrial and 
service sectors in the production and supply chain of textile products up to 
purchase by households. It excludes the use of textile products and end-of-life.

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy


Pilarer i EUs sirkulær økonomi policy for avfall

● Avfallsreduksjon
● Gjenvinningsmål for kommunalt avfall 

(“municipal waste”)
● Separat innsamling / krav utsortering
● Utfasing av deponi
● Incentiver

○ Produsenter får en viktig rolle i overgangen 
gjennom utvidede produsentansvarsordninger 
(EPR). Produsentens ansvar for et produkt utvides 
til hele produktets livssyklus.



Rammeverk i EU på tekstil og klær

■ REACH - EUs kjemikalieforordning
■ Industrial Emissions Directive, krav til beste tilgjengelig teknikk / 

teknologi (BAT)
■ Produktmerking: EU Ecolabel Clothing and textiles (“blomsten”)
■ Regelverk for grønne offentlige anskaffelser (GPP)
■ Revidert rammedirektiv for avfall fra 2018 (del av sirkulær 

økonomi-pakken)
■ Separat innsamling av tekstil innen 2025
■ Mål for materialgjenvinning: 2020: 50% 2025: 55% 2030: 60% 2035: 65%
■ Avfall innsamlet separat skal ikke brennes eller gå til deponi
■ Nye minimumskrav til ordninger for produsentansvar

■ Sirkulær økonomi 2.0 og Green Deal: Varsler offensiv strategi

Er rammverket tilstrekkelig?

https://chemycal.com/news/2f645b48-9045-4694-8564-6be8b48c98ef/EU_green_public_procurement_criteria_for_textiles_products_and_services_less_fertilisers_hazardous_pesticides_and_production_chemicals


Blomsten er ikke rigget for en sirkulær 
tekstiløkonomi..

Hva med 
Svanemerket?

Ingen krav til sirkularitet
- Resirkulerte råvarer vs 
jomfruelige
- Resirkulerbare produkter
(ingen begrensning på 
blanding av fibre)



Hva med utvidet produsentansvar?
EØS-notat | 25.04.2019 om endring av rammedirektivet for avfall (del av sirkulærøkonomi-pakken)

■ Medlemslandene kan innføre produsentansvar for å fremme forebygging, ombruk, 
forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og annen gjenvinning av avfall.

■ Det stilles nye minimumskrav til ordninger for produsentansvar, bl.a. at 
vederlaget produsentene betaler skal dekke kostnader knyttet til separat innsamling, 
måloppnåelse, informasjonsformidling, datainnsamling og rapportering. Dette vederlaget 
skal der det er mulig differensieres med hensyn til produktets 
varighet, mulighet for ombruk/reparasjon, gjenvinnbarhet og innhold 
av farlige stoffer. Dette kravet gjelder ikke ordningene for EE-avfall, kasserte kjøretøy eller 
kasserte batterier.

■ Ordningene for produsentansvar skal være transparente, og produsentene skal 
offentliggjøre informasjon om medlemskap, vederlag og kriterier for valg av 
behandlingsanlegg for avfall. Det stilles også krav til at avfallsbesittere skal informeres 
om avfallsforebygging.

■ Ordningene skal ha de nødvendige finansielle og organisatoriske forutsetninger for å oppnå 
kravene i rettsakten.

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 om endring av direktiv 2008/98/EF om avfall
Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2018/851 amending Directive 2008/98/EC on waste

Differensierte 
vederlag kan 
stimulere 
sirkularitet



Sniktitt fra EU’s new circular economy plan 31.1. 

1. 66% of CO2 emissions are directly related to materials management
2. The amount of residual municipal waste should be halved in the coming decade
3. A “comprehensive EU strategy” for textiles and clothing, aimed at stimulating the market 

for circular textiles.

https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/leak-eus-new-circular-economy-plan-aims-to-halve-waste-by-2030/


Konklusjon
1. EU varsler en “omfattende EU-strategi for tekstiler og klær, rettet 

mot å stimulere markedet for sirkulære tekstiler”
2. Mer bruk av utvidet produsentansvar (EPR) er allerede annonsert

a. Flere minimumskrav
b. Åpner for differensierte gebyrer som kan fremme sirkularitet, men er lite 

forpliktende (“kan innføre EPR”, “der det er mulig” osv)
3. Krav til separat innsamling i 2025 - detaljene gjenstår

Foto: Janniche Engelsen - issuu

Andre initiativ tekstil og EPR

■ Danmark: ECAP - European Clothing Action 
Plan - EU LIFE-prosjekt 2015 - 2019

■ Sverige: Utreder nå EPR 

■ Frankrike: Har hatt EPR siden 2008

http://www.ecap.eu.com/wp-content/uploads/2019/12/ECAP-Summary-Report-2019-Driving-circular-fashion-and-textiles-DANISH.pdf
http://www.ecap.eu.com/wp-content/uploads/2019/12/ECAP-Summary-Report-2019-Driving-circular-fashion-and-textiles-DANISH.pdf
https://www.recyclingnet.se/article/view/691320/hon_ska_utreda_producentansvar_for_textilavfall?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily&fbclid=IwAR1p8DWx9nIlUetm6uSvePsA8_yHKcgcOfF7O4HWDehRFLRgEVX66mru5iY
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/UK_Textiles_EPR.pdf


Økende fokus på tekstil også i 
Norge!

Tekstil2020



Rommer prosjekter knyttet til  teknologiutvikling og 
utvikling av nye verdikjeder og forretningsmodeller. 
ReThinking Waste rommer også prosjekter som endrer 
måten vi tenker rundt avfallsressurser samt utviklingen 
av de regulatoriske virkemidlene i avfallssektoren.  

Fag og 
kompetanse

Prosjekter

Nærings- 
politikk

Møteplasser





Vår visjon:

Fremtidens råvarer 
er resirkulerte



En bransjeorganisasjon for 
avfalls- og gjenvinningsbransjen
Vi representerer aktører som jobber med innsamling, sortering og 
resirkulering. 

Foto: N
orsk G

jenvinning


