
 

 

 

 

 

 

TEXTILE TRANSPARENCY REPORT 

Innsamling og fordeling av 

tekstiler i 2019 

       

 

U-landshjelp fra Folk til Folk Norge 



 

 



 

Oppdragsgiver:  UFF Norge  

Prosjekt: Innsamling og fordeling av tekstiler i 2019 

3/8 

1 Innsamlede tekstiler i 2019 

Totalt er det rapportert om 9 428 tonn tekstiler sendt fra UFF Norge til sorteringsanlegg i Europa i 

2019. Før tekstilene ble eksportert ble 21,0 tonn avfall fjernet fra den innsamlede mengden og sendt 

til forbrenning i Norge. Denne mengden inkluderer tekstilavfall, men også andre avfallstyper som har 

blitt kastet sammen med tekstilene.  

Sorteringsanlegg som mottok mindre enn 100 tonn i innsamlingsperioden (2019) behøvde ikke å 

rapportere om disse mengdene. I 2019 var det 3 sorteringsanlegg som mottok mindre enn 100 tonn 

tekstiler. Tabell 1 viser at Mepex mottok rapporteringsskjema som dekker 85,5 % av mengden 

tekstiler innsamlet og sendt fra UFF Norge.  

Tabell 1 – Oversikt over flyten av tekstiler fra UFF Norge og urapporterte mengder - 2019 

 Mengde rapportert sendt 

fra UFF Norge (tonn) 

Ikke-rapporterte mengder (tonn) 

(% av total mengde sendt) 

< 100 tonn  

(ikke behov for rapportering) 

136 136 (1,4 %) 

> 100 tonn 9 292 1 234 (13,1 %) 

Sum 9 428 1 370 (14,5 %) 

 

Skjema for rapportering har i år blitt mottatt fra 6 sorteringsanlegg (eller leverandører av brukte 

tekstiler) som brukes av UFF Norge. Liste over alle sorteringsanleggene som ble brukt og hvilke vi 

har mottatt rapporteringsskjema fra er:  

Tabell 2 –Sorteringsanlegg som mottok tekstiler (>100 tonn) fra UFF Norge i 2019. 

Mottakere Land Tittel brukt i figurer 

Rapporterte mengder 

Bultex Bulgaria Bultex Bulgaria 

One World Clothes Trade Bulgaria Bulgaria OWCT Bulgaria 

Humana Sorteerimiskeskus OÜ Estland HPP Estonia 

Lithuania LT Litauen HPP Lithuania 

Humana Secondhand Polen HPP Secondhand Poland 

HPP Slovakia s.r.o. Slovakia HPP Slovakia 

Ikke-rapporterte mengder 

Olatex International Poland  

Texx Team EAD Bulgaria  

Rapportene fra sorteringsanleggene er i all hovedsak tilfredsstillende men det er usikkerhet knyttet 

til noen punkter. Disse dreier seg hovedsakelig om: 

1. mengden tekstilavfall som oppstår ved sorteringen på anleggene, 
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2. hvilke behandlingsmåter avfallet får,  

3. fordelingen mellom mengden klær til ombruk, og klær til materialgjenvinning hos noen kunder 

De usikkerhetene som ikke er avdekket i løpet av rapporteringsperioden representerer svært 

marginale mengder.  

Figur 1 viser hvor tekstilene fra UFF Norge blir sendt for sortering. 42,2 % av innsamlet mengde blir 

eksportert til Bultex i Bulgaria. Resultatene til UFF Norge for 2019 vil dermed i stor grad påvirkes av 

hvor Bultex sender tekstilene de mottar. En stor andel av de norske tekstilene mottas hos HPP 

Lithuania (24,3 %). Resultatene i denne rapporten bygger på de rapporterte mengdene (85,5 %).  

 

Figur 1 – Fordeling av tekstiler fra UFF Norge – 2019.  

99,4 % av tekstilene mottatt hos Bultex er innsamlet av UFF Norge. Resultatene fra dette anlegget 

vil dermed i stor grad representere kvaliteten på de innsamlede mengdene fra UFF Norge. Hos de 

andre sorteringsanleggene representerer norske tekstiler mindre mengder, og resultatene fra disse 

anleggene vil i mindre grad forespeile de sanne kvalitetene fra tekstiler innsamlet i Norge. Disse 

forholdene er vist i Figur 2.  
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Figur 2 – Andel tekstiler mottatt fra UFF Norge hos sorteringsanleggene – 20191 

2 Resultater for innsamlede tekstiler av UFF Norge 

Sorteringsanleggene har ikke særskilte tall for salg/distribusjon av tekstiler samlet inn fra UFF Norge, 

da disse tekstilene blandes med det som har blitt samlet inn fra andre organisasjoner. Dette gjøres 

for å oppnå ønsket kvalitet på de sorterte tekstilene da tekstilkvaliteten vil variere en del mellom 

landene. Selv om vi vet at dette ikke er tilfellet, forutsetter vi at alle innsamlede tekstiler har samme 

fordeling ut fra de ulike anleggene. Tallene for mengden tekstiler solgt fra de ulike sorterings-

anleggene er ved beregning av UFF Norges resultater blitt vektet ut fra andelen norske tekstiler sendt 

til det gjeldende anlegget.  

Figur 3 viser fordelingen av norske tekstiler, tekstilavfall og annet avfall fra de sorteringsanleggene 

som mottar tekstiler fra UFF Norge. Norske tekstiler blir hovedsakelig solgt til ombruk (82,5 %) eller 

materialgjenvinning (7,8 %). 4,7 % av den innsamlede mengden er tekstilavfall, mens 5,0 % er annet 

avfall. Avfallet (både tekstilavfall og annet avfall) sendes til deponi (53,8 %), forbrenning med 

energigjenvinning (28,8 %), materialgjenvinning (9,5 %) og forbrenning uten energigjenvinning (7,9 

%). Avfall som blir tatt ut i Norge før det eksporteres (21,0 tonn) er inkludert i disse tallene. 

 

1 Mengden mottatt ved anleggene vil være noe annerledes enn den rapporterte mengden sendt avhengig av om 
anlegget baserer sine tall på fakturadato eller på datoen de mottok varene. Noen tekstiler vil være i transitt på 
starten og slutten av året.  
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Figur 3 – Resultat for fordelingen av innsamlede tekstiler og avfall - 2019 

Inkludert i segmentet ‘re-wear’, er klær og andre tekstiler som sengetøy, håndklær, sko og andre 

aksessoarer som belter og hatter etc. Ca. 93 % av andelen re-wear består av klær.  

På noen sorteringsanlegg er det tegn på at avfall fra kantiner og pauserom blir kastet sammen med 

avfall generert gjennom sorteringen. Det er uvisst hvor stor denne mengden er, men det er antatt at 

den vil i liten grad påvirke mengden avfall i resultatene. Større usikkerhet er knyttet til andelen 

tekstilavfall i resultatene. Tekstilavfall blir ikke skilt fra annet avfall i sorteringsanleggene og 

beregningen av denne mengden er gjort ved at ansatte ved anlegget estimerer andelen tekstilavfall. 

Grunnet det økte fokuset på tekstilavfall de siste årene, er det nå flere sorteringsanlegg som utfører 

analyser for å beregne mer eksakte tall for tekstilavfall.  

En sammenligning av resultatene fra 2016-2019 er vist i figur 4. Det fremgår av figuren at mengden 

tekstiler solgt til ombruk har økt mens andelen tekstiler til materialgjenvinning har sunket. Dette er 

en trend vi ser hos flere innsamlingsorganisasjoner hvor det er økt etterspørsel etter tekstiler til 

ombruk som tidligere ville blitt solgt til materialgjenvinning. Det har også vært en økning i mengden 

tekstilavfall og annet avfall sortert ut hos sorteringsanleggene.  
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Figur 4 – Sammenligning av resultater for de siste 4 årene – UFF Norge 

Fordelingen av mottakere av sorterte tekstiler og avfall fra UFF Norge vises av figurene nedenfor. En 

stor andel av norske tekstiler blir sendt til land i Europa (46,5 %), mens resten fordeles hovedsakelig 

mellom Asia og Afrika. Kun 24,6 tonn havner i de nordiske landene (0,3 %) (av dette er 21,0 tonn 

avfall). Afrika mottar kun tekstiler for gjenbruk, mens tekstiler til materialgjenvinning fordeles mellom 

Asia og Europa. Europa mottar en større andel tekstiler til materialgjenvinning enn i tidligere år. Alt 

avfallet går til behandling i Europa.  
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Figur 5 – Mottakerland for innsamlede mengder tekstiler og avfall - 2019 

 

Figur 6 – Fordeling av innsamlede tekstiler og avfall på mottakerland - 2019 
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