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Tekstilbransjen: Det må bli lønnsomt å drive miljøvennlig
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Vi kjøper over 60 prosent mer klær enn for 15 år siden, og bruker dem bare halvparten så lenge . 97
prosent av våre brukte og donerte klær eksporteres til utlandet, og risikerer å havne på
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søppeldynger i fattige land . Nærmere 70 prosent av klær er laget av plastbaserte fiber og bidrar
betydelig til spredning av mikroplast i bruk og når de havner på søppeldynger. Overproduksjon av
billige klær av dårlig kvalitet og med kort levetid er med andre ord et enormt miljøproblem. Hvis vi
skal få ned overproduksjon og overforbruk, må det være lønnsomt å produsere færre plagg med
bedre kvalitet og lengre levetid, og å etablere miljøvennlige og sirkulære alternativ til fast fashion.
Det må regjeringen legge til rette for.
EUs tekstilstrategi inneholder flere gode tiltak for å tilrettelegge for en mer bærekraftig
tekstilindustri. En produsentansvarsordning er ett av flere virkemidler som bidrar til å øke
sirkulariteten og redusere miljøavtrykket fra tekstilbransjen. Regjeringen har også fått i oppdrag av et
samlet Storting å utrede en utvidet produsentansvarsordning for tekstiler. Dette er et godt grep for
en mer sirkulær tekstilbransje, men er ikke tilstrekkelig for å skape den endringen som trengs.
Økonomiske tiltak for en miljøvennlig og sirkulær tekstilbransje
Skal vi få bukt med overproduksjonsproblemet, trengs økonomiske virkemidler. Regjeringen må legge
til rette for at det er lønnsomt for produsenter og varehandel å drive sirkulært og miljøvennlig i
tekstilbransjen. Dette må også skatte- og avgiftssystemet bidra til, slik at vilkårene bedres for
aktører som omsetter holdbare varer av god kvalitet under anstendige arbeidsvilkår, for aktører som
tilbyr reparasjon og for aktører som selger og formidler brukte varer. Skatteutvalget ledet av Ragnar
Torvik har dette som en del av sitt mandat, og vi har høye forventninger.
Vi ønsker at utvalget og relevante departement vurderer følgende grep for å gjøre sirkulære
forretningsmodeller lønnsomme i tekstilbransjen:
● Momskompensasjon -eller reduksjon på reparasjon, bruktsalg og utleie
● Fjerne muligheten for skattefradrag på såkalt «ukurante varer»
● En egen miljøavgift på tekstiler som plasseres på markedet, som også inkluderer
utenlandske nettbaserte selskaper
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