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Sammendrag
Framtiden i våre hender ønsker med denne rapporten å sette søkelys på hva som
skjer med tekstiler som blir igjen og som kleskjedene ikke får solgt.
Samtlige butikkjeder som er inkludert i vår undersøkelse om overflødige tekstiler,
understreker at de er svært opptatt av miljøet og bevisste på de spesifikke
miljømessige utfordringene som er knyttet til klesbransjen og håndteringen av
tekstilavfall. Til tross for dette er det kun en av kjedene som ønsker å oppgi hvor
store mengder klær som blir overflødige fra deres butikker årlig. Gina Tricot oppgir at
denne mengden for Norge og Sverige er til sammen er ca. 20 000 kg hvert år. Alle de
andre kjedene unngår å svare på dette helt sentrale spørsmålet.
Kjedene understreker også at få av deres overflødige tekstiler kastes, og at dette i så
fall kun dreier seg om tekstiler som ikke oppfyller krav til sikkerhet eller
kjemikalieinnhold. De resterende klærne doneres istedenfor til ideelle organisasjoner
o.l. Et unntak her er likevel Lindex som faktisk oppgir at også reklamasjonsvarer skal
kastes. Til tross for disse retningslinjene vil imidlertid ingen av kjedene oppgi hvor
stort volum tekstiler som kastes utgjør årlig. Her blir det med andre ord et gap mellom
den sterke miljøprofilen de fleste kjedene oppgir at de har, og det at de likevel ikke vil
oppgi konkrete volum. På denne måten blir det også vanskelig å finne ut om det er
samsvar mellom kjedenes skrevne policy, målsetninger og retningslinjer, og det som
skjer i praksis i den daglige driften.
Når det gjelder kleskjedenes fokus på miljø, påpekes alt fra utfordringer ved å
benytte jomfruelige (nye) fibre, til behov for nye resirkuleringsordninger for å kunne
nyttiggjøre overflødige klær. Denne miljøprofilen kommer særlig tydelig til utrykk hos
enkelte av kleskjedene i undersøkelsen, noe vi kan se hos H&M som har innført
innsamlingsordninger for kunders uønskede og brukte klær. H&M understreker at de
med denne ordningen ønsker å bidra til at disse klærne bl.a. kan bli utnyttet gjennom
resirkulering og legger samtidig til at deres ambisjon er å kunne lage nye tekstilfibre
av allerede eksisterende tekstiler.
På bakgrunn av det gjennomgående fokuset på miljøvennlige løsninger, er det
imidlertid påfallende at en del miljømessige aspekter ikke berøres. Bortsett fra
Nøstebarn, er det f.eks. ingen av kjedene som er kritiske til nordmenns forbruk av
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klær på et generelt nivå. Kleskjedenes ønske om økt salg og inntjening på den ene
siden, og konsekvensene dette får for klima og miljø på den andre siden,
problematiseres heller ikke.
Et annet tema som blir belyst i rapporten er hvordan regler knyttet til skatt,
verdifastsettelse o.l. kan gjøre det mer lønnsomt for kleskjeder å kaste overflødige
tekstiler, enn å benytte de på andre måter. Dette fordi klær som defineres som
ukurante og uten verdi kan avskrives i regnskapet, mens dette ikke kan gjøres med
klær som anses å ha en verdi. Framtiden i våre hender har fått opplysninger om at
det derfor for noen år tilbake var vanlig å klippe hull i kolleksjonsprøver, slik at de på
denne måten dermed kunne avskrives i regnskapet. Om en slik praksis fortsatt
forekommer, er det vanskelig å si noe om.
Samtidig har arbeidet med denne rapporten vist at det finnes liten kunnskap og få
fakta om overflødige tekstiler fra klesbutikker generelt. Særlig tydelig blir dette når det
gjelder å få oversikt over hvor stort volum de overflødige tekstilene utgjør årlig. Ikke
en gang SSB har konkrete tall på dette, og de kan heller ikke komme med
omtrentlige anslag eller ytterligere informasjon, kunnskap e.l. om feltet. Til tross for at
SSB understreker at de i framtiden ønsker å utvikle et mer detaljert avfallsregnskap
for tekstiler og da også mer spesifikk kunnskap om hvor store mengder tekstilavfall
som kommer fra klesbutikker, er det i det store og hele påfallende at det finnes
såpass lite informasjon om dette temaet.
Samtidig kan den manglende informasjonen sies å peke tilbake på strukturelle
forhold. For til tross for at det finnes en offentlig diskurs med fokus på miljø- og
klimaspørsmål, er denne diskursen begrenset. Særlig kan vi se det i tilknytning til
enkeltmenneskers forbruk og livsstil, og argumentasjon om at innbyggere i rike land
må senke sitt forbruk blir ofte møtt med massiv motstand. I tillegg er klær og andre
tekstiler varer vi konsumerer mye av. Ut fra et slikt perspektiv blir derfor den
manglende informasjonen om hvor store mengder tekstiler som er overflødige fra
klesbutikker, mer forståelig. For et fokus på dette volumet vil uvegerlig bidra til å
problematisere forbruket av tekstiler generelt, og dermed også medføre at det blir
rettet et kritisk søkelys på en samfunnsstruktur som vi alle er med på å opprettholde.
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1.

INNLEDNING

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) importerte Norge 37 300 tonn klær fra utlandet i
1990, mens tallet var økt til 81 800 i 2010. Selv om noe av økningen må sees i lys av
at folketallet i Norge også har økt, betyr det likevel at klesforbruket vårt har vokst
kraftig i løpet av disse årene.1 Norge har per i dag svært liten egenproduksjon av
klær. Importtallene vil dermed i stor grad korrelere med hvor mye klær vi kjøper.
Samtidig er også prisene på klær lave, og en konsekvens av vårt store forbruk er at
mange fullt brukelige plagg blir uønskede og derfor bl.a. ender som avfall.
Hittil har det vært mest fokus på hva som skjer med privathusholdningers uønskede
og brukte plagg, men det er også viktig å rette søkelyset mot hva som skjer med
tekstilavfall fra butikker. Det vil til enhver tid være klær og annet tilbehør som av
diverse grunner ikke blir solgt og som dermed er overflødige. I denne undersøkelsen
ønsker vi derfor både å rette fokus på tekstilavfall generelt, samt å kartlegge hva som
skjer med klesbutikkenes overflødige klær og hvor store mengder det dreier seg om.
Rapporten begynner med en gjennomgang av relevante begreper, før den redegjør
for hvordan selve undersøkelsen har blitt gjennomført, hvilke utvalgskriterier som har
blitt benyttet o.l. Deretter tar den for seg hva som skjer med det generelle
tekstilavfallet i Norge og drøfter det opp mot muligheter for alternative
håndteringsmetoder som resirkulering, ombruk o.l. Videre følger den empiriske delen
med gjennomgang av kleskjedenes besvarelse av spørreskjemaet og tilhørende
drøfting.2 Avslutningsvis kommer vi å oppsummere funnene og diskusjonen i
rapporten.

1

I januar 2013 var folketallet i Norge på 5 051 000. I 1990 var det 4 233 000. Folketallet har med andre ord økt med 19,32
%, men klesimporten med 119 %!
2

Informasjonen om kleskjedenes håndtering av overflødige tekstiler er innhentet i perioden desember 2012 – februar 2013.
Kjedene kan derfor ha endret praksis etter dette.
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2.

BEGREPER

2.1.

OVERFLØDIGE TEKSTILER OG TEKSTILAVFALL

I hovedfagsoppgaven til samfunnsgeograf Marte Klavenes fra 2004, KLÆR OG
MILJØ. – En studie av kleskjedenes behandling av ”overskuddsvarer ”sett i et
miljøperspektiv, deler Klavenes overflødige tekstiler inn i fire forskjellige kategorier,
henholdsvis reklamasjonsvarer, feilvarer, vareprøver og feilinnkjøp.
Reklamasjonsvarer dreier seg om tekstiler/tilbehør som kunder leverer tilbake til
butikken pga. feil, mangler o.l. og som de mottar erstatning for, mens feilvarer er
plagg/tilbehør som blir levert til butikken med produksjonsfeil/mangler og derfor ikke
blir solgt. I praksis er derfor hovedforskjellen på reklamasjons- og feilvarer at mangler
ved sistnevnte oppdages før plaggene/tilbehøret blir solgt. Vareprøver og feilinnkjøp
er på sin side henholdsvis prøver som butikken mottar før de eventuelt bestemmer
seg for å bestille og selge det aktuelle klesplagget/tilbehøret, og klær som ikke blir
solgt til ordinær pris av ulike årsaker som trender, årstid o.l. Usolgte varer som
butikkene vil kvitte seg med, faller dermed inn under kategorien feilinnkjøp
(Klavenes, 2004).
Det er alle disse kategoriene av overflødige tekstiler som vil bli betegnet som
tekstilavfall i denne rapporten og som er hovedfokus for vår undersøkelse3.

2.2.

AVFALLSDEPONI

Et avfallsdeponi eller deponi er en plass hvor det er tillatt å lagre avfall og som på
folkemunne ofte blir kalt en søppelfylling. Det er av miljøhensyn ønskelig å redusere
mengden avfall som deponeres, bl.a. fordi deponiene avgir klimagasser og slipper ut
sigevann (vann som har siget gjennom deponiene og blitt forurenset av miljøgifter).
Pga. dette har det de siste årene derfor blitt innført flere lovendringer for å minimere
avfallsmengden til deponi, og i 2009 ble det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart

3

Her kan det imidlertid innvendes at det å benytte termen ”avfall” også kan fungere normativt og dermed bidra til å opprettholde

en ide om at disse overflødige tekstilene kun er unyttige og ubrukelige, noe som ikke er ønskelig. Men for enkelhets skyld og
fordi dette bl.a. er et innarbeidet begrep i SSB sitt avfallsregnskap blir begrepet tekstilavfall likevel benyttet i denne rapporten.
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avfall, herunder tekstiler. I praksis betyr dette at tekstilavfall som tidligere ble
liggende på deponi, nå forbrennes med energiutnyttelse (Klif, 2013).

2.3.

FORBRENNING AV AVFALL

Forbrenning av avfall skjer oftest sammen med energigjenvinning eller
energiutnyttelse, noe som betyr at avfallet benyttes til produksjon av fjernvarme.
Forbrenning av avfall skjer imidlertid også uten energiutnyttelse, selv om dette i
Norge kun gjelder en mindre prosentandel av det totale avfallet som blir brent. I følge
nettsiden miljøstatus.no er det nå kun 20 % av avfallet i Norge som deponeres eller
forbrennes uten energigjenvinning (Miljøstatus, 2012).
Forbrenning er imidlertid forbundet med utslipp av miljøgifter, tungmetaller og
organiske forbindelser, selv om utslippene har sunket de seneste årene pga.
strengere restriksjoner og bedre renseanlegg. Dette innebærer også at utslippene
ikke har økt på tross av at større mengder avfall forbrennes (Klif, 2009.)

2.4.

RESIRKULERING OG GJENVINNING

Begrepene resirkulering og gjenvinning brukes gjerne om hverandre. I følge Norges
Naturvernforbund handler imidlertid resirkulering om å gi et aktuelt materiale et
fortsatt livsløp, mens gjenvinning kun handler om å nyttiggjøre deler av en ressurs.
Et eksempel på resirkulering kan derfor være produksjon av papir, da papiret kan
benyttes flere ganger, mens gjenvinning på sin side f.eks. vil være å benytte
energien som oppstår når man brenner papir. Ved sistnevnte så vil man altså til
tross for energiutnyttelsen bruke opp papiret, og resirkulering er derfor vanligvis å
foretrekke i et miljøperspektiv (Norges Naturvernforbund, 2005). Tidligere rådgiver i
Norges Naturvernforbund Marte O. Kittilsen påpeker følgende:
”Dersom materialene som brennes kunne vært resirkulert med et positivt
ressursregnskap, er ikke forbrenningen gjenvinning i ordets rette forstand. Det
er derfor misvisende at all avfallsforbrenning med energiutnyttelse i dag går
under betegnelsen ”energigjenvinning”, så fort en del av forbrenningsvarmen
utnyttes” (Norges naturvernforbund, 2005).
Statens institutt for forbruksforskning, som har utgitt en rapport om tekstilavfall,
benytter imidlertid kun begrepet gjenvinning:

9

KLÆR TIL OVERS

”Gjenvinning (recovery) Nyttiggjøring av avfall og andre restprodukter.
Gjenvinning betyr enhver operasjon der hovedresultatet er at avfall blir brukt
til et nyttig formål ved å erstatte andre materialer som ellers ville blitt brukt til
å oppfylle en bestemt funksjon, eller avfall som blir forberedt på å oppfylle
den funksjon i et anlegg eller i Økonomien for øvrig. Gjenvinning kan
inndeles i gjenbruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse. (EUs
rammedirektiv for avfall- 2008/98/EC Vedlegg II fastsetter en ikkeuttømmende liste over gjenvinningsoperasjoner)” (Austgulen et. al., 2012, s.
24)
Begrepet materialgjenvinning blir videre utdypet slik:
”Materialgjenvinning (recycling) inkluderer alle de
gjenvinningsoperasjonene der avfall reprosesseres til produkter, materialer
eller stoffer enten for de opprinnelige eller andre formål. Ved direkte
materialgjenvinning brukes avfallet som råstoff for tilsvarende
produkter. Ved indirekte materialgjenvinning omdannes avfallet til andre
typer produkter. Materialgjenvinningsbegrep inkluderer reprosessering av
organisk materiale, men inkluderer ikke energiutnyttelse og reprosessering
av materialer som skal brukes som brensel. (EUs rammedirektiv for avfall2008/98/EC)” ((Austgulen et. al., 2012, s. 24)
Det ser altså ut som om Sifo legger det samme i begrepet materialgjenvinning som
Norges Naturvernforbund legger i begrepet resirkulering. For enkelthets skyld, og
fordi butikkjedene bruker begge begrepene i sine besvarelser, vil vi derfor videre i
rapporten benytte både termene resirkulering og gjenvinning. Termene resirkulering
og materialgjenvinning vil da bli benyttet synonymt. Når det gjelder gjenvinning som
generelt begrep, vil det der dette er relevant spesifiseres om vi henviser til
materialgjenvinning, forbrenning med energiutnyttelse e.l. Selv om definisjonen av
gjenvinning overfor også inkluderer gjenbruk, vil vi imidlertid ikke henvise til
gjenbruk som gjenvinning i denne rapporten.
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3.

METODE OG GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen er basert på utvalgte butikkjeders besvarelser av et spørreskjema om
overflødige tekstiler. Skjemaet er utarbeidet av Framtiden i våre hender og
inneholder 14 spørsmål om hvordan klesbutikkene behandler overflødige tekstiler,
hvor stort volum som kastes, hvor stort volum som gis bort o.l. Vi tok kontakt med
kleskjedene på e-post og la ved spørreskjemaet i et elektronisk dokument. I alt
sendte vi ut 24 spørreskjemaer, der 14 av disse ble sendt til butikkjeder som er
underlagt en gruppe, 4 ble sendt til selve gruppen, mens de resterende 6 ble sendt til
enkeltstående kjeder. Hvis vi derfor kun tar utgangspunkt i selve gruppene og de
enkeltstående kleskjedene, så ble i utgangspunktet 10 foretak inkludert i
undersøkelsen. Årsaken til at vi valgte ut akkurat disse 10 foretakene, er først og
fremst deres størrelse i det norske markedet basert på årlige omsetningstall. Her har
vi basert oss på statistikken til tekstilforum.no, som er hjemmesiden til norsk
klesbransjes fagblad ”Tekstilforum”. Det knytter seg en viss usikkerhet til noen av
disse omsetningstallene, bl.a. pga. manglende åpenhet fra noen av kleskjedene
(Tekstilforum, 2011).
2 av de 10 foretakene er inkludert av andre årsaker enn omsetningstall, og dette
gjelder Zara og Nøstebarn. Førstnevnte ble tatt med fordi de har en noe dyrere og
mer ”eksklusiv” profil enn mange av de typiske ”billigkjedene” i undersøkelsen, og vi
synes det var interessant om å se om det kunne være ulikheter knyttet til miljøprofil
o.l. mellom de billigste og dyreste kjedene. Nøstebarn er en liten butikkjede, men ble
likevel inkludert fordi den skiller seg ut pga. sitt fokus på giftfrie og
naturlige/bærekraftige naturtekstiler. Av den grunn synes vi var relevant å undersøke
om det også gjenspeilet seg i deres håndtering av overflødige tekstiler, selv om vi
antok at det uansett dreide seg om heller små kvanta. Spørreskjemaet ble dermed
sendt til følgende 24 kleskjeder:
- Varner-gruppens hovedkontor, samt følgende av deres butikkjeder: Bik bok,
Carlings, Cubus, Dressmann, Dressmann xl, Solo, Sup*r, Volt, Wearhouse, Wow
(11).
- H&M-gruppen, samt Weekday og Monki som eies av H&M (3).
- Voice Norge, samt Match og Boys of Europe som eies av Voice Norge (3).
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- Gina Tricot (1)
- Bestseller-gruppen (1).
- Lindex (1).
- Kappahl (1).
- Benetton (1).
- Zara (1).
- Nøstebarn (1).
I utgangspunktet valgte vi å kontakte både hovedgruppen og deres underliggende
kleskjeder. Vi antok at det ikke nødvendigvis er lik praksis i de forskjellige
kleskjedene til tross for at de tilhører samme gruppe.4 Imidlertid var det noen av
kjedene som kun var oppført med kontaktinformasjon til hovedgruppen, noe som
bl.a. gjelder kleskjedene til gruppen Bestseller. I disse tilfellene nøyde vi oss derfor
med å sende spørreskjemaet til selve eiergruppen.
Av de 24 spørreskjemaene som ble sendt ut endte vi til slutt opp med 9 besvarte
skjemaer. Hovedgrunnen til spriket mellom utsendte og besvarte skjemaer er at både
Varner-gruppen og Voice Norge valgte å sende et felles svar på vegne av sine
respektive butikkjeder. Et unntak her er likevel Varner-gruppens butikkjede Bik Bok
som vi også mottok noe informasjon fra på e-post, men uten at de fylte ut det
opprinnelige spørreskjemaet. Når det gjelder kleskjeden Weekday tok de kontakt på
telefon en del uker etter at spørreskjemaet var sendt ut og spurte om vi ønsket en
besvarelse av skjemaet. Da det skjedde etter at store deler av rapporten var
ferdigstilt og Weekday også er en relativt liten butikkjede i Norge, valgte vi derfor å
avslå denne forespørselen. Det var også to butikkjeder som vi ikke mottok noen
besvarelser eller respons fra, og dette gjelder Benetton og H&M-gruppens kjede
Monki. Det må også legges til at vi i en del tilfeller måtte kontakte kjedene flere
ganger før vi fikk respons.

4

At vi sendte spørreskjemaet til både hovedgruppe og underliggende kjeder, ser imidlertid ut til å ha skapt en viss forvirring
hos noen av de aktuelle kjedene i forhold til hvem som skulle besvare skjemaet, hvordan det skulle besvares o.l. Det er
derfor mulig at vi burde ha formulert oss tydeligere for å unngå nettopp en slik forvirring.
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Oppsummerende kan vi konstatere at vi har fått svar fra 9 av de 10 foretakene som
har blitt forespurt. Selv om vi ikke har mottatt svar fra Monki, tilhører denne kjeden
H&M-gruppen. Dette betyr altså at Benetton er den eneste klesgruppen som vi ikke
har fått svar fra.
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4.

TEKSTILAVFALL

4.1.

VOLUM OG KILDER

Som vi nevnte innledningsvis har økningen i importen av klær de siste tiårene vært
svært stor. På samme tid kaster nordmenn også store mengder klær. Grafen på
neste side illustrerer utviklingen i tekstilavfall i Norge siden 1995. Denne er hentet fra
rapporten Potensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper
som ble utgitt av Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) i desember 2012 og er
basert på SSB sitt avfallsregnskap som omfatter både industri- og
husholdningsavfall. Det er imidlertid viktig å huske på at kategorien tekstiler ikke kun
inkluderer klesplagg, men alle typer av tekstiler. Likevel vil klær utgjøre hoveddelen
av denne kategorien.

Kilde: Austgulen et al., 2012, s. 36.

Som vi kan se av grafen kastet nordmenn i underkant av 120 000 tonn i 2010. Vi kan
også se at mengden tekstilavfall sank mellom 2008 og 2009, før den fra 2010 igjen er
stigende. Samme mønster finnes for mengden avfall generelt, og
konjunkturendringer antas å være hovedårsak her (Austgulen et al., 2012).
Når det gjelder kildene for tekstilavfallet kan dette fordeles som vi ser i tabellen
nedenfor (Austgulen et al., 2012).
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Kilde: Austgulen et al., 2012, s. 37.

44 % av tekstilavfallet kommer fra privathusholdninger, mens 27 % kommer fra
tjenestenæringer. Kategorien tjenestenæringer/tjenesteytende næringer inkluderer
tekstilavfall fra alle typer butikker, servicenæringer o.l. Når det gjelder hvor mye av
dette tekstilavfallet som kun kommer fra klesbutikker, er det imidlertid svært vanskelig
å finne konkrete tall. Dette fordi det ikke er mulig å ”bryte ned” tallene fra de
tjenesteytende næringene ytterligere, i tillegg til at det knyttet en viss usikkerhet til
avfallsregnskapet for tekstiler generelt:
”Det foreligger noe usikkerhet rundt registreringene av tekstilavfall fra
tjenesteytende næringer. Det finnes ikke systemer for å registrere evt. levert
tekstilavfall som ren fraksjon fra tjenesteytende næringer. Tekstilavfall inngår i
“blandet avfall”, som omregnes via sorteringsanalyser. Det brukes en konstant
materialfordeling over tid. Materialfordelingen av blandet avfall fra næringer
(og særlig tjenesteytende næringer, siden mengden blandet avfall her er
spesielt stor) er kanskje den mest usikre enkeltkomponenten i
avfallsregnskapet, siden det mangler norske sorteringsanalyser av blandet
avfall fra næringer” (Austgulen et al., 2012, s. 38).
Det er derfor ikke mulig å si noe mer om hvor store mengder tekstiler som kastes fra
norske klesbutikker hvert år. SSB oppgir imidlertid til Framtiden i våre hender at de i
framtiden i større grad håper å kunne gi mer spesifikke opplysninger knyttet til
avfallsregnskapet for tekstilavfall.
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4.2.

HÅNDTERING AV TEKSTILAVFALL

I motsetning til materialer som papir, hermetikk, glass og plast finnes det ingen
resirkuleringsordninger for tekstiler, og tekstilavfall kastes av den grunn sammen med
restavfallet. Inntil 2009 havnet mesteparten på deponi, men etter en lovendring i
2009 ble det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Da tekstiler regnes som
biologisk nedbrytbart materiale og tekstilavfall derfor faller innunder denne
kategorien, har lovendringen fått store konsekvenser for hva som skjer med
avhendede tekstiler. Dette blir særlig tydelig når vi ser på tall for avfallsbehandling fra
1995 til 2010. Mens det i 1995 havnet 66 000 tonn tekstiler på deponi, er dette tallet
redusert til 18 000 tonn i 2010. Den største endringen her kan vi imidlertid se mellom
årene 2008 og 2010, der det i 2008 ble deponert 54 000 tonn tekstiler, mot nevnte 18
000 tonn i 2010. Denne store endringen kan altså attribueres til lovendringen som
trådte i kraft i 2009. Samtidig forventes det ytterligere nedgang i disse tallene fordi
det har vært gitt en del dispensasjoner fra loven fram til 2012. Det betyr at en del
deponier har fått tillatelse til å ta i mot biologisk nedbrytbart avfall også etter 2009, og
det er derfor sannsynlig at de fremtidige avfallsregnskapene fra SSB vil vise enda
lavere tall for tekstiler som havner på deponi (Austgulen et al., 2012).
Som følge av at en mindre andel av tekstilavfallet havner på deponi, har også en
større andel gått til forbrenning. Mens 17 000 tonn tekstilavfall ble benyttet til
forbrenning med energigjenvinning i 1995, er tilsvarende tall i 2010 56 000 tonn, noe
som betyr at 48 % av alt tekstilavfall ble forbrent og energigjenvunnet i 2010. Grafen
og tabellen på neste side (Austgulen et al., 2012) illustrerer endringene i behandling
av tekstilavfall:
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Kilde: Austgulen et al., 2012, s. 39.
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Mens renovasjonsetaten har ansvar for avfall fra husholdninger, er det private
selskaper som tar seg av næringsavfall, herunder tekstilavfall. Dette betyr altså at
klesbutikker kjøper sine renovasjonstjenester i det private markedet, og følgelig er
det kostnader knyttet til dette. Ut fra et slikt perspektiv skulle det være nærliggende å
tro at det ville være ønskelig for kleskjedene å minimere mengden tekstiler som
kastes. Imidlertid ser det også ut som om butikkjedene har muligheter til å avskrive
mangelfulle og ødelagte tekstiler i regnskapet hvis disse ikke kan selges, noe som
kompliserer bildet. Denne problemstillingen kommer vi å drøfte mer inngående
senere i rapporten.

4.3.

MULIGHETER FOR RESIRKULERING OG GJENVINNING AV
TEKSTILAVFALL

Mens vi i Norge resirkulerer både plast- og matavfall i tillegg til papir og
glass/hermetikk, finnes det ingen ordninger for å resirkulere eller på andre måter å
nyttiggjøre tekstilavfall. Viktige spørsmål blir da hvorfor det har blitt slik og hvilke
muligheter som finnes når det gjelder å finne alternative måter å håndtere tekstilavfall
på.
Først og fremst må man være rimelig sikker på at resirkulering og gjenbruk av
tekstilavfall faktisk gir miljøgevinst. I den tidligere nevnte Sifo-rapporten Potensiale for
økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og
glass), var dette nettopp en av problemstillingene man ønsket å få svar på. Sifos
konklusjon er for det første at kildesortering og videresalg av tekstiler til gjenbruk og
materialgjenvinning er samfunnsøkonomisk lønnsomt, forutsatt at tekstilene ikke
utsettes for fukt og vond lukt. Lønnsomheten gjelder også når man tar høyde for at
en del tekstiler vil ha for lav kvalitet til å kunne bli benyttet igjen, noe man må regne
med som en konsekvens av at større mengde tekstiler vil bli innsamlet. Sifo
konkluderer for det andre med at kildesortering med tilhørende gjenbruk og
materialgjenvinning også gir miljømessige gevinster knyttet til CO2-utslipp, vann- og
kjemikaliebruk. Det betyr med andre ord at det er miljømessig lønnsomt å finne
alternative måter å nyttiggjøre tekstilavfall på enn forbrenning med energiutnyttelse
(Austgulen et al., 2012).
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Hvorfor er det da slik at det har vært såpass lite fokus på muligheter for å
materialgjenvinne tekstilavfall, og hva er det som har hindret denne prosessen? Som
svar på disse spørsmålene har det blitt vektlagt ulike aspekter fra ulike hold. I den
svenske rapporten Improved waste management of textiles utgitt av IVL Swedish
Environmental Research Institute i 2011, pekes det f.eks. på økonomiske forhold
som en hovedårsak til manglende kildesortering og materialgjenvinning av
tekstilavfall. Forfatterne hevder bl.a. at det blir vanskelig å argumentere for kostbare
gjenvinningsordninger (samt gjenbruk og reduksjon av klesforbruket), når
produksjonen av nye klær er såpass billig som den er. Dette blir ytterligere forsterket
ved at miljømessige belastninger ved å produsere klær verken gjenspeiles i
produksjonskostnader eller utsalgspriser på ferdige tekstiler (Palm, 2011).
Argumentet om at produksjonskostnader og utsalgspriser for tekstiler ikke gjenspeiler
de reelle miljømessige kostnadene, er også interessant å betrakte i tilknytning til
arbeids- og livsvilkår for tekstilarbeiderne på klesfabrikkene i sør. For på samme
måte som billig klesproduksjon og lave klespriser kan sies å tåkelegge de reelle
miljømessige belastingene som er involvert, tåkelegges også det faktum at
mennesker som arbeider med å produsere klærne mottar svært lave lønninger og
lever under helseskadelige forhold. Dette kan med andre ord sies å være en form for
dobbelt tilsløring, der verken menneskelige eller miljømessige konsekvenser
avspeiles i prisen det koster å lage eller å kjøpe et plagg.
Til tross for at det ikke har vært satt i gang materialgjenvinning av tekstiler i offentlig
regi i Norge, finnes det private forsøk å vise til. Dette har bl.a. dreid seg om
produksjon av det som kalles shoddy. Dette oppstår når man river opp gamle
tekstiler, hovedsakelig av ull, og deretter spinner dem på nytt (Austgulen et al.,
2012). Et annet privat initiativ har vært bruk av tekstilavfall til produksjon av
isolasjonsmatter i bygninger, kalt Ultimat isolasjon. Til tross for flere miljøpriser,
fungerende teknologi og mye arbeid over flere år, var dette ikke økonomisk
bærekraftig, og produksjonen ble derfor lagt ned. Fretex, som har levert tekstilavfall
til produksjonen av Ultimat, uttrykker i en artikkel i Dagsavisen fra 2011 støtte til
prosjektet og samtidig forbauselse over at det ikke har vært igangsatt et offentlig
system for å håndtere tekstilavfall. (Dagsavisen, 2011).
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Kjemikalieinnhold i tekstiler er et viktig tema i denne sammenheng og noe som også
har vært fremhevet som en potensiell utfordring i forhold til materialgjenvinning.
Tekstiler blir nemlig behandlet med mange ulike kjemikalier i prosessen fra råstoff til
bruksklare tekstiler, og det er derfor sannsynlig at ferdige tekstilprodukter inneholder
rester av disse. Bomullsplanten blir utsatt for store mengder sprøytemidler, noe som
bl.a. har negative konsekvenser for både natur og mennesker som arbeider med å
dyrke bomullen. I tillegg til plantevernmidler i produksjon av selve råstoffene, blir
tekstiler også utsatt for mange andre kjemikalier i forbindelse med farging, trykking
o.l. Typiske kjemikalier som benyttes i tekstilproduksjon vil f.eks. være bromerte
flammehemmere som anvendes for å hemme stoffers brennbare egenskaper, ftalater
som brukes i forbindelse med farging og mykning av tekstiler og
impregneringsmidler/polyfluorerte organiske forbindelser som skal fungere vann, oljeog smussavisende (Austgulen et al., 2012).
Fordi klesproduksjon i hovedsak foregår i fattige land i sør, er det også lite kontroll
med hvilke kjemikalier som benyttes og i hvilket omfang dette skjer. Det finnes heller
ingen merkeplikt for hvilke kjemikalier klesplagg har blitt behandlet med, og det er
generelt et lavt kunnskaps- og kontrollnivå omkring denne problematikken. Det betyr
at vi har liten oversikt over både hvilke og hvor store mengder kjemikalier som finnes
i de klærne vi bruker til daglig. Følgelig vet vi heller ikke nok om de helsemessige
konsekvensene av en slik eksponering. Men det vi med sikkerhet kan slå fast er at
noen av de kjemiske stoffene vi har nevnt overfor kan knyttes både til
reproduksjonsskadelige effekter, kreft, allergi o.l. (Austgulen et al., 2012). At disse
kjemikaliene kan vanskeliggjøre resirkulering og materialgjenvinning av tekstilavfall
blir også påpekt i en dansk rapport utgitt av Innovationsnetværk for miljøteknologi:
”Flere af tekstilvirksomhederne angiver, at det kan være en barriere for
genanvendelse i nye tekstiler, hvis der ikke er garanti for, at det indsamlede
tekstilaffald ikke indeholder skadelige kemikalier ” (Kløverpris og Strandesen, 2012).

Til tross for usikkerheten knyttet til kjemikalieinnholdet i tekstiler, er konklusjonen fra
Sifo likevel at dette antakeligvis ikke behøver å være noe hinder for
materialgjenvinning. Dette fordi kjemikalieinnholdet i tekstiler minsker gjennom bruk,
vask, o.l. På bakgrunn av dette vurderer Sifo det derfor dithen at det er ønskelig å
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begynne å skille ut tekstilavfall som egen avfallsfraksjon og utnytte dette videre
gjennom materialgjenvinning o.l. (Austgulen et al., 2012).
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5.

UNDERSØKELSEN

5.1.

BUTIKKJEDENES BESVARELSER AV SPØRRESKJEMAET

Som vi har nevnt, endte vi til slutt opp med besvarelser fra 9 kleskjeder, der Voice
Norge og Varner-gruppen valgte å svare på vegne av alle sine butikkjeder. Ett unntak
er Varner-gruppens kleskjede Bik Bok som også sendte oss noe informasjon om hva
de gjør med overflødige tekstiler, men uten å fylle ut spørreskjemaet. Denne
informasjonen er ikke inkludert i spørreskjemaet i vedlegget, men nevnes i drøftingen
i det følgende.

5.1.1.

Miljøprofil

Hva er så hovedtrekkene i kleskjedenes besvarelser? En rød tråd som går igjen i
svarene fra samtlige kleskjeder, er at svært få tekstiler blir kastet og at dette i så fall
dreier seg om plagg som av ulike grunner ikke kan gis bort fordi de f.eks. ikke
oppfyller krav til kjemikalieinnhold eller sikkerhet. Dessuten uttrykker flere av
kleskjedene i sine besvarelser en tydelig bevissthet rundt miljø, forbruk og tekstiler,
slik som i følgende utdrag fra Voice Norge sin besvarelse:
”En mulighet som det kan være interessant å se på er resirkulering av tekstiler
som er 100 % kvaliteter (100 % bomull, ull, lin etc.). Samtidig vet vi at
blandingskvaliteter også har sine fordeler. Eks. 100 % merino er mindre
slitesterkt enn 80 % merino/20 % nylon. Hva er da best for miljøet? En genser
hvis fiber kan gjenbrukes eller en genser som har bedre slitestyrke? Dersom
man skal se for seg ulike 100 % kvaliteter – hvilke er da best for miljøet? ”
Noe av det samme ser vi også hos H&M:
“All consumption has environmental impacts and potentially positive and
negative social aspects. For example, clothes consumption has a strong
connection to the use of virgin materials. One of our long-term goals for
collecting unwanted clothes in stores, is that garments that are no longer
suitable for use, can become a resource for new commercial fibers that can be
used in our production. This would lead to that the consumption of our
garments would be less dependent on virgin materials as we will use more
recycled materials. Already today, H&M uses recycled wool and polyester and
we hope to increase this use substantially over the years to come.”
Lindex sin besvarelse skiller seg likevel noe ut i forhold til de andre. Selv om de i
likhet med de andre kjedene oppgir at få tekstiler blir kastet og dette i så fall gjelder
klær som ikke oppfyller helse- og sikkerhetskrav, svarer de imidlertid at også
reklamasjonsvarer blir kastet. Lindex utdyper ikke dette noe videre, men det er
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nærliggende å anta at dette da dreier seg om klær som kun har små feil og mangler.
I så fall blir plagg som i utgangspunktet er fullt brukelige, men som har små
”skjønnhetsfeil” som med stor sannsynlighet kan repareres, dermed kastet og sendt
til forbrenning. Med forbehold om at disse reklamasjonsvarene har såpass store og
omfattende skader at de ikke kan benyttes i det hele tatt, står derfor denne praksisen
i tydelig kontrast til det Lindex svarer et annet sted i spørreskjemaet:
”Å øke gjenvinning av tekstiler er viktig og det overgripende ansvaret for å se
over dette ligger hos Lindex-konsernets hovedkontor. Målet er å slutte
materialkretsløpet, og når gjenbruk ikke lenger er mulig skal plaggets
materialer/ fibrer gjenvinnes, og målet er at dette skal kunne redusere behovet
for nyråvarer i produksjonen. Akkurat nå fører vi dialog med gjenvinnere,
forskere og andre aktører i fellesskap for å se hva som er mulig.”

Det er positivt at kleskjedene fokuserer på miljøvennlige løsninger og produkter, men
det er likevel viktig å ta forbehold om at det ikke nødvendigvis alltid er sammenheng
mellom en bedrifts retningslinjer eller policy og hvordan bedriften agerer i praksis.
Det er også viktig å understreke at produksjon og forbruk av tekstiler innebærer store
miljømessige belastninger i seg selv.

5.1.2.

Donering av tekstiler

Alle kleskjedene oppgir at de donerer overflødige tekstiler til diverse ideelle
organisasjoner og at disse igjen enten gir bort klærne til trengende eller selger de til
inntekt for gode formål. Kleskjedene samarbeider de med følgende ideelle
organisasjoner:
H&M: Visjon Norge
Varner-gruppen: Fretex (Norge)/Human Bridge (Sverige)
Bik Bok (kjede i Varner-gruppen): Samarbeid med privatperson i Oslo-området som
har mottatt reklamasjonsvarer og sendt disse til fattige barn i Senegal via landets
egne organisasjoner.
Gina Tricot: Fretex (Norge)/Human bridge (Sverige)
Voice Norge: Fretex
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Nøstebarn: SAS julefly, barnehjem i Nepal, europeiske jobbsøkere i Norge m.fl.
Lindex: Oppgis ikke
Zara: Oppgis ikke
Bestseller: Oppgis ikke
Kappahl: Oppgis ikke

5.1.3.

Resirkulering og gjenvinning av kjedenes overflødige tekstiler

Deler av kleskjedenes overflødige tekstiler går også til resirkulering og gjenvinning.
Lindex nevner f.eks. at kasserte klær skal ”gå til energigjenvinning eller gjenvinnes
på passende vis”, men utdyper ikke nærmere hvordan dette skjer eller hvem de
eventuelt samarbeider med. At kasserte klær går til energigjenvinning vil uansett bety
at de går til forbrenning. Varner-gruppen på sin side donerer noen av sine tekstiler til
resirkulering og produksjon av isolasjon, mens en andel av klærne som Kappahl gir
bort til ideelle organisasjoner går videre derfra igjen til gjenvinning innen bilindustrien.
Human Bridge som Gina Tricot donerer plagg til i Sverige, leverer også tekstiler til
samarbeidspartnere i Europa som holder på med tekstilgjenvinning. Zara på sin side
gir bort klær som ikke oppfyller grunnleggende krav til selskaper som har spesialisert
seg på resirkulering. Fordi det ser ut til at det i hovedsak er ideelle organisasjoner
som donerer tekstiler til selskaper som resirkulerer og materialgjenvinner tekstilavfall,
er det mulig at overflødige klær fra flere av kleskjedene i undersøkelsen også blir
resirkulert og gjenvunnet selv om dette ikke står eksplisitt i besvarelsene.

5.1.4.

Overgangsfase

De to største klesgruppene, Varner-gruppen og H&M, er begge i en overgangsfase
og i ferd med å innføre nye ordninger for hvordan overflødige tekstiler skal
behandles. For Varner-gruppen dreier dette seg om implementering av felles rutiner
for alle underliggende butikkjeder, bl.a. knyttet til at alle butikkene skal donere
overflødige klær til Fretex, regler i forhold til innsamling, registrering o.l. Innføringen
av disse nye rutinene oppgir Varner-gruppen også som årsaken til at de på
nåværende tidspunkt ikke kan tallfeste hvor mye overflødige klær som gis bort og om
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disse tallene har endret seg over tid. H&M innfører på sin side systemet I:collect fra
februar 2013. Dette går ut på at det er mulig å levere inn alle typer brukte/uønskede
klær av alle merker til utvalgte H&M-butikker, samtidig som man mottar en
rabattkupong for hver pose med klær som leveres inn. Hver person kan levere 2
poser med klær pr. dag. De donerte klærne blir tatt hånd om av I:collect som bl.a.
sorterer dem videre for gjenbruk og resirkulering. Det er imidlertid viktig å
understreke at dette innsamlingssystemet er innrettet mot kundenes, og ikke H&M
sine, overflødige tekstiler. H&M oppgir også at de er opptatt av å finne teknologiske
løsninger for å kunne resirkulere og gjenvinne tekstilfibre ytterligere og at de derfor
donerer penger til dette formålet.

5.1.5.

Flere eller færre overflødige tekstiler?

Vi ønsket å få svar på om mengden overflødige tekstiler har blitt mindre eller større
over tid. Årsaken til dette har å gjøre med antatte endringer i kleskjedenes
innkjøpspraksis de siste årene. Mens det tidligere var vanlig å planlegge innkjøp
lengre tid i forveien og kjøpe større partier som ble liggende på lager og solgt etter
hvert, kan det nemlig virke som om det etter hvert har blitt vanligere med en mer
”spontan” innkjøpspraksis der kleskjedene i større grad tilpasser innkjøp etter
endringer i markedet. Av den grunn kan det derfor være nærliggende å tro at færre
tekstiler har blitt overflødige de seneste årene, noe som fra et miljøperspektiv ville
være en positiv utvikling. Samtidig må vi ikke glemme at forbruket av tekstiler har økt
såpass mye de siste årene, at en mulig miljøgevinst av endrede innkjøpsrutiner blir
uklar. Dessuten er det også viktig å peke på de negative konsekvensene slike
endrede innkjøpsrutiner har for tekstilarbeidere i sør ved bl.a. å skape mer
uforutsigbarhet og utrygghet. Når det gjelder kleskjedenes besvarelser av dette
spørsmålet er disse imidlertid varierende. Voice Norge skriver at det har blitt færre
overflødige tekstiler liggende på sentrallageret, men tillegger dette økende bruk av
salg gjennom outlets (lagerutsalg). Bestseller oppgir derimot at det nok heller har
vært økning enn nedgang i antall overflødige tekstiler pga. selskapets vekst de siste
årene. Verken Gina Tricot, Lindex eller Nøstebarn svarer på spørsmålet, men
sistnevnte oppgir at det uansett kun er i underkant av én prosent av deres varer som
er overflødige hvert år. Varner-gruppen på sin side oppgir at de ikke har konkrete tall
å vise til pga. innføringen av nye rutiner, mens H&M viser til hvor stor økning det har
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vært i antall donerte tekstiler til ideelle organisasjoner. Imidlertid gir ikke H&M noe
direkte svar på om det har vært endringer i antall overflødige klær totalt. Når det
gjelder Zara og Kappahl svarer begge at det ikke har funnet sted noen signifikante
endringer de siste årene, og Zara legger også til at de har få overflødige tekstiler
fordi de er raske til å tilpasse seg endret etterspørsel i markedet. I forhold til
antakelsen som vi skisserte overfor, er det derfor kun Zara som eksplisitt trekker inn
markedstilpasning som årsak til at det blir få overflødige tekstiler. Fordi svarene
kleskjedene har gitt på dette spørsmålet er ganske uspesifikke, blir det derfor
vanskelig å drøfte problemstillinger knyttet til markedstilpasning og overflødige
tekstiler ytterligere.

5.1.6.

Oppgir ikke tall

På forhånd hadde vi også håp om å få oppgitt konkrete tall på hvor store mengder
tekstiler som er overflødige, hvor mye som kastes, hvor mye som gis bort o.l.
Dessverre var det få av kleskjedene som ønsket å oppgi slike tall, og flere av
svarene indikerer at dette skyldes konkurransehensyn, beskyttelse av egen
virksomhet o.l. Både H&M og Voice Norge kommer med denne begrunnelsen i sine
besvarelser, men de oppgir imidlertid begge hvor store mengder tekstiler de har
donert til ideelle organisasjoner. Når det gjelder H&M donerte de i 2010 i overkant av
600 000 plagg, mens det etter en omlegging av rutiner for behandling av overflødige
tekstiler hadde økt til 2 509 001 i 2011. Av disse igjen ble 2 333 040 donert til ideelle
organisasjoner, hvorav 208 123 ble gitt til Røde Kors i forbindelse med katastrofen i
Japan, mens 175 961 ble donert til resirkulering. Som vi ser donerer altså H&M store
mengder tekstiler til både ideelle formål og resirkulering. Voice Norge på sin side
startet i 2012 et samarbeid med Fretex og donerte dette året 16 paller med tekstiler
til denne organisasjonen. I tillegg til H&M sentralt og Voice Norge, er Gina Tricot den
eneste kleskjeden som oppgir konkrete tall i svarskjemaet. Men mens H&M og Voice
Norge begrenser seg til å tallfeste enten plagg eller paller som er donert, så er Gina
Tricot alene om å oppgi hvor mye klær som totalt er overflødig i løpet av et år. Dette
estimerer Gina Tricot til ca. 20 000 kg. I denne sammenheng kan det også legges til
at Fretex oppgir at de årlig eksporterer 18 000 tonn tekstiler ut av Norge, men at det
kun er noen hundre tonn av dette som er donerte tekstiler fra kleskjeder.
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5.1.7.

Forbruksvekst

Det må også legges til at Nøstebarn skiller seg ut blant alle kleskjedene i
undersøkelsen ved at de har en utpreget miljøprofil. De svarer f.eks. følgende på vårt
spørsmål om de har betenkeligheter til forbruksveksten i Norge og andre rike land ut i
fra et miljøperspektiv:
”Ja så absolutt. Selvfølgelig er vi avhengige av at folk vil kjøpe plagg hos oss,
men ikke til enhver pris. Vi oppfordrer til å vaske sjeldnere (Ubehandlet ull kan
ofte bare luftes og evn tørkes av), til å kjøpe en romslig størrelse man kan
vokse i, til å kjøpe færre plagg (pga. sjelden vask og elastiske plagg) og til å
lappe om det blir punktslitasje. Vi vil bidra med gode bruksplagg som er hyppig
i bruk og som slites godt ned før de byttes ut. Vårt inntrykk er at klærne er så
billige nå at det blir kjøpt mye mer klær enn man faktisk bruker eller i hvert fall
bruker opp.”

Selv om andre kleskjeder også svarer utfyllende og gjennomtenkt på dette
spørsmålet, er Nøstebarn likevel den eneste kjeden som problematiserer et høyt
forbruk av billige klær. Ingen andre kjeder kommer heller med slike konkrete forslag
som vi ser overfor, og Nøstebarn klipper også overflødige tekstiler til lapper.
Imidlertid er dette ikke et overraskende funn tatt i betraktning at Nøstebarn i
utgangspunktet er en liten nisjekjede som i hovedsak selger ubehandlete ullplagg og
også har fokus på gift- og kjemikaliefrie produkter.

5.2.

ALT ER BARE IDYLL, ELLER?

Ut fra de svarene som vi har gjennomgått overfor ser det altså ut som om alle de
inkluderte kleskjedene har fokus på miljøhensyn, ønsker å redusere avfallsmengden
og kaster få tekstiler. Særlig tydeliggjøres dette hos H&M, Varner-gruppen, Voice
Norge, Lindex og Nøstebarn.
Det er likevel grunn til å stille spørsmål om virkeligheten kan være hakket mer
komplisert og noe mindre idyllisk enn det spesielt de store kleskjedenes besvarelser
kan gi inntrykk av. Kilder som Framtiden i våre hender har vært i kontakt med og som
har inngående kjennskap til klesbransjen, har kommet med informasjon knyttet til
håndtering av overflødige tekstiler som ikke nevnes i kleskjedens egne besvarelser.
Som vi har vist i det foregående oppgir butikkjedene at donering av overflødige klær
til ulike ideelle organisasjoner er en svært utbredt praksis. Dette er i utgangspunktet
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positivt, men de kildene vi har hatt kontakt med hevder likevel at det er heftet flere
problemstillinger ved denne praksisen. Disse problemstillingene er bl.a. knyttet til
lover og regler rundt eierskap, regnskap, beskyttelse av egne merkevarer o.l., noe
som skal gjøre donering til et minefelt for klesbransjen.

5.2.1.

Beskyttelse av egne merkevarer

I følge våre kilder skal beskyttelse av egne merkevarer forgå gjennom avklipping av
merkelapper på klær før donering, garantier om at klærne eksporteres ut av landet
o.l. Hvorvidt klesmerker klippes av klærne og om klær som gis bort eksporteres ut av
landet var imidlertid ikke noe vi eksplisitt spurte om i undersøkelsen, og Lindex var
den eneste av kleskjedene som nevnte noe om dette i spørreskjemaet. Der oppgir de
at logoer/etiketter må fjernes på klær som skal gis bort.
Da vi mottok de overnevnte opplysningene, valgte vi imidlertid å sende H&M og
Varner-gruppen (som de to største klesgruppene i Norge) spørsmål om dette på epost. H&M informerte da om at H&M selv eller den ideelle organisasjonen som mottar
klærne fjerner prislapper og andre ”hengende ”merkelapper, i tillegg til at de gjør et
snitt i merket på innsiden av plagget og også fjerner trykkede logoer som eventuelt
måtte finnes. H&M oppgir videre at de i Norge har donert overflødige plagg til
organisasjonen Visjon Norge, som har sendt klærne til trengende mennesker i andre
land eller videresolgt dem. Varner-gruppen på sin side forteller at enkeltbutikker
tidligere har donert klær både til asylmottak i Norge, lokale frivillige organisasjoner
o.l., og at Fretex og Human bridge har eksportert klær til land der Varner-gruppen
ikke har butikker. De forteller derimot ikke noe om hvordan de forholder seg til merker
og logoer på klærne som gis bort.

5.2.2.

Klippe hull i klær

Det kan i tillegg være komplisert for kleskjedene å donere plagg som er fullt
brukelige, men som har små feil, mangler o.l. fordi de da ikke kan avskrives i
kleskjedens regnskap. Dette betyr med andre ord at kjedene taper penger på å
donere klær, mens de samtidig får ”belønning” hvis klærne kan defineres som ikke
salgbare. Noe som også er årsaken til at det i følge våre kilder tidligere var vanlig å
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klippe et lite hull i kolleksjonsprøver og andre tekstiler før de ble kastet i containere,
slik at klærne dermed kunne skrives av i regnskapet. Da dette var før forbudet mot
deponering av biologisk nedbrytbart materiale ble iverksatt, er det altså sannsynlig at
en stor andel av disse tekstilene ble liggende på deponi. Det er også mulig at det er
slike økonomiske årsaker som ligger til grunn for at Lindex kaster, og ikke donerer,
sine reklamasjonsvarer. Våre kilder understreker imidlertid at klesbransjen nå
forsøker å finne nye måter å håndtere overflødige tekstiler på.

5.2.3.

Endringer på 10 år

Deler av de opplysningene som vi har skissert overfor dreier seg bl.a. om hvordan
kleskjedene behandlet overflødige tekstiler flere år tilbake i tid, og det kan av den
grunn være interessant å sammenlikne disse med funnene i hovedfagsoppgaven om
overflødige tekstiler som vi nevnte innledningsvis. Denne oppgaven er fra 2004, og
det vil derfor være relevant å se på informasjonen som fremkommer her både i
forhold til det kildene våre har fortalt og det som kleskjedenes oppgir i sine
besvarelser av spørreskjemaet.
Hovedfagsoppgaven ble hovedsakelig basert på intervjuer med representanter for
diverse kleskjeder, og informasjonen som kom ut av disse intervjuene er merkbart
annerledes enn den som fremkommer i svarskjemaene vi har mottatt. Bl.a. var det
slik at et mindretall av kleskjedene som Klavenes undersøkte, donerte klær til ideelle
organisasjoner, mens flertallet faktisk kastet en del overflødige tekstiler i søpla. Her
er det også interessant å peke på at det faktisk var flere uoverensstemmelser mellom
retningslinjene som ledelsen oppgav at butikkene fulgte, og det ”vanlige” ansatte
fortalte at de gjorde i praksis. I ett tilfelle var det f.eks. slik at ansatte på ”toppen”
fortalte at klær aldri ble kastet i søpla med mindre det var snakk om store skader på
plagget e.l., mens ansatte på ”gulvet” på sin side fortalte at de ved flere anledninger
hadde klippet i stykker og kastet klær (Klavenes, 2004).
I vår kartlegging har vi kun vært i kontakt med ledelsen i butikkjedene og må derfor
forholde oss til informasjonen vi har mottatt derfra. Det er imidlertid viktig å
understreke at vi ikke utelukke at det kan være avvik mellom det vi har fått oppgitt og
det som foregår til daglig i butikkene.
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5.2.4.

Regnskap og moms

Når det gjelder problemstillinger knyttet til regnskap, moms, toll o.l. blir disse også
drøftet i en dansk rapport om gjenvinning fra 2012 som vi har referert til tidligere.
Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Innovationsnetværk for miljøteknologi, og
her blir det pekt på visse forutsetninger som man mener må være til stede, for å klare
å minimere antall tekstiler som blir kastet. Forfatterne skriver følgende:
”Ændre moms- og skattetekniske forhold således at det er muligt at genbruge
tøj, der er kasseret pga. produktionsfejl. Nogle partier tøj kasseres, før de når
ud i butikkerne. Det kan eksempelvis skyldes produktionsfejl såsom fejl i
farvningen af tekstilerne. I mange tilfælde er tøjet dog brugbart, og en række
virksomheder ønskede med projektet FashionAid10 at donere de kasserede
partier til indsamlingsorganisationerne. Det viste sig dog ikke økonomisk
bæredygtigt på grund af skatte- og momstekniske forhold. Der er dog tale om
relativt små mængder, som på nuværende tidspunkt i stedet bliver kørt til
forbrændingsanlæggene ” (Kløverpris og Strandesen, 2012 ).
På samme tid har vi fått opplysninger om at forskjellige kommuner har håndtert dette
regelverket ulikt. I følge disse opplysningene virker det som om noen kommuner har
godtatt at diverse kleskjeder har skrevet av donerte klær i regnskapet, mens andre
kommuner igjen ikke har godtatt en slik avskriving. Samtidig synes det merkelig at
det skal være kommunale forskjeller her, da dette jo dreier seg om generelle
regnskaps- og skatteregler. Framtiden i våre hender har derfor vært i kontakt med
skatteetaten angående denne problematikken, og de understreker at ulike kommuner
ikke har noen særregler i tilknytning til dette. Derimot bekrefter skatteetaten det vi
tidligere har nevnt om at verdifastsettelse av tekstiler og avskriving i regnskap er et
komplisert og omfattende område. Det er bedriftens regnskapsfører som har
ansvaret for dette, og det skal tas utgangspunkt i bedriftens varelager pr. 31.12 hvert
år. Hvis det da finnes tekstiler som ikke er salgbare fordi de er ødelagte e.l. slik at de
ikke har noen reell verdi, kan disse avskrives i regnskapet. Hvilken verdi en vare har
eller hvorvidt denne ikke har noen verdi i det hele tatt, er imidlertid en skjønnspreget
og vanskelig vurdering. Hvis det konkluderes med at en vare ikke har noen reell
verdi, skal dette uansett dokumenters i årsregnskapet gjennom et skriftlig notat. Om
en kleskjede derimot gir bort klær og disse dermed anses å ha en verdi, genererer
dette en såkalt fiktiv varekostnad, noe som med andre ord betyr at bedriften taper
økonomisk. Hvilke tekstiler som har verdi eller ikke, hva slags konkret verdi det

30

aktuelle klesplagget har og hvilke kriterier som må være til stede for at man kan anse
et plagg å være ”uten verdi”, er imidlertid et meget uklart område.

Vi har også vært i kontakt med UFF/U-landshjelp fra folk til folk som påpeker at
økonomiske forhold rundt donering av klær kan være uklare og kompliserte, men at
dette i hovedsak er knyttet til import av klær til andre land/EU-land. Årsaken skal
være at alle nye klær som importertes skal verdifastsettes, og det må deretter betales
moms og skatt av denne verdien, noe som bl.a. fører til mye ekstraarbeid. Disse
problemstillingene berøres også av Sifo som skriver følgende:
”En annen utfordring i forhold til å sende nye klær ut av landet for videresalg,
er toll og moms. For at firmaer skal unngå å betale moms, toll, osv. på klær
som ikke er solgt, må de være såpass synlig destruerte at de ikke kan
benyttes. Som regel gjør man dette ved å klippe store hull i plaggene”
(Austgulen et al., 2012, s. 119).
I likhet med våre andre kilder hevder også UFF at de fleste kleskjeder vil kreve at
donerte plagg blir eksportert ut av landet for på denne måten å beskytte merkevaren.
Videre påstår UFF at smugling av brukte klær fra Norge til andre land er et økende
problem, fordi man på denne måten unngår toll og moms som faktisk også skal
betales av brukttøy. UFF utelukker heller ikke at smugling av donerte tekstiler
forekommer. Men de legger videre til at norske kleskjeder antakeligvis vil være
tilbakeholdne med å klippe av merker på donerte klær, fordi de ikke vil assosieres
med en slik praksis. Avklippede merker vanskeliggjør arbeidet for tollerne. Kanskje
dette også er årsaken til at H&M oppgir at de kun klipper i, og ikke av, merker på
klærne som doneres. Imidlertid oppgir Lindex at deres logoer og etiketter klippes helt
av før klærne gis bort.
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6.

AVSLUTTENDE REFLEKSJONER

Gjennom denne rapporten har temaet vært hva som skjer med overflødige tekstiler
fra norske kleskjeder. I den første delen av rapporten har vi tatt for oss tekstilavfall
generelt, og her har vi bl.a. gått nærmere inn på hva som skjer med dette avfallet. I
motsetning til papir, plast o.l. sorteres ikke tekstiler i dag ut som egen avfallsfraksjon.
Istedenfor blir det meste av tekstilavfallet forbrent og utnyttet til energigjenvinning.
Før en lovendring i 2009 der det ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall,
ble derimot mye av tekstilavfallet liggende på deponi. Sifo mener imidlertid at
mulighetene ligger til rette for at vi i Norge også bør kunne utnytte tekstilavfall
gjennom gjenvinning o.l.
I andre del av rapporten har vi kartlagt hva som skjer med overflødige tekstiler fra
norske kleskjeder. Dette har vi gjort ved å få kleskjedene til å besvare et
spørreskjema om hvordan de håndterer disse tekstilene. I alt mottok vi besvarte
spørreskjemaer fra 9 kleskjeder. I hovedtrekk oppgir kleskjedene her at de kaster
svært få tekstiler, og at mesteparten av de overflødige tekstilene blir donert til
veldedige organisasjoner.
På den ene siden kan det virke som om det i klesbransjen de siste årene har skjedd
en dreining mot en tydeligere miljøbevissthet, deriblant økt fokus på å minimere
tekstilavfall. På samme tid finnes det også informasjon som kompliserer dette bildet.
Det har vært umulig å kvantifisere hvor stort volum overflødige tekstiler utgjør.
Bortsett fra en kleskjede, holder bransjen kortene tett til brystet. Det vi i alle fall kan
slå fast er at området knyttet til overflødige tekstiler, avfall og donasjoner er stort og
relativt uoversiktlig. Bransjens hemmelighold hjelper ikke.
Til tross for at det er viktig å fokusere på at overflødige tekstiler ikke skal kastes, men
heller gjenbrukes, materialgjenvinnes, doneres o.l., ligger det et faremoment også
her. Ved i for stor grad å vektlegge slike alternative håndteringsmetoder kan vi
nemlig miste den underliggende, og viktigste, problemstillingen av syne. For det
strukturelle og grunnleggende problemet som vi til syvende og sist er nødt til å gjøre
noe med er nemlig de rike landenes overforbruk. Det er de rike landenes etterspørsel
og overforbruk av nye klær som i utgangspunktet skaper mengder med overflødige
tekstiler, og fokus på avfallshåndtering, resirkulering o.l. er alene ikke tilstrekkelig for
å løse dette problemet.
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8.

VEDLEGG

BESVARLSENE AV SPØRRESKJEMAET

Spørsmål 1: Hva gjør dere med overflødige klær/tilbehør? (blir dette f.eks.
kastet, levert til veldedige organisasjoner, gitt bort e.l.)

Varner-gruppen: De fleste kjedene i Varner-Gruppen opererer med salgskampanjer
hvor gamle varer som ikke er blitt solgt blitt satt ut til salgs. I tillegg fungerer kjeden
Wearhouse som en Outlet-store for Varner-Gruppen og selger overskuddsvarer i sine
butikker. Mange kjeder har hatt ulike avtaler med diverse organisasjoner. I 2011 ble
det inngått en avtale med Fretex International i Norge og Human Bridge i Sverige for
å samle inn feilvarer og overskuddsvarer både fra lager og butikk. Avtalen startet
som et pilot prosjekt med Cubus-kjeden som senere ble utvidet til å gjelde Vivikes og
Carlings. Fra januar 2013 vil denne avtalen gjelde for samtlige kjeder i VarnerGruppen. Vi har utviklet interne rutiner for håndtering av feilvarer, reklamasjoner og
overskuddsvarer som kommuniseres til butikkene. Feilvarene som inneholder eller
som kan inneholde kjemikalier som ikke er tillatt i henhold til våre krav blir destruert.
Vi har inngått avtaler med ulike anlegg som mottar ulike typer farlige avfall.
H&M: H&M aims for that all our unsold, safe-to-use products should be donated to
charity or, if possible, recycled into something useful. H&M collaborates with a
number of different charity organisations on our markets, to which a large share of
our left-over products are donated. After the products have been donated by H&M,
they are either donated by the charity organisations for reuse or sold by the
organisations to generate money for charitable purposes. We also collaborate locally
with various recycling companies and organisations to recycle as much as possible
of the products that cannot be donated for reuse
LINDEX: Lindex har retningslinjer for håndtering av klær som ikke kan selges. Disse
skal doneres, gjenvinnes eller leveres til gjenbrukssalg der pengene skal gå til
veldedige formål rettet mot kvinner og barn. Hva som finnes tilgjengelig lokalt, vil
påvirke hvordan våre butikker kan håndtere disse tekstilene.
KAPPAHL: Överblivna kläder eller produkter skänks alltid till välrenomerade
välgörenhetsorganisationer. Enda undantaget är om en vara inte uppfyller gällande
krav eller lagstiftning och därmed måste destrueras.
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VOICE NORGE: Voice Norge er seg svært bevisst miljøutfordringene og de etiske
utfordringene rundt overskuddstekstil – og vi har en rekke tiltak for å hele tiden møte
denne utfordringen på en best mulig måte. I all hovedsak selges overskuddstekstil
internt til ansatte i bedriften og gjennom outlets. Voice Norge innledet et samarbeid
med Fretex International 2012. Dette innebærer at Fretex henter overskuddstekstil
fra vårt lager og videreselger dette i utlandet.
BESTSELLER: Gitt bort til veldedige organisasjoner som vi har et samarbeid med.
GINA TRICOT: Vi har sedan 2009 ett samarbete med Human Bridge (för Sverige,
Danmark, Tyskland och Finland) och sedan 2011 med Fretex (för Norge). Allt som
blir över skickas till dessa organisationer från våra butiker.
ZARA: Inditex’ business model is characterized by its ability to adapt quickly to
market demands. Therefore, the volume of unsold items at the end of each campaign
is very low. Unsold items during sales period are donated to charity.
NØSTEBARN: Størstedelen av overflødige klær blir gitt bort til veldedige formål
enten i utlandet eller her i Norge. Vi oppfordrer kundene våre til å lappe klær som går
i stykker, da ull slites på utsatte steder. Så det som er overflødig, som ikke er så
brukbart at det kan gis bort, blir klipt opp til lapper. Vi har også brukt overflødig klær
til kreative håndarbeids prosjekter inne på bloggen vår.

Spørsmål 2: Hvor mye klær/tilbehør er overflødig i løpet av et år?

VARNER-GRUPPEN: Det er utarbeidet innsamlingsrutiner for butikkene. Denne
felles ordningen og den nye registreringsmåten er såpass ny at vi har per i dag lite
sammenlignbare tall på hvor store mengder tekstilavfall som har blitt gitt bort til
veldedighet på de ulike kjedene. Med utrullingen av felles rutiner for vareflyt vil vi ha
bedre tall på dette området til neste år, som er en viktig målsetning med dette
arbeidet.
H&M: Due to competition reasons, we do not communicate figures regarding our
production volumes.
LINDEX: Dette er det vanskelig å oppgi tall på.
KAPPAHL: En mycket liten del av den totala mängden.
VOICE NORGE: Voice Norge definerer dette spørsmålet som forretningssensitivt.
BESTSELLER: Vanskelig å svare på. Jeg har dessverre ikke tall.
GINA TRICOT: Ca 20 000kg.
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ZARA: Non public data available. See above (question nº1)
NØSTEBARN: Det dreier seg om under en prosent av våre varer.

Spørsmål 3: Hvor mye av dette kastes?

VARNER-GRUPPEN: Med mindre plaggene inneholder farlige kjemikalier eller vi har
mistanke om at de kan være skadelig for helse og miljø så gis alt bort.
H&M: See question above.
LINDEX: Se svar under pkt. 2
KAPPAHL: Se fråga 1.
BESTSELLER: Vi gir bort alt, så fremt noen ønsker å ta imot.
VOICE NORGE: Voice Norge kaster/destruerer minimale mengder med tekstil.
GINA TRICOT: Vi kastar ingenting utan skickar allt till Human Bridge och Fretex.
Den del som Human Bridge inte kan ta till vara på har de ett samarbete med aktörer
inom textilåtervinning i Europa. Ca 95% av alla textilsopor kan i dag återvinnas.
ZARA: See above (question nº1)
NØSTEBARN: Vi kaster ingenting. Det kan selvfølgelig skje helt unntaksvis, hvis det
er så ødelagt at vi ikke ser noe annet bruksområde.

Spørsmål 4: Hvor mye av dette gis bort?

VARNER-GRUPPEN:
H&M: In 2011, we donated 2 509 001 products globally. 2 333 040 went to charity
organizations, including 208 123 garments that we provided to the Red Cross in the
exceptional case of 2011´s catastrophes in Japan. In addition, 175 961 garments
were donated to be recycled.
LINDEX: Se svar under pkt. 2
KAPPAHL: Allt som är brukbaart skänks till välrenomerade
välgörenhetsorganisationer.
VOICE NORGE: I 2012 ble det gitt 16 paller med tekstiler til Fretex.
BESTSELLER: Vi gir bort alt, så fremt noen ønsker å ta imot.
GINA TRICOT: Vi ger bort allt av våra överblivna varor.
ZARA: See above (question nº1).
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VOICE NORGE:
NØSTEBARN: Praktisk talt alt, det som er igjen blir klipt til lapper.

SPØRSMÅL 5: Har det skjedd endringer i disse tallene over tid? (Dvs. er det
mindre eller større andel overflødig klær/tilbehør som kastes nå enn tidligere?)

VARNER-GRUPPEN: Med utrullingen av felles rutiner for vareflyt vil vi ha bedre og
sammenlignbare tall på dette området til neste år.
H&M: The number of products donated to charity organisations has increased
continously over the years. In 2011 we donated more than 2 500 000 garments,
compared to 2010 when we donated a little more than 600 000 garments. The
increase in donated products was partly a result of the implementation of our revised
policy for left-over products.
LINDEX: Se svar under pkt. 2
KAPPAHL: Mängden har varit ganska konstant över tiden.
VOICE NORGE: Antall overflødige klær på sentrallageret har vært synkende grunnet økt salg gjennom outlets.
BESTSELLER: Blir nok ikke mindre siden firmaet stadig vokser og våre kunder
etterspør mer av våre tekstiler. Vi kaster ingen tekstiler med mindre de ikke er egnet
til å reparere eller gi videre til veldedige organisasjoner.
GINA TRICOT:
ZARA: There have been no significant changes.
NØSTEBARN: Varierer fra år til år, går litt opp og ned ettersom hvor mye varer vi
har.
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SPØRSMÅL 6: Hva skjer med klær/tilbehør som kastes?

VARNER-GRUPPEN: Klær som ikke kan gis bort til veldedighet blir destruert. Vi har
en avtale med ulike anlegg som mottar denne type avfall.
H&M: When products cannot be used for rewear, reuse or recycling, they are
normally incinerated to produce energy.
LINDEX: Lindex sine retningslinjer er tydelig på at disse skal kasseres på
tilfredsstillende måte og der det er mulig gå til energigjenvinning eller gjenvinnes på
passende vis.
KAPPAHL: Beror på vad som är orsaken till att de slängs. Antingen omhändertas de
av lokal avfallshantering eller om det behövs så skickas de till kontrollerad
destruktion.
VOICE NORGE: Disse blir destruert i henhold til gjeldende regler.
BESTSELLER: Vi kaster svært lite. Dette blir evt brent.
GINA TRICOT: Vi skänker allt.
ZARA: Items which do not meet the minimum requirements are recycled through
specialized companies.
NØSTEBARN:

SPØRSMÅL 7: Hva skjer med klær/tilbehør som gis bort?

VARNER-GRUPPEN: Klær blir enten solgt til inntekt for veldedig arbeid eller gitt bort
til trengende. En del plagg blir også resirkulert til isolasjon.
H&M: After the products have been donated by H&M, they are either donated by the
charity organisations for reuse or sold by the organisations to generate money for
charitable purposes.
LINDEX: Lindex sin logo/ etiketter skal fjernes fra plagg som gis bort. Deretter skal
de gis til samarbeidspartnere som ser til at plaggene går til mennesker som behøver
dem, eller til gjenbrukssalg der pengene fra salget går til veldedige formål rettet mot
kvinner og barn.
KAPPAHL: Merparten skänsk eller säljs av välgörenhetsorganisationerna.
Resterande andel går från välgörenhetsorganisationerna till ex. Återvinning inom
bilindustrin.
VOICE NORGE: Klær som gis bort tas hånd om av Fretex.
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BESTSELLER: Fraktes til land der veldedige organisasjoner vi samarbeider med
opererer.
GINA TRICOT: Kläderna skänks från Human Bridge och Fretex via organisationer ”i
fält” till männsikor som inte har ekonomiska förutsättningar för att köpa kläder. En
liten del används i katastrofbistånd. Kläder säljs också till organisationer eller
företag, och intäkterna bidrar till att täcka kostnader för hantering och frakt av kläder
men främst Human Bridges biståndsinsatser inom sjukvården. De skickar ut
sjukvårdsutrustning och material. Fretex har ett samarbete med Kurdistan och
kläder säljs där för återanvändning.
ZARA: Garments are always donated to social institutions.
NØSTEBARN: Mesteparten går gjennom SAS julefly og deles direkte ut til brukerne.
Pga dårlige hygiene er ubehandlet ull ettertraktet. Når vi fanger opp andre situasjoner
hvor folk fryser, griper vi gjerne sjansen. Som noe av det siste så ga vi til Europeiske
jobbsøkere her i Norge og til barnehjem i Nepal.

SPØRSMÅL 8: Finnes det kjennetegn ved klær/tilbehør som gis bort? (Som
f.eks. type plagg, tekstil e.l.)

VARNER-GRUPPEN: Det kan være ulike typer reklamasjoner, feil innkjøpte varer
(feilslåtte kolleksjoner) eller for store innkjøpte kvantum.
H&M: Left over products are sorted and classified according to their condition.
Products that are still suitable for wear are donated to charity organisations. Other
products are left for recycling or energy production. Some products cannot be
donated due to restrictions in license agreements or because the products are
unsuitable for donations due to e.g. safety reasons. Such products are normally left
directly to energy production.
LINDEX:
KAPPAHL: Nej
VOICE NORGE: Nei, det er alle typer klær.
BESTSELLER: Nei, det kan være alle mulige feil eller overflødige varer (vareprøver).
F.eks. feil i sømmer, størrelser, dårlige knapper etc. Vareprøver er klær fra
kolleksjoner som er solgt inn.
GINA TRICOT:
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ZARA: Inditex’ wide product range does not allow an specific characterization.
NØSTEBARN: Største andel er klær som blir til overs etter salget men ellers så er
det vareprøver, reklamasjoner, plagg som har falmet i utstilling, plagg med
kosmetiske feil eller andre små feil fra leverandørene våre.

SPØRSMÅL 9: Finnes det kjennetegn ved klær/tilbehør som kastes? (Som
f.eks. type plagg, tekstil e.l.)

VARNER-GRUPPEN: Det er varer som ikke har passert våre kontrolltester for
produktsikkerhet og som må trekkes ut fra butikk.
H&M: See question above.
LINDEX: Plagg som ikke oppfyller Lindex sine helse- eller sikkerhetskrav skal ikke
gis eller selges til forbruker, eller til organisasjoner som vil selge plaggene videre til
forbruker. Disse skal kasseres på tilfredsstillende måte og der det er mulig gå til
energigjenvinning eller gjenvinnes på passende vis. Også kundereklamasjoner vil
være klær som skal kastes.
KAPPAHL: Obrukbara
VOICE NORGE: Nei, det er alle typer klær.
BESTSELLER: Nei, vi kaster nesten ikke noe, ettersom feilvarer også gis bort. Men
det måtte da evt være feil som ikke lar seg reparere.
GINA TRICOT:
ZARA: Inditex’ wide product range does not allow an specific characterization.
NØSTEBARN: Om noe unntaksvis skulle bli kastes, så skulle det være fordi det
verken kunne gis bort eller blitt brukt til lapper, f. eks gjennomhullet eller misfarget
over det hele.

SPØRSMÅL 10a.: Har dere noen særskilte retningslinjer eller policy for
hvordan overflødige tekstiler og tilbehør skal behandles?

VARNER-GRUPPEN: Ja, se over (svar på spørsmål 1).
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H&M: We introduced an updated garment donation policy and implementation
guidance in 2010. Our policy states that all unsold, safe-to-use products should be
donated to charity or,
if possible, recycled into something useful.
LINDEX: Ja (viser til svar under pkt. 1, 6, 7 og 9)
KAPPAHL: Vi har en Social sponsringspolicy som beskriver hur hanteringen skall gå
till.
VOICE NORGE: Overflødige tekstiler som ikke selges internt, gjennom Outlets eller
gis til Fretex, skal destrueres i henhold til gjeldende regler.
BESTSELLER: Vi gir kun bort til organisasjoner vi har samarbeid med. Dette for å
sikre hvor varene havner.
GINA TRICOT: Allt ska skickas till våra samarbetspartner, Human Bridge och Fretex.
Inget av överblivna varor ska hamna på deponi.
ZARA: Any redundant element stemming from the production process at Inditex own
factories is recycled through specialized companies
NØSTEBARN: Ting som er blitt brukt vaskes og eventuelt repareres. Ellers så
kontrollerer vi hvert plagg individuelt før vi avgjør dets skjebne. Det som kan brukes
gis bort og det som er mer skadet blir til lapper.

SPØRSMÅL 10 b.: Hvis nei, er dette noe dere ønsker å utvikle i framtiden?

VARNER-GRUPPEN:
H&M:
LINDEX:
KAPPAHL:
VOICE NORGE:
BESTSELLER: Vårt hovedkontor i Danmark har en egen avdeling som jobber med
dette, men vi har det ikke i Norge (så lang).
GINA TRICOT:
ZARA: See above (question nº 10a.)
NØSTEBARN:
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SPØRSMÅL 11: Har dere vurdert å innføre panteordning for egne
tekstiler/tilbehør, der forbrukere kan levere inn brukte varer som de har kjøpt
hos dere?

VARNER-GRUPPEN: I tiden fremover ønsker vi å ha fokus på å få avtalene og de
nye rutinene til å fungere for samtlige kjeder i Varner-Gruppen. Vi ønsker å få mer
erfaring fra avtalene vi har inngått med Fretex International og Human Bridge før vi
igangsetter andre prosjekter med tanke på returvarer.
H&M: Starting in February 2013, H&M will launch a new program where customers
will be able to hand in used garments in H&M stores in all 48 markets. Any pieces of
clothing, from any brand and in any condition are accepted. To motivate customers to
bring in garments instead of throwing them away, customers will receive a voucher
for each bag brought. The collected clothes are then handled by H&M’s partner,
I:Collect, which provides the infrastructure in which consumer goods are repeatedly
reprocessed and made available for new use. Depending on the state of the
garments they get sorted for re-wear, re-use and recycling. Our ambition is to close
the loop on textile and make new textile fibres out of old clothes. With this initiaitve,
H&M will be the first fashion company to roll out clothes collecting in selected stores
worldwide. Through the global initiative H&M’s customers can save natural resources
and contribute to reduced environmental impact by avoiding textile waste. The aim is
to find technical solutions to reuse and recycle textile fibres on a larger scale, which
is why H&M will donate the possible revenue to H&M Conscious Foundation: to
support innovation on closing the loop on textiles and social projects along H&M’s
value chain. In addition, for each kg we collect 2 cent will be donated to local charity
organizations on our sales markets.
LINDEX: Dette er ikke noe vi til dags dato har gjennomført, men vi ser ikke bort i fra
at dette er noe vi kan komme til å teste ut i fremtiden. Å øke gjenvinning av tekstiler
er viktig og det overgripende ansvaret for hvordan dette skal skje ligger hos Lindexkonsernets hovedkontor. Lindex jobber for at vi i fremtiden skal bli tydeligere på
hvordan dette skal skje i hvert salgsland. Pant kan være en løsning.
KAPPAHL: Vi utvärderar tillsammans med branschkollegor hur ett gemensamt
system skulle kunna se ut.
VOICE NORGE: Dette er en av mange tiltak som vi har vurdert.
BESTSELLER: Nei, ikke slik det er i dag.
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GINA TRICOT:
ZARA: Inditex has implemented collaboration projects with third sector organizations
in order to recover used garments for social purposes. More information on this
projects can be found on page 95 of Inditex Annual Report, available at
http://www.inditex.com/en/shareholders_and_investors/investor_relations/annual_rep
orts
NØSTEBARN:

SPØRSMÅL 12: Bortsett fra muligheten til å donere overflødige klær, har dere
noen ideer/visjoner om hvordan dere kan nyttiggjøre disse plaggene på andre
måter?

VARNER-GRUPPEN: En av våre prioriterte i fremtiden vil være å redusere antall
overskuddsvarer i butikk ved å styrke kvalitetskontrollen under produksjonen og
jobbe for å minske antall feilkjøp.
H&M: To maximise the life-cycle of a product, we believe that the best way is to,
when possible, donate products for rewear and reuse.
LINDEX: Å øke gjenvinning av tekstiler er viktig og det overgripende ansvaret for å
se over dette ligger hos Lindex-konsernets hovedkontor. Målet er å slutte
materialkretsløpet, og når gjenbruk ikke lenger er mulig skal plaggets materialer/
fibrer gjenvinnes, og målet er at dette skal kunne redusere behovet for nyråvarer i
produksjonen. Akkurat nå fører vi dialog med gjenvinnere, forskere og andre aktører i
fellesskap for å se hva som er mulig.
KAPPAHL: Vi anser att överflödiga kläder i första hand skall återanvändas då detta
ger den största miljövinsten. Vi utvärderar också andra möjligheter för textilier som
inte längre kan användas. Ex. Återvinning av fibrer så att dessa kan bli nya textilier.
VOICE NORGE: En mulighet som det kan være interessant å se på er resirkulering
av tekstiler som er 100 % kvaliteter (100 % bomull, ull, lin etc). Samtidig vet vi at
blandingskvaliteter også har sine fordeler. Eks. 100 % merino er mindre slitesterkt
enn 80 % merino/20 % nylon. Hva er da best for miljøet? En genser hvis fiber kan
gjenbrukes eller en genser som har bedre slitestyrke? Dersom man skal se for seg
ulike 100 % kvaliteter – hvilke er da best for miljøet?
BESTSELLER:
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GINA TRICOT: Vi hoppas på en mer lokal återvinning av textilt avfall i Sverige.
Vi är också med i nätverk som tittar på en ökad återanvändning av textilt material via
Högskolan i Borås.
ZARA: See above (questions nº 6 and 11).
NØSTEBARN: Vi vil fortsette med å oppfordre til lapping, men også gi flere kreative
råd på bloggen om redesign av klærne til helt andre bruksområder.

SPØRSMÅL 13: Har dere betenkeligheter til forbruksveksten i Norge og andre
rike land ut fra et miljøperspektiv?

VARNER-GRUPPEN: Miljø er et viktig aspekt av vårt samfunnsansvar og vi har de
siste årene jobbet med problemstillinger i forhold til kjemikaliebruken, energi- og
vannforbruk og avfall. Vi utarbeidet en miljøhandlingsplan i 2009 som vi utvikler og
oppdaterer jevnlig. Avtalen med Fretex International og Human Bridge, det arbeidet
som gjøres på fabrikkene og med tanke på produktsikkerhet er eksempler på
resultater av en styrket miljøsatsing.
H&M: All consumption has environmental impacts and potentially positive and
negative social aspects. For example, clothes consumption has a strong connection
to the use of virgin materials. One of our long-term goals for collecting unwanted
clothes in stores, is that garments that are no longer suitable for use, can become a
resource for new commercial fibers that can be used in our production. This would
lead to that the consumption of our garments would be less dependent on virgin
materials as we will use more recycled materials. Already today, H&M uses recycled
wool and polyester and we hope to increase this use substainatially over the years to
come.
LINDEX: Lindex jobber med bærekraftighet i sin daglige virksomhet og vi tar ansvar
for vår virksomhet og hvordan denne påvirker mennesker og miljø. Det er viktig for
Lindex at produksjonen av våre moteplagg skjer under gode forhold. Vi jobber for å
redusere energiforbruket, og tenker og handler bærekraftig i vår måte å drive
forretning.
KAPPAHL: Det är viktigt att alla intressenter ex. Företag och konsumenter tar sitt
ansvar och bidrar till hållbarhet genom hela kedjan.
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Miljøutfordringene vokser hvert eneste år – i takt med at forbruket stiger. Det er ikke
bare betenkelig, men direkte skremmende.
GINA TRICOT:
BESTSELLER:
GINA TRICOT: bifogar vår miljöpolicy.
ZARA: Environmental policy is an strategic element for Inditex and is key to its
commitment to the sustainability of its operations. More information can be found at:
http://www.inditex.com/en/corporate_responsibility/environmental/policy
NØSTEBARN: Ja så absolutt. Selvfølgelig er vi avhengige av at folk vil kjøpe plagg
hos oss, men ikke til enhver pris. Vi oppfordrer til å vaske sjeldnere (Ubehandlet ull
kan ofte bare luftes og evn tørkes av), til å kjøpe en romslig størrelse man kan vokse
i, til å kjøpe færre plagg (pga. sjelden vask og elastiske plagg) og til å lappe om det
blir punktslitasje. Vi vil bidra med gode bruksplagg som er hyppig i bruk og som slites
godt ned før de byttes ut. Vårt inntrykk er at klærne er så billige nå at det blir kjøpt
mye mer klær enn man faktisk bruker eller i hvert fall bruker opp.

SPØRSMÅL 14: Noe annet dere vil tilføye?

VARNER-GRUPPEN:
H&M:
LINDEX: Les gjerne mer om vårt bærekraftige arbeid på www.lindex.com/csr
KAPPAHL: Läs gärna vår hållbarhetsrapport. Finns tillgänglig på vår hemsida under
Future Friendly Fashion www. Kappahl.com
VOICE NORGE:
BESTSELLER:
GINA TRICOT: Vi har också en insamling av kläder, skor och hemtextil på vårt
huvudkontor för att alla anställda skal kunna lämna saker på ett enkelt och smidig
sätt. Allt skickas till Human Bridge.
ZARA:
NØSTEBARN: Nei, bare at det er positivt at dere setter fokus på dette. 
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