Gamle klude er ressourcer

Tekstiler kan genbruges i stedet for at
komme i småt brændbart.
Dit rene, men slidte tøj, gardiner,
sengelinned eller stofrester kan indgå i
ny produktion af tekstiler.
På kommunens genbrugspladser kan
du nu komme af med det tøj, som ikke
tidligere umiddelbart kunne bruges
igen.

Side 1

Hvad skal du gøre?
 I den røde genbrugscontainer kan du
komme rester af rent og tørt bomuld,
uld, silke, polyester, nylon, læder
og naturstof i.
 Tekstiler, der ikke umiddelbart kan
genbruges direkte, er stadig en
ressource, der kan genanvendes – til
gavn for miljøet og naturen
 Brugbart tøj, tasker, sko og bælter skal
stadig i de mange genbrugscontainere,
som du kender det i dag
Genbrugstekstil i fremtiden
 Der kan hentes mange ressourcer ud af
småt brændbart i form af tekstiler
 Ved et sorteringsforsøg i 2017 af
næsten 5 ton affald fra småt brændbart
var der 800 kilo tekstiler, som kunne
gå til genanvendelse i stedet for
forbrænding
 Tøj og tekstiler skal være rene og tørre.
Forventningen er, at om 5-10 år kan
stort set alt tekstil genbruges – også
vådt og beskidt.
Side 2

Fakta om tekstilsortering
Når du sørger for at sortere dit tekstil
fra, så det kommer ud af småt
brændbart, gavner det miljø og natur.
F.eks. kræver
dyrkning af 1 ton
bomuld ca. 10 mio.
liter vand og 850 kg.
pesticider.
På landsplan bliver ca.
44.500 ton tøj årligt
brændt som affald, viser
beregninger fra
Miljøstyrelsen.
Vi håber derfor, at du vil tage godt imod
de nye tekstilcontainere og hjælpe med en
endnu større sortering af tekstiler.
Side 3

Hvad er nyt?
Den røde og genkendelige
container til genbrugstekstil
står til at starte med ved siden
af containeren til småt
brændbart på
genbrugspladsen.

Godt brugbart eller nyt tøj, sko, tasker og
bælter skal stadig i de tøjcontainere fra
forskellige foreninger, som er sat op på
genbrugspladserne og rundt omkring i hele
kommunen.

Side 4

