
Husstandsindsamling af 

tekstilaffald i Billund Kommune
Stina Andkjær Edlefsen



Indsamling af tekstilaffald i 2022 

Pose-på-låg ordning

• Tekstilindsamling

Genbrugsbeholder

• Pap/Papir/Blød plast

• Metal/Glas/Hård plast

Fra April 2022 → Marts 2023

Indsamling og afsætningen sammen med 

pap/papir/blød plast



Tekstilindsamling ved etageboliger

Forskellige affaldsløsninger for hver boligforening

• Containergårde, molokker mv.

Boligforeningerne ønsker ofte en ”lokal” og funktionel 

løsning…

… men den må ikke koste noget.

Tekstilindsamling skulle være utilgængelig for andre..

… men den skal nem for beboerne at tilgå og                    

v funktionel at drifte.



Et par eksempler fra én boligforening



Forsøgsprojekt ved etagebyggeri med molokker

Opstart med sortering i 10 fraktioner Maj 2022

• Tre etagebyggerier/områder med molokker 

• Miljøskab med kodelås til tekstilaffald og farligt afflad.

– Flere modeller, størrelser og tilvalg til boligforeningens 

størrelse og ønsker

Tilbagemeldinger

• Beboerne er glade for ordningen

• Boligforeningen synes den fungerer 

– Lille og simpel og til at håndtere i dagligdagen

• Erfaring fra administration og renovatøren er dog 

lille/usikker ift. almindelig drift.





Erfaring fra henteordning (÷ etageboliger)

Måned Landruter Byruter I alt 

April 99 stk. 385 stk. 484 stk.

Maj 266 stk. 868 stk. 1.134 stk.

Juni 303 stk. 1.042 stk. 1.345 stk.

I alt: 668 stk. 2.295 stk. 2.963 stk.

• Indenfor de første 3 måneder havde ca. 30% af 

boligenhederne benyttet sig af ordningen.

• De fleste aflevere kun én pose pr. 

• En pose pr. tiende hus i byen.

• Stigende antal poser til indsamling 

– Ca.1200-1500 poser pr. måned nu. (op til 80 pr. byrute)

• Der indsamles i gennemsnit 1 ton i ugen. 

Omkring 26 ton indsamlet på 6 måneder. 

Svarende til ca. 2,6 kg. pr. husstand.



Erfaring fra genbrugspladserne

Måned Kg tekstilaffald

Marts 4.470 kg

April 1.030 kg

Maj 5.010 kg

Juni 2.970 kg

I alt Omkring 13,5 ton

• Brug af røde tekstilposer

• Store sække og løst tekstil

• I gennemsnit afleveres der omkring 1 ton i ugen på to 

genbrugspladser 

• Omkring 1,5 kg pr. borger på 6 måneder.



Genbrug, tekstilaffald eller fejlsortering?



10 fraktioner fra marts 2023

Pose-på-låg ordning

• Tekstilindsamling

Genbrugsbeholder #1

• Pap/Papir

Genbrugsbeholder #2

• Metal/Glas

• Plast/Drikkekartoner

Tekstilaffald efter Marts 2023 → 

Indsamling og afsætning særskilt.

Antallet af poser bliver udfordrende!



Tak for ordet


