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Nu kan du sortere dine ødelagte tekstiler som 

TEKSTILAFFALD
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JA TAK
• Alt det, andre ikke kan få glæde af, fx ødelagt, hullet, plettet tøj og tekstil
• Enlige sokker, udtjente underbukser
• Ødelagte strømpebukser
• Udtjent sportstøj og badetøj
• Håndklæder, gardiner, tæpper, viskestykker med indtørrede pletter fra mad 

og vin – ikke maling, sprit, olie eller lignende
• Udtjente klude og engangsklude
• Stofrester
• Ensom handske, fx i uld eller bomuld

NEJ TAK
• Tøj, sko, bælter og tasker, andre kan få glæde af (aflever det til genbrug, som 

du plejer)
• Slidte og ødelagte sko, bælter og tasker (RESTAFFALD eller genbrugsplads)
• Vådt, fugtigt eller jordslået tøj eller tekstiler (RESTAFFALD)
• Tøj og tekstiler med rester af maling, olie, sprit eller lignende (RESTAFFALD eller 

genbrugsplads)
• Lædertøj og regntøj, som er slidt eller ødelagt (RESTAFFALD eller genbrugsplads)
• Regntøj i pvc (skal afleveres på genbrugspladsen)
• Imprægnerede eller vandafvisende tekstiler, fx hullede jakker, flyverdragter og 

overtræksbukser (RESTAFFALD eller genbrugsplads)

I TEKSTILAFFALD sorteres det tøj og tekstil, andre ikke kan 
få glæde af, fx ødelagt, hullet eller plettet tøj og tekstil. 
Tekstilaffaldet skal være tørt – ellers kan det mugne. 
Der må ikke være rester fra ma ling, olie, sprit eller lignende.
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TEKSTILAFFALD er udelukkende til det tøj og de tekstiler, andre ikke kan bruge, 
fx en hullet sok, gammel vaskeklud eller ødelagt sportstøj. 

Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer.

Tøj, der ikke er ødelagt, 
skal fortsat til genbrug
Vi har sorteret tøj til GENBRUG i over 40 år. Det skal vi 
selvfølgelig blive ved med. For tekstilproduktion er en af 
verdens mest ressour ce krævende sektorer, med et stort 
forbrug af bl.a. vand og kemikalier. Det bedste, du kan gøre, 
er derfor at forlænge brugen. 

Fortsæt med at aflevere dit brugbare tøj til genbrug, 
nøjagtigt som du altid har gjort, fx dine aflagte trøjer, 
bukser og tørklæder. 
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TEKSTILAFFALD kan blive til nye 
tekstilprodukter

Du sorterer 
tekstilaffald

Dit tekstilaffald bliver til 
nye tekstilprodukter,
fx isolering, bilsæder, 
møbelhynder, 
klude og tøj 1

2
Tekstilaffald sorteres i 
fibertyper og farver. 
Fibre behandles via mekanisk 
og kemisk genanvendelse

Tekstilaffald 
hentes og køres 

til sorteringsanlæg 

3+4

Affaldssortering nytter. Det ved vi fra alle de andre typer af affald, vi indsamler 
og genanvender til nye materialer. Tekstilproduktion kræver mange ressourcer. 
Derfor er det vigtigt, at de ødelagte tekstiler bliver genanvendt til nye produkter.
Når du sorterer dine ødelagte tekstiler som tekstilaffald, kan de genanvendes 
til nye tekstilprodukter. 
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Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer.

Sådan skal du aflevere dit 
TEKSTILAFFALD

[Her kan I sætte information om, hvordan I indsamler tekstilaffaldet.]
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Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer.

Er dit tøj eller tekstil frit for mug?
 (Det må fx ikke være jordslået)

Er dit tøj eller tekstil tørt?

Er det frit for imprægnering, rester 
af maling, olie, sprit eller lignende?

Er det uegnet til genbrug, 
fx ødelagt, iturevet, hullet eller 
plettet?

Smid det i

TEKSTILAFFALD

Aflever det til 
GENBRUG.

Smid det i 
RESTAFFALD, eller aflever på 
genbrugsplads.

Har du mulighed for tørre 
dit tøj eller tekstil?

Vurdér dit tøj 
eller tekstil: 


