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Potentialer for øget genbrug af tekstiler fra hoteller 

 

Københavns succes som turistdestination bidrager til liv og mangfoldighed i byen, men 10 mio. overnat-

ninger i hovedstadsregionen lægger et årligt ressourcetræk ned over byen, svarende til en by på størrelse 

med Svendborg. Derfor har Københavns Kommune og andre europæiske storbyer igennem tre år arbej-

det med grønne dagsordener i turistindustrien i EU-projektet Urban Waste. Det har bl.a. resulteret i et 

tæt samarbejde med københavnske hoteller, hvor projektet har kortlagt potentialer i at øge den cirku-

lære økonomi ved tekstiler. Resultaterne fremgår af en ny rapport ”Increasing the Circularity of Hotel 

Textiles”, som Københavns Kommune har fået udarbejdet.  

Mange danske hoteller oplever, at deres gæster efterspørger bæredygtige løsninger. Det motiverer hotel-

lerne til øget fokus på den grønne dagsorden ved fx at sænke energi- og vandforbruget, minimere 

madspild, servere økologiske fødevarer samt at sortere det affald, som hotellet producerer. På tekstilområ-

det er der imidlertid uudnyttede potentialer til at genbruge og genanvende hotellernes sengelinned, hånd-

klæder, duge, køkkentekstiler og uniformer samt hotelgæsternes glemte tøj. ”Vi håber at de mange kon-

krete anbefalinger i rapporten kan inspirere hotellerne til at få øget fokus på, hvordan tekstilerne får længst 

muligt liv til fordel for affaldsreduktion, genbrug, bæredygtighed og mindre klimabelastning.” udtaler Me-

rete Kristoffersen, enhedschef for Ressourcer og Affald i Københavns Kommune. 

Efter transport, produktionen af mad og byggerier er tekstiler den mest forurenende sektor i EU i form af 

CO2 udledning, vand- og kemikalieforbrug. Ifølge den svenske kemikalieinspektion anvendes der over 1.100 

farlige kemikalier i tekstilproduktionen. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen i København fået foretaget 

en kortlægning af de københavnske hotellers indkøb, forbrug og håndtering af tekstiler. Det estimeres, at 

hotellerne årligt indkøber og leaser ca. 121 tons tekstiler, svarende til en årlig CO2 udledning på 3000 tons. 

Dertil estimeres det, at gæsterne årligt efterlader 10 tons tekstiler på hotellerne. I alt har 61 % af hotellerne 

i København samt to vaskerier deltaget i kortlægningen, hvor det kom frem, at godt 90 % af tekstilerne bli-

ver leaset via vaskerierne. 

Selvom mange hoteller har en miljøstrategi og efterspørger miljømærkede tekstiler og vaskeriydelser, er 

det de færreste der overvejer, hvordan de kan stille krav til, at brugte tekstiler skal kunne genbruges eller 

genanvendes i nye produkter. Begrundelsen er ofte, at hotellerne ikke har været opmærksom på denne 

mulighed, men de finder det interessant, når de bliver gjort bekendt med det. 71 % af de adspurgte hoteller 

beholder dog deres brugte uniformer og arbejdstøj, som så benyttes af nye medarbejdere ved personale-

udskiftning, mens kun 44 % donerer deres kasserede tekstiler til forskellige indsamlingsorganisationer. 

Manglende fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi og tid blandt personalet, kan være en barriere for 

at bringe udtjente eller glemte tekstiler til en tøjcontainer.  

http://www.urban-waste.eu/
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Leasingvirksomhederne promoverer aktivt mere holdbare tekstiler, da holdbarhed er en kritisk del af deres 

forretningsmodel. De er også begyndt at undersøge genanvendelsesmuligheder for udtjente tekstiler. Ek-

sempelvis kan kasserede håndklæder fra luksushoteller benyttes af andre hoteller, som tolererer, at hånd-

klæderne bliver slidt mere end 10 % tyndere ved almindelig brug. Vaskerierne og enkelte hoteller foretager 

småreparationer af tekstiler, så de kan benyttes længere. Der er også set eksempler på, at aflagte tekstiler 

bliver syet om til rengøringsklude, og at duge bliver syet om til uniformer til køkkenpersonalet, hvor det 

ikke gør så meget, hvis der er en lille plet. Endeligt er der set eksempler på take-back ordninger til leveran-

dører af arbejdsbeklædning. 

Tekstilrapporten ”Increasing the Circularity of Hotel Textiles” giver en række anbefalinger til hoteller om, 

hvordan de kan få mere cirkulær økonomi ind i deres tekstilforbrug. Det drejer sig om: 

1. At forlænge tekstilernes holdbarhed og den første brugsfase 

2. Få værdi ud af hotellernes kasserede tekstiler 

3. Få værdi ud af efterladte tekstiler fra hotelgæster 

 

Anbefaling til hotellerne 

Forlæng den første brugsfase 
 

Generelt  

• Prioriter holdbarhed. Vælg fiber og blandinger, der kan modstå slid og vask, samt vælg mørkere farver 

for at undgå synlige pletter 

• Lad personalet gennemføre test af forskelligt arbejdstøj for at balancere holdbarhed med komfort. 

Involver personalet i holdbarhedsdiskussioner herunder dets økonomiske og miljømæssige fordele 

• Hvis der anvendes logo på tekstiler, skal de let kunne fjernes, i tilfælde af at hotellet skal rebrandes, så 

tøjet kan genbruges 

• Hvis der introduceres nye arbejdsuniformer, kan hotellet fortsætte med at anvende deres eksisterende 

uniformer, indtil de er slidt ned. Undgå et uniformdesign, der varierer for meget fra det gamle  

 
Ejede tekstiler 

• Udvikle kriterier for slitage, som vaskeri- og rengøringspersonale kan applicere for at afgøre, om et 

tekstilprodukt ikke længere kan bruges  

• Etabler et take-back-, lager- og recirkuleringssystem for uniformer og arbejdstøj ved 

personaleudskiftning 

• Etabler et reparationsværksted og træn medarbejdere i at udføre simple reparationer 

 
Leasede tekstiler 

• Identificer om en reparationsservice kan medtages i kontrakten med leasingvirksomheder 

• Indsæt en klausul i leasingkontrakter om, at du som leaser, kan tilbagekøbe de tekstiler, du har leaset, i 

tilfælde af leverandørskifte.  
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Få værdi fra kasserede tekstiler  
 

Generelt  

• Indkøb eller leas tekstiler, der indeholder genanvendte fibre (men ikke hvis det går udover holdbarhed)  

• Diskuter mulighederne for at upcycle kasserede tekstiler, til nye tekstilprodukter på eget hotel 

(eksempelvis duge til arbejdsuniformer, gæstehåndklæder til rengøringstekstiler etc.) med 

leasingvirksomheder og indsamlere af brugte tekstiler  

• Undgå logoer som er trykt eller broderet på tekstiler. Anvend logoer, der er nemme at fjerne som fx 

badges frem for påtrykte eller syede logoer  

• Anvend tekstiler som er baseret på en enkel fibertype (men ikke hvis det går udover holdbarhed) 

• Undgå unødvendige lynlåse, knapper og andre detaljer. Anvend et neutralt design hvor det er muligt 

 
Ejede tekstiler 

• Alloker ansvar for at sikre, at ejede tekstiler, der ikke længere kan anvendes, indsamles centralt  

• Nogle leverandører af arbejdstøj er begyndte at tilbyde take-back- og genanvendelsessystemer for deres 

arbejdstøj. Undersøg om din leverandør tilbyder dette, hvis ikke, opfordre til det 

• Diskuter mulighederne for intern indsamling med organisationer, der indsamler brugte tekstiler 

 
Leasede tekstiler 

• Overvej at sætte krav for genbrug og genanvendelse af leasede tekstiler, som ikke længere kan anvendes, 

i leasingkontrakten. Anvend markedsdialog for at sikre, at dette krav er realistisk og målbart.  

 

Få værdi fra efterladte tekstiler 
 

• Ifølge dansk lovgivning skal glemte tekstiler afleveres til politiets hittegods 

o Etabler system og ansvar på de individuelle hoteller for at sikre, at glemte tekstiler indleveres  

o Spørg politiet, hvad der sker med de indleverede tekstiler. Hvis de destrueres få din 

brancheorganisation til at lobby for, at politiet donerer de indleverede tekstiler til 

indsamlingsorganisationer. 

 

Kort om Urban Waste-projektet 

Urban Waste-projektet www.urban-waste.eu er et 3-årigt EU støttet projekt med 27 partere fra 12 euro-

pæiske lande. Projektet løber fra 1. juni 2016 til 31. maj 2019. Det overordnede formål med projektet er at 

iværksætte en række initiativer, der kan bidrage til en mere bæredygtig turisme ved at mindske miljøbelast-

ningen og affaldsmængder ifm. turismen. Initiativerne foregår i 11 forskellige europæiske byer og regioner i 

samarbejde med lokale private aktører. Projektet arbejder med i alt 21 initiativer, og København er involve-

ret i initiativer vedr. minimering af madspild fra hoteller, genbrug og genanvendelse af tekstiler fra hoteller, 

bæredygtige events samt affaldshåndtering fra krydstogtsskibe.  

Få mere information, kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen via pressetelefon: 23 27 80 90 

http://www.urban-waste.eu/

