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Sammendrag

Denne rapporten gjennomføres i regi av Avfall Norge og prosjektet Tekstil 2025 og

omhandler kartlegging av hvordan kommuner, interkommunale selskap (IKS) og andre

offentlige etater, foretak og virksomheter arbeider med anskaffelser av tekstiler i dag. 71

offentlige virksomheter har svart på undersøkelsen. Det har blitt kartlagt hvilke krav

virksomhetene stiller i anskaffelsesprosessen for tekstiler og hvor det er rom for forbedring.

Resultatene viser at det er et mindretall av virksomhetene som har noe særlig fokus på

bærekraft i tilknytning til endring av kjennemerker, resirkulert materiale, ombruk,

gjenvinning og avfallsreduksjon. Selv om det har vært lite fokus på bærekraftig tekstil de

siste årene, kommer det frem i rapporten at virksomhetene ønsker å gjennomføre mer

bærekraftige anskaffelser i fremtiden.

De største barrierene blir presentert og er et utgangspunkt i videre arbeid med å finne nye

og mer bærekraftige løsninger. Det er også behov for at det stilles flere konkrete krav til

bærekraft i anskaffelsesprosessen, men det kan være nødvendig med økonomiske

insentiver for at virksomhetene skal stille slike krav, i tillegg til å bryte de andre barrierene

som kommer frem i rapporten.
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Ordliste

Definisjon Forklaring

Avfall “Løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har
som hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Som
avfall regnes ikke avløpsvann og avgasser.”
(Forurensningsloven, 1981, § 27).

Bærekraftig tekstil “Mer miljøvennlig klesproduksjon med krav til kvalitet og
design for lang levetid og et livssyklusperspektiv.
Bærekraft innebærer også en produksjon som støtter
sosial bærekraft.” (Forbrukerrådet, 2017).

CE-merke CE-merket er en garanti fra produsenten av et produkt om
at sikkerhetskrav er oppfylt og kan dokumenteres
(Forbrukerrådet, u.å.).

EN-standard Europeisk standard (EN) er tekniske standarder som er
utarbeidet og vedlikeholdt av de europeiske institusjonene
CEN, CENELEC og ETSI.

EX-områder Områder som klassifiseres som eksplosjonsfarlige.

Husholdningsavfall Blandet avfall og avfall fra husholdninger. Det inkluderer
papir, glass, metaller, tekstiler, elektrisk avfall og så videre

Jomfruelig råvare

Materialgjenvinning

Resirkulerte råvarer

En vare som er et råstoff som kommer fra naturen og har
blitt bearbeidet. Førstegangsbruk.

Gjenvinning av avfall slik at materialet kan brukes som
råvarer i produksjon av nye produkter.

Brukte materialer eller stoff som kan brukes i nyproduksjon
av produkter, uten at det er nødvendig med mekanisk
foredling.

Sirkulær økonomi Økonomisk prinsipp hvor effektiv bruk av materialer står i
sentrum, med hensikt å begrense innstrømmen av nye
materialer og at materialer forlater kretsløpet.

Vugge-til-grav Prinsippet handler om at miljøpåvirkningene for et produkt
skal vurderes for hele verdikjeden fra råvare til
avfallshåndtering.
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1 Innledning
Tekstilindustrien er den fjerde største industrien i verden når det gjelder miljøbelastning og

står for 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Industrien har stort energi- og vannforbruk, i

tillegg til høy bruk av kjemikalier, kunstgjødsel og landarealer. Tekstilforbruket i verden er i dag

økende (Handlingsplan, 2021). For å klare og legge om til en sirkulær økonomi og redusere

klimagassutslipp, vil tekstilindustrien kunne ha en sentral rolle. En viktig bidragsyter vil

være den offentlige sektoren ettersom kommunene har ansvar for innsamling av avfall fra

husholdninger - i tillegg har offentlig sektor stor anskaffelse av tekstiler.

Tekstil er et område som EU og norske myndigheter har økende fokus på i arbeidet mot en

sirkulær økonomi. Tekstilområdet er et lite regulert område i dag, men Avfall Norge i

samarbeid med deres prosjektpartnere vil jobbe for å finne en helhetlig løsning med

verdiskaping som fokus. Det er et stort potensiale for avfallsreduksjon og bedre

ressursutnyttelse av tekstiler, inkludert mer ombruk og materialgjenvinning. EU har satt nye

krav til materialgjenvinning av kommunalt avfall som innebærer tekstiler, plast, glass og det

meste fra husholdningsavfall. Kravet er at innen 2025 skal tekstiler ha en separat

innsamling for avfall, i tillegg skal 55 prosent av husholdningsavfallet materialgjenvinnes fra

2025. Norge må finne en løsning på hvordan kravene skal implementeres og

forskriftsfestes, og hvilke virkemidler som bør innføres.

Dagens innsamling av brukte tekstiler i Norge skjer i all hovedsak av frivillige og

humanitære organisasjoner. Ifølge PlanMiljø og Norsus (Rubach et al., 2020, s. 3) blir 97

prosent av innsamlet tekstil sendt til utlandet, og over 50 prosent ender i restavfallet i Norge

og til slutt i forbrenningsanlegg. Ved å finne barrierene og mulige løsninger for bærekraftige

tekstilanskaffelser innenfor den offentlige sektoren, kan det bidra til en mer bærekraftig

tekstilindustri. Høyere sirkularitet i det offentlige vil kunne gi ringvirkninger til det private

markedet. Det er behov for tekstiler som har lang holdbarhet, er reparerbare og

resirkulerbare, og utvikling av nye forretningsmodeller.
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2 Undersøkelsen
2.1 Formål
Denne undersøkelsen er en del av Tekstil 2025, og har som formål å synliggjøre

potensialet for avfallsreduksjon og bedre ressursutnyttelse av tekstiler, inkludert mer

materialgjenvinning. Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel og mulighet for slik

grønn verdiskaping. I tillegg få innsikt i barrierer og potensielle løsninger på hvordan man

stiller krav i anskaffelsesprosessene slik at tekstilmarkedet på sikt kan bli mer bærekraftig.

Det skal kartlegges hvordan kommuner, interkommunale selskap (IKS) og andre offentlig

etater, foretak og virksomheter arbeider med anskaffelser av tekstiler i dag. Dette

innebærer alt fra sykehus, politi, forsvaret, kommuner og så videre. Å sette fokus på dette

området kan bidra til ny verdiskapning innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig

redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler i henhold til FNs Bærekraftsmål 12 og 13.

Dette vil kreve nye forretningsmodeller, innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer.

2.2 Om oppdragsgiver
Denne kartleggingen utføres i regi av Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025. Avfall Norge er en

bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Organisasjonen representerer

rundt 200 bedrifter innenfor avfallssektoren. Deres motto er “Ingen bærekraftig fremtid uten

resirkulerte råvarer.” Avfall Norge ønsker å gjøre resirkulerte råvarer til første valg, fremfor

å bruke jomfruelige råvarer. Prosjektet er samarbeidsprosjekt med 16 prosjektdeltakere,

herunder kommunene Asker, Oslo og Stavanger, NLM Miljø, Romerike Avfallsforedling IKS

og Stord Næringsråd som har bidratt særskilt i denne undersøkelsen gjennom

arbeidsgruppen for verdiskaping.

2.3 Hypotese
Hypotesen er at dagens innkjøp av tekstiler i offentlig sektor har lite krav til bærekraftige

anskaffelser. Det antas at det er behov for nye løsninger for å utvikle en mer bærekraftig

forretningsmodell, og at det stilles flere konkrete krav til bærekraft i anskaffelsesprosessen

så som krav til gjenvinning, gjenbruk, reparasjon, levetid og bruk av resirkulerte råvarer.
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3 Metode og data
Det har blitt utformet et spørreskjema for å samle inn data til dette prosjektet. Spørsmålene

omhandler bærekraft i tekstilanskaffelser og krav som stilles av norske kommuner og

offentlige virksomheter i anskaffelsesprosessen. I datainnhentingsprosessen har de fleste

kommunene i Norge blitt kontaktet samt diverse offentlige aktører som sykehjem, politi,

forsvar, avfallsselskap, kultur, idrett, transportselskap og annet. Totalt har 71 virksomheter

deltatt i undersøkelsen.

Dataene som benyttes i denne rapporten vil bli anonymisert og presentert i figurer og

tabeller i kapittel 4. Videre i kapittel 5 vil dataene bli aggregert for å kunne trekke ut

konklusjoner om mulige barrierer og løsninger. Herunder vil de deltakende kommunene og

offentlige virksomheter bli referert til som virksomheter om ikke annet er spesifisert.

4 Resultater
4.1 Type tekstiler
I denne rapporten har det vært fokus på tekstilanskaffelser hos offentlige virksomheter. Det

kommer frem i denne undersøkelsen at det er høyest anskaffelse av tekstiltypene;

arbeidsklær, sko, sengetøy, håndklær og møbler, se figur 1.

Andre tekstiler som virksomhetene anskaffer er blant annet arbeidshansker, refleksvest,

uniformer og vaskeartikler, men det er kun én virksomhet som har nevnt en av

tekstiltypene, derfor tas de ikke med i figur 1. Én virksomhet bestiller ikke tekstiler selv, men

det er flere som ikke bestiller alt selv eller bestiller via en anskaffelsesavdeling.
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Figur 1: Oversikt over type tekstiler som inngår i kartleggingen og antall virksomheter som anskaffer ulike
tekstiltyper.

4.2 Årlig anskaffelse
Den årlige anskaffelsen i kroner per år varierer stort mellom de ulike offentlige

virksomhetene. Det største beløpet er 75 MNOK mens det minste er 0 NOK. Basert på

estimatene er gjennomsnittet i undersøkelsen på 2.9 MNOK og medianen er 0.25 MNOK,

se tabell 1. Omtrent 17 prosent av de som svarte har ikke oppgitt et beløp. Enkelte

virksomheter har gitt et upresist anslag på årlig anskaffelse, eksempelvis 10 til 15 MNOK. I

slike tilfeller har det blitt foretatt et gjennomsnitt av anslaget.

Tabell 1: Nøkkeltall for omfang i kroner per år.

Det er stor usikkerhet blant virksomhetene på hvor stort den årlige anskaffelsen er i tonn

per år. Av de som svarte på undersøkelsen, var det kun 35 prosent som kunne gi et
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estimat. Basert på estimatene, er medianen 0.3 tonn per år for de som oppga et estimat, se

tabell 2.

Tabell 2: Nøkkeltall for omfang i tonn per år.

4.3 Kjennemerker og resirkulert materiale
Når det stilles krav til at kjennemerkene kan endres, vil det være mulig å gjenbruke

uniformer selv om logodesignet endres. Basert på dataen som er samlet inn, kommer det

frem at mer enn halvparten av offentlige virksomheter ikke stiller krav til endring av

kjennemerker. Kun 16.9 prosent stiller krav, se figur 2.

Figur 2: Viser andel av virksomhetene som stiller krav til at kjennemerkene kan endres.

Ved å stille krav til resirkulert materiale, vil det bidra til å erstatte bruken av jomfruelig

materiale. I følge Avfall Norges næringspolitiske program så fungerer ikke offentlige innkjøp

som motoren for omstilling til en sirkulær økonomi. Økt etterspørsel etter resirkulerte

materialer vil stimulere markedet og øke lønnsomheten for virksomheter som gjenvinner og

produserer resirkulerte råvarer og materialer. I undersøkelsen som har blitt utført, kommer

det frem at de fleste virksomhetene ikke stiller krav til resirkulert materiale i tekstilene de

anskaffer, se figur 3. Av de 4.3 prosentene som stiller krav, er kravene blant annet basert

på Svanemerket og “vugge-til-grav”-prinsippet for møbler.
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Figur 3: Viser andel av virksomhetene som stiller krav til andel resirkulert materiale.

4.4 Ombruk og/eller gjenvinning
Innkjøp
Noen virksomheter har forankret gjenbruk som en del av innkjøpene sine. 16.9 prosent har

svart at de har forankret gjenbruk som en del av deres innkjøp, se figur 4. Noen har gjort

det via internkontrollsystemer, strategier og planer, ISO 14001 miljøsertifisering,

innkjøpsavtaler eller gjennom et eget styringssystem for miljø.

Figur 4: Oversikt over andelen som har forankret gjenbruk som en del av innkjøpene sine.

Etter endt bruk
Det er færre aktører som stiller krav om at tekstilene deres skal ombrukes eller gjenvinnes

etter endt bruk enn ved innkjøp. Kun 9.9 prosent stiller slike krav, se figur 5. To av

virksomhetene som stiller krav nevner Svanemerket. To andre virksomheter nevner at de

stiller krav om kravspesifikasjon og tildelingskriterier på kvalitet.
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Figur 5: Viser andel av virksomhetene som stiller krav til ombruk og/eller gjenvinning.

4.5 Produkter og miljø
Produkter
14.1 prosent av virksomhetene stiller ikke kvalitetskrav til produkter i

anskaffelsesprosessen eller så er de usikre om de gjør det. Virksomhetene som stiller krav,

stiller som oftest mer enn ett krav. Kravet som går mest igjen hos virksomhetene er levetid

etterfulgt av miljømerking og reparasjonsmulighet, se figur 6. Det er flere kvalitetskrav som

nevnes av virksomhetene, men de er ikke tatt med i diagrammet ettersom det er få

virksomheter som har nevnt kravene. De andre kravene som har blitt nevnt er blant annet

CE-merking, komfortabelt bruk, EN-standarder, stoffkvalitet/slitasje, synlighetsbekledning,

bruk i EX-områder, antall vask og at aktuelle bransjestandarder skal følges.

Figur 6: Oversikt over hvilke kvalitetskrav virksomhetene stiller i anskaffelsesprosessen.
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Miljø
I anskaffelsesprosessen stiller de fleste virksomhetene miljøkrav, men det er 35.2 prosent

som ikke gjør det eller er usikre om de gjør det. Flertallet av virksomhetene som stiller

miljøkrav, stiller flere enn ett. Miljøkravene som oftest blir stilt er; kvalitet- og miljøsystem

hos bedriften som tilbyr produktet, miljøsertifisering av produktene, bruk av emballasje,

klimasmart transport og/eller logistikk og innhold av miljøgifter, se figur 7. Mer enn 50

prosent stiller krav til kvalitet- og miljøsystem hos bedriften som tilbyr produktet og 44

prosent stiller krav til miljøsertifisering av produkter. Én virksomhet nevner at de også stiller

krav om at aktuelle bransjestandarder skal følges.

Figur 7: Oversikt over miljøkravene bedriftene stiller i anskaffelsesprosessen, og antallet som ikke stiller krav

eller ikke vet om deres virksomhet gjør det.

4.6 Avfallsreduksjon
En stor andel av virksomhetene som har deltatt i undersøkelsen, har ikke satt konkrete mål

til avfallsreduksjon eller vet ikke om de har det. 21.1 prosent av virksomhetene har satt mål

eller holder på å utforme dem, se figur 8.
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Figur 8: Oversikt over om virksomhetene har konkrete mål for avfallsreduksjon.

Virksomhetene som har satt konkrete mål for avfallsreduksjon, nevner blant annet følgende

mål; egen klima og miljøplan, følge EUs klimamål, redusere forbruk i forhold til behov,

bruke tekstil til de er slitt, øke sorteringsgrad, øke gjenvinningsgrad og redusere mengde

avfall.

4.7 Innsamling av tekstiler innen 2025
I 2018 ble det reviderte rammedirektivet om avfall (EU) 2018/851 vedtatt, og har siden blitt

tatt inn gradvis i EØS-avtalen. Kravene som inngår i direktivet er blant annet krav om

separat innsamling av farlig avfall og tekstiler fra husholdnings- og husholdningslignende

avfall innen 2025. Dette medfører at norske kommuner innen 2025 må sørge for en

innsamlingsløsning. Flertallet av de offentlige virksomhetene i denne undersøkelsen er

ikke, eller er usikker på om deres virksomhet er, informert om kravene til innsamling av

tekstiler som kommer innen 2025 (se figur 9). Kun 38 prosent av virksomhetene i denne

undersøkelsen er klar over det kommende kravet, men det må tas forbehold om at en

andel av virksomhetene ikke er kommuner.

Figur 9: Fordelingen viser om virksomhetene er informert om kravene til innsamling av tekstiler som kommer
innen 2025.
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4.8 Bærekraftige anskaffelser
De færreste virksomhetene har satt konkrete mål for bærekraftige anskaffelser. 21.1

prosent av virksomhetene har svart at de har satt mål, mens de resterende 78.9 prosent

har ikke eller vet ikke om de har satt konkrete mål, se figur 10. Av de som svarte “ja”,

nevner de følgende mål; innkjøpsstrategi/strategiplan, Svanemerket, virksomhetens

miljøpolicy og økt andel materialgjenvinning og ombruk. Flere av virksomhetene nevner

mål som ikke er direkte knyttet til tekstil, men det gir inntrykk av at bærekraft er mer i fokus

nå enn tidligere. Én virksomhet nevner at de har foretatt en bærekraftsanalyse som skal

legges til grunn ved utvikling av en samlet strategi for miljøvennlige og sirkulære

anskaffelser.

Figur 10: Fordelingen viser om virksomhetene har satt konkrete mål for bærekraftig anskaffelser.

Barrierer
Det er flere barrierer for å gjennomføre mer bærekraftige anskaffelser for offentlige

virksomheter. I denne undersøkelsen kommer det frem at de tre største barrierene er

kunnskap, pris og mangel på økonomiske insentiver, se figur 11. De andre barrierene er tid,

tilgjengelighet og mangel på lovverk og/eller reguleringer. 8.5 prosent har svart “vet ikke”.

Enkelte virksomheter har også nevnt andre barrierer, som for eksempel synlighetskrav,

mangel på verifiserbare utslippsdata for produkter (EPD) og leveringstid.
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Figur 11: Oversikt over barrierene for å gjennomføre mer bærekraftige anskaffelser.

4.9 Etterspørsel og innkjøp de siste to til tre årene
Etterspørsel for resirkulert materialer
De siste to til tre årene har flertallet av virksomhetene i liten grad etterspurt produkter

basert på resirkulerte materialer. På en skala fra en til ti, har 80 prosent svart fem eller

mindre, se figur 12. Én på skalaen vil si at virksomhetene i liten grad har etterspurt

produkter basert på resirkulerte materialer.

Figur 12: Oversikt over i hvilken grad virksomhetene har etterspurt tekstilprodukter basert på resirkulerte
materialer de siste to til tre årene.
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Tekstilinnkjøp basert på brukte og/eller reparerte produkter
I likhet med etterspørsel for resirkulerte materialer, har tekstilinnkjøpene de siste to til tre

årene i liten grad vært basert på brukte og/eller reparerte produkter. Som figur 13 viser

svarer omtrent 96 prosent tre eller mindre på en skala fra en til ti, hvor én tilsvarer i liten

grad.

Figur 13: Oversikt over i hvilken grad virksomhetene har basert tekstilinnkjøpene de siste to til tre årene på

brukte og/eller reparerte produkter.

4.10 Bærekraft i tiden fremover
Bærekraftige tekstilanskaffelser
I delkapittel 4.9 kommer det frem at virksomhetene har hatt lite fokus på bærekraftig tekstil

de siste to til tre årene. Derimot ønsker en stor andel av virksomhetene å endre på det og

gjøre fremtidige anskaffelser mer bærekraftige. 73 prosent svarer seks eller mer på en

skala fra en til ti, hvor ti tilsvarer at virksomhetene ønsker i stor grad å gjøre innkjøpene

mer bærekraftig, se figur 14.
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Figur 14: Oversikt over i hvor stor grad virksomhetene ønsker å gjøre fremtidig tekstilinnkjøp mer bærekraftige.

Bærekraftig tekstilmarked
Om etterspørselen etter bærekraftig tekstil fra offentligheten øker, tror flere av de

deltakende virksomhetene at offentlige anskaffelser kan bidra til et mer bærekraftig

tekstilmarked. 71 prosent svarer seks eller mer på en skala fra en til ti, hvor ti vil si at

virksomhetene tror at offentlige anskaffelser kan i stor grad bidra til et bærekraftig marked,

se figur 15.

Figur 15: Oversikt over i hvilken grad virksomhetene tror at man kan gjennom offentlige anskaffelser bidra til et
mer bærekraftig tekstilmarked.
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Bærekraftseffekt på pris
Om det skulle blitt innført strengere krav til bærekraftighet i anskaffelsene, tror

virksomhetene at det vil ha en effekt på den totale prisen på produktet. 97 prosent svarer

seks eller mer på en skala fra en til ti, hvor ti tilsvarer at virksomheten tror at strengere krav

vil i stor grad ha en effekt på prisen, se figur 16. Det kommer ikke frem om prisen vil øke

eller minke, men det er klart at høyere krav vil i følge virksomhetene ha en middels til stor

effekt på prisen. Som regel vil strengere krav medføre en høyere pris fremfor lavere, noe

som vi også antar er tilfelle her.

Figur 16: Oversikt over i hvilken grad virksomhetene tror strengere krav til bærekraftighet i anskaffelsene vil ha
en effekt på den totale prisen på produktet.
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5 Diskusjon
Norske kommuner og offentlige virksomheter anskaffer årlig store mengder tekstiler som

arbeidsklær, sko, sengetøy, håndklær, møbler, mm. Enkelte aktører har store utgifter

knyttet til tekstil, mens noen aktører bruker minimalt. Undersøkelsen viser av kun 35

prosent greier å gi et estimat på årlig anskaffelse i tonn, noe som kanskje burde være

høyere slik at man kan få en oversikt over forbruket deres og hvordan bærekraftige tekstiler

kan hjelpe med å redusere mengden avfall som genereres hvert år. Mindretallet har satt

konkrete krav i anskaffelsesprosessen til endring av kjennemerker, resirkulert materialer,

avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning. En stor andel av deltakerne vet heller ikke om

deres virksomhet har satt noen mål. For å kunne øke andelen som setter tydelige mål, må

det rettes fokus til å løse barrierene og hva virksomhetene krever av tekstilene de

anskaffer.

Kvalitetskravene som oftes blir stilt av virksomhetene i denne undersøkelsen er levetid,

miljømerking, reparasjonsmulighet og garantiordning. Det er en liten andel som har satt

kvalitetskrav til bærekraft, se figur 7. De største barrierene for virksomhetene er kunnskap,

pris, økonomiske insentiver og tid. Barrieren “kunnskap” kan blant annet være usikkerhet

knyttet til hva bærekraftig tekstil er og/eller hva slags tiltak som klassifiseres som

bærekraftige tiltak. Som oftest vil krav ut over generelle krav til anskaffelser medføre økte

kostnader. Dermed kan gjennomføring av mer bærekraftige anskaffelser være mer kostbart

for virksomhetene. Samtidig vet vi av erfaring at det kan være store penger å spare på

ombruk og reparasjon, framfor å kjøpe nytt. Dermed er det ikke opplagt at bærekraftige

tekstilinnkjøp innebærer økte kostnader. Et tiltak som kan få flere til å velge bærekraftig

tekstil fremfor annet tekstil er uansett økonomiske insentiver. Det kan være i form av

momsfritak, økonomisk belønning eller andre insentiver som gjør at valget av bærekraftig

tekstil blir økonomisk lønnsomt. Også tid nevnes som en barriere. Faktorer som kan føre til

mer bruk av tid er å finne bærekraftig tekstil som oppfyller virksomhetenes kvalitets- og

miljøkrav og sørge for at tekstilene deres gjenbrukes eller gjenvinnes etter endt bruk.

Selv om det er rettet mer fokus på bærekraftig tekstil i dagens samfunn, er det kun 21,1
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prosent av virksomhetene som har satt konkrete krav for bærekraftige tekstilanskaffelser.

Flere av virksomhetene har fokus på bærekraft i dag, men gjerne i tilknytning til andre

sektorer som f.eks transport. Det kommer også frem i kapittel 4.9 at de siste to til tre årene

har det vært lite etterspørsel for produkter basert på resirkulerte materialer, og

tekstilinnkjøpene har i svært liten grad vært brukte og/eller reparerte produkter. Selv om

undersøkelsen viser at det har vært altfor lite fokus på bærekraftig tekstil de siste årene,

ønsker flere virksomheter at fremtidige anskaffelser skal være mer bærekraftige. Om

etterspørselen etter bærekraftig tekstil øker, tror en stor andel av virksomhetene at det kan

bidra til et mer bærekraftig tekstilmarked.

6 Konklusjon
Dagens håndtering av tekstiler hos norske kommuner og offentlige virksomheter har lite

krav til bærekraftige anskaffelser. Det er en liten andel av virksomhetene som har fokus på

bærekraftige tekstiler, men en stor andel av de som ikke har det, ønsker å gjøre fremtidige

anskaffelser mer bærekraftige. Flere av deltakerne ønsker mer informasjon om videre

arbeid med dette prosjektet, så det kan antas at flere ønsker å lære mer om bærekraft i

tekstilindustrien. Om det rettes fokus på barrierene som har blitt presentert i denne

rapporten, vil det bidra til å gjøre valget om bærekraftig tekstil lettere for virksomhetene i

anskaffelsesprosessen. Det vil være nødvendig å bevisstgjøre den offentlige sektoren på

viktigheten av å etterspørre bærekraftige tekstiler, og forenkle informasjonen om hvor man

får tak i det. Siden flertallet ønsker å ta flere bærekraftige valg i tiden fremover, må det

legges til rette for at virksomhetene skal kunne foreta bærekraftige grep som ikke går på

bekostning av pris og tid, samt at kunnskap om bærekraftige tekstiler skal være lett

tilgjengelig. Virksomhetene ønsker at det skal være økonomisk lønnsomt å velge

bærekraftige tekstiler, noe som kan gjøres gjennom økonomiske insentiver.
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