§27 Ordningen for tekstilaffald
§27.1 Hvad er tekstilaffald
Tekstilaffald er materialer i form af tekstiler, som opstår i husholdningen. Tekstilaffald består af forskellige
former for tekstil, som ikke kan genbruges direkte f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tøj, undertøj og overtøj
Bælter, tørklæder, huer, hatte og handsker
Sko og støvler (par og enkelte)
Sengelinned, sengetæpper, håndklæder og viskestykker
Duge og gardiner
Kludetæpper, soveposer og tæpper
Stof, stofrester og klude
Puder og bamser

§27.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og private grundejere i kommunen.
Det påhviler borgere og grundejere i Aabenraa Kommune at benytte indsamlingsordningen for tekstilaffald.
Aabenraa Kommune kan fritage borgere og grundejere for ordningen, hvis særlige forhold gør til gældende.
§27.3 Beskrivelse af ordningen
Denne ordning omhandler kun tekstilaffald.
Det indsamlede tekstil bliver efter aflevering sorteret i følgende kategorier på sorteringsanlægget:
•
•

Tekstilaffald til genanvendelse
Tekstilaffald til forbrænding

Tekstil til genanvendelse:
Tekstilaffald er affald som borgere og grundejere ikke ønsker genbrugt. Her er borgere og grundejere
forpligtede til at aflevere tekstilaffaldet med den kommunale indsamlingsordning. Tekstilaffald til
genanvendelse er tekstilaffald af godt materiale, men som f.eks. er hullet eller plettet. Dette bliver på
sorteringsanlægget sorteret til genanvendelse. Tekstilaffaldet bliver til tekstilfiber, som indgår i nye
produkter.
Tekstil til forbrænding:
Hvis tekstilaffaldet er vådt, mugnet eller snavset bliver det sorteret til forbrænding på sorteringsanlægget,
da tøjet ikke kan genanvendes.

Tekstiler til direkte genbrug, der består af tekstiler af god kvalitet, uden fejl eller mangler, kan afleveres til
genbrugsbutikker, indsamlingscontainer eller på genbrugspladsen til genbrug.

Ordningen for tekstil er en indsamlingsordning, der er organiseret som en hente- og bringeordning.
Henteordning:
Der udleveres særlige poser til indsamling af tekstil til borgere og grundejere med fast bopæl i Aabenraa
Kommune. Ejere af ferieboliger skal hente poser i Arwos’ genbrugsbutikker.
Hvis poserne er brugt op, før der udleveres nye, kan borgere og grundejere afhente flere poser i Arwos’
genbrugsbutikker.
Tekstilaffald til genanvendelse fyldes i de udleverede poser. Poserne skal kunne lukkes og den lukkede pose
afleveres i beholdere til papiraffaldet. Afhentningen af tekstilaffald følger derfor afhentningen af
papiraffald.
Beholdere med tekstilaffald og papiraffald skal kunne lukkes. Poser må ikke placeres på beholderlåg eller
ved siden af beholder. Poser der ikke er lagt i beholderen vil ikke blive indsamlet.
Bringeordning:
Tekstilaffald af større størrelse som f.eks. tæpper, der ikke kan være i poserne, kan afleveres til
genanvendelse på genbrugspladserne. Hvis borgere og grundejere har mere tekstilaffald, end der kan være
i de udleverede poser, kan tekstilaffaldet afleveres på genbrugspladserne.
§27.4 Øvrige ordninger
På genbrugspladserne er der mulighed for både at aflevere til direkte genbrug (genbrugsbutik), til
genanvendelse og forbrænding.
Vådt, mugnet eller snavset tekstiler skal afleveres som dagrenovation (§9) eller til forbrænding på
genbrugspladsen (§15).

