
Fretex Miljø



Tekstil i restavfallet
- viktige ressurser på avveie



Fretex startet i Oslo under navnet Elevator i 1905

Fretex fikk navnet sitt i forbindelse med oppstart i Bergen i 1972. 

Navnet Fretex kommer av «Frelsesarmeens tekstiler».



Selskapets hovedkontor ligger i 
Sandnes. Konsernet Fretex 
består i tillegg til morselskapet 
av de heleide datterselskapene:

• Fretex Jobb og Oppfølging AS

• Fretex Pluss AS

• Fretex Miljø AS

Fretex-gruppen består i tillegg 
av Fretex International AS. 
Selskapet eies av Frelsesarmeen i 
Sverige og Fretex Norge AS. 

Sandnes



Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder 
arbeid. 

Fretex skal bidra til et bedre miljø gjennom blant annet 
gjenbruk og gjenvinning. 

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse 
med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Forankring

Vår virksomhet er forankret i det kristne kjærlighetsbudet. 

Fretex er en del av Frelsesarmeen.



• I 2017 fikk over 1294 personer jobb etter å ha deltatt i et jobbprogram i regi 

av Fretex.

• 49 butikker fra Kirkenes i nord til Mandal i sør

• Fretex bidrar hvert år til Frelsesarmeens viktige sosiale arbeid, 

og i 2017 var summen 30 millioner kroner.

• I 2017 samlet Fretex inn 18 800 tonn tekstil

• 3000  tekstilinnsamlingsbokser over hele Norge

• Fretex samarbeider med 230 kommuner, ulike bedrifter, private grunneiere, 

kleskjeder, skoler, idrettslag og foreninger på tekstilinnsamling

• Fretex er en av Norges største aktører på sikkerhetsmakulering

4 anlegg: Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo

Noen fakta





• 78% gjenbruk

Gjenbruk forlenger levetiden til 
produktene og reduserer dermed 
avfallet

• 20% resirkulering

Vi samarbeider med selskaper 
som resirkulerer klær og 
tekstiler som ikke kan selges og 
gjenbrukes som de er. De blir til 
tekstilmatter for grønn   
veggetasjon, rengjøringskluter, 
lydisolerende matter i biler og 
hvitevarer, industrifibre, klær 
mm.

• 2% gjenvinning av energi



Innsamlingsløsninger

Innsamlingsbokser: 3000

Butikkinnsamling: 750 - 1000

Posten: 1400



Kleskjeder som Fretex samarbeider med



Hotell innsamling
Pilot: Sandic Vulkan Oslo





Butikker 

49 butikker over hele landet

30 mill årlig til Frelssarmeens sosiale arbeid



Nettbutikk 



Overproduksjon av tekstil er en 

miljøutfordring



Tekstil har store miljøbelastninger

Ved produksjon av 1 kg tekstil

• 4081 liter vann

• 981 ml kjemikalier

• 1 lyspære i 45,5 døgn

• Kjøre 36 km i personbil

• 4 biff middager



Tekstil i restavfallet er et økende 
miljøproblem

Hver innbygger I Norge:

• Kjøper 15kg klær pr år
• Kaster 8–10 kg klær pr år=> 40–50.000 tonn 





Kampanje med LOOP



Kommunikasjon ut til innbyggerne via avfallsselskap





Fretex deltar i ulike gjenvinningsprosjekt

• I samarbeid med Østfoldforsk

• I samarbeid med Varner gruppen – tekstilhögskolen i Borås

• Trippeltekstil – inovasjonsprosjekt samman med klesprodusenter, 

miljøaktører, designaktører mfl http://etiskhandel.no/Artikler/13096.html

• Varjöen Inovation i Vännersborg Sverige

• Utvikling av Fibersort sammen med Reshare og Valvan

http://etiskhandel.no/Artikler/13096.html


Tekstil fibersortering

http://www.valvan.com/products/equipment-for-used-clothing-wipers/sorting-equipment/fibersort/

https://www.youtube.com/watch?v=Ye9Q-jzSEuQ


To-pose konsept



Pilotprosjekt Fjell kommune

30.000 innbyggere
Fjellvar – delt ut 22.000 poser
Egen pose for salgbart
Egen pose for ikke-salgbart
Leveres til Fretex for videre flyt

Res:
- Økt enkelhet og tilgjengelighet
- 8 kg/innb
- Pose for salgbart ga 

85% butikktøy

- Pose for ikke-salgbart ga 
70% lav kvalitet butikk,                    
10% REC 
5% Søppel
5% høy kvalitet butikk



Hvilke muligheter har ødelagte tekstiler?







Nye klær



Fretex filtprodukter                       



Fretex pussefiller







http://www.bergknapp.no/hjem

Et nytt og spennende samarbeid med bergknapp 

som har store fremtidsmuligheter

http://www.bergknapp.no/hjem


Fretex - Bergknapp

https://www.facebook.com/bergknapp.no/videos/2091941577486665/?hc_ref=ARQO1Hz5cR31rZEhIINwpy

bOzBjyxYzTlzHjAP3r60XVCQ08RJdB8qJSFY2a6DntlWo

https://www.facebook.com/bergknapp.no/videos/2091941577486665/


Fretex vil levere 

200.000 m2

til bergknapp i 2018

Filtmattene består

av 80% syntetisk

tekstil






