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Kunstgressbaner – endelig forslag til forskrift etter høring 

 

Miljødirektoratet har gjennomført en høring av forslaget til nytt kapittel 23A i 
forurensingsforskriften om utforming og drift av idrettsbaner som bruker 
plastholdig løst fyllmateriale. Bakgrunnen for dette er et oppdrag vi fikk fra 
Klima- og miljødepartementet om å utarbeide et forslag til forskrift om 
etablering og drift av kunstgressbaner. På bakgrunn av høringen anbefaler vi 
enkelte endringer i vårt opprinnelige forslag.   
 
Vi anbefaler at de fleste kravene i forskriften trer i kraft umiddelbart, slik at 
idrettsbaner så raskt som mulig innfører tiltak som reduserer utslippene. Videre 
anbefaler vi at kravet om en fysisk barriere, som kan gi høye kostnader for 
idretten, trer i kraft når idrettsbanen uansett skal rehabiliteres. Dette gjør vi 
for å kunne gi idretten tilstrekkelig tid til planlegging og for å spre de samlede 
tiltakskostnadene over tid. Løsningen legger til rette for at idrettsbaner som vil 
bytte til et ikke-plastholdig fyllmateriale ved rehabilitering slipper utgiftene 
knyttet til å bygge en fysisk barriere rundt banen. Endringen av forskriften vil 
derfor både medføre vesentlige reduserte utslipp fra tidspunktet forskriften 
trer i kraft og gi idretten et insentiv til å ta i bruk ikke-plastholdige 
fyllmaterialer ved norske kunstgressbaner. 
 
Flere høringsinstanser har etterlyst et forbud mot gummigranulat ved norske 
idrettsbaner. Vi mener at vår anbefaling til forskrift gir et insentiv som kan 
bidra til at plastholdig løst fyllmateriale i realiteten fases ut over tid.  
 
Miljødirektoratet er videre aktivt involvert i EUs arbeid med å utvikle et 
regelverk for tilsatt mikroplast i en rekke produkter, herunder bruk av 
gummigranulat på kunstgressbaner. Det er for tidlig å konkludere med hvilke 
krav som vil følge av et slikt regelverk. En regulering i EU forventes vedtatt 
tidligst i 2022 og vil, hvis det blir vedtatt, inkludere overgangsbestemmelser. 
Innen den tid mener vi at vi allerede kan ha redusert utslippene av 
gummigranulat fra norske kunstgressbaner betydelig, dersom regelverket vi nå 
anbefaler blir vedtatt. 
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Vi anbefaler at forskriften fastsettes så snart som mulig, slik at idretten sikres 
tydelige rammebetingelser for å gjennomføre tiltak som begrenser utslipp og 
spredning av plast til miljøet.  

 

 

Miljødirektoratet viser til oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å sende forslaget til nytt 

kapittel 23A i forurensingsforskriften vedr. idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale på 

høring.  

 

Forskriften ble sendt på høring 1. juli 2019 med frist 31. oktober 2019. Vi har mottatt nærmere 70 

høringsuttalelser. På bakgrunn av disse og kontakt vi senere har hatt med enkelte aktører, har vi 

bearbeidet vårt opprinnelige forslag til forskrift. Forslaget er vedlagt dette brevet, med og uten 

synlige endringsforslag. Endringsforslagene er ikke av en slik karakter at vi mener det er behov for 

en ny høring. 

 

Vi fastholder en rekke av våre opprinnelige forslag  

Forskriften inneholder fortsatt flere krav som den ansvarlige for idrettsbanen må sørge for, 

herunder krav om  

 

• en fysisk barriere rundt banen, 

• håndtering av drens- og overvann, 

• tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen, 

• informasjonsformidling, 

• forsvarlig håndtering av snø, 

• avfallshåndtering/ombruk og 

• bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig. 

 

En ny overgangsbestemmelse skal spre kostnader over tid og fremme erstatningsmaterialer 

I den reviderte forskriften foreslår vi en ny overgangsbestemmelse som innebærer at kravet som 

potensielt gir de høyeste kostnadene først inntreffer ved rehabilitering av banen. Dette gjelder 

kravet om en fysisk barriere (§ 23A-4 første ledd bokstav a).  

 

Formålet med en slik overgangsbestemmelse er å ivareta hensynet til økonomi, særlig for de mindre 

klubbene, slik at de mest kostbare tiltakene kan foretas samtidig som annet arbeid uansett må 

gjennomføres. Dette forventes å redusere de samlede kostnadene. Overgangsbestemmelsen vil også 

sikre at idrettsbaner som ønsker å erstatte plastholdig fyllmateriale med mer miljøvennlige 

alternativer ved neste rehabilitering ikke får unødvendige kostnader i forkant av dette byttet. 

Forskriften vil dermed bidra til å fremme bruk av erstatningsmaterialer, siden det kan være mindre 

kostbart for enkelte å bytte til alternative fyllmaterialer enn å bygge en fysisk barriere, i tillegg til 

å måtte sørge for en rekke andre tiltak for å oppfylle krav i forskriften. 

 

Samtidig sikrer regelverket at alle idrettsbaner må oppfylle de øvrige kravene i forskriften, inkl. 

forsvarlig håndtering av drens- og overvann, informasjonstiltak og tiltak for å håndtere snø, fra og 

med dens ikrafttredelse. Dette mener vi både tar hensyn til økonomi i idretten og forskriftens 

formål om å begrense utslipp og spredning av plast til naturen.   
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En tilsvarende overgangsbestemmelse er foreslått for den ansvarliges plikt til å vurdere 

erstatningsmaterialer (substitusjonsplikten i § 23A-9). Vi foreslår dette fordi fyllmaterialet som 

oftest ikke byttes uten at idrettsbanen rehabiliteres/det byttes baneunderlag. 

 

Vi foreslår også en mindre justering av selve substitusjonsplikten, som medfører at vurderingen som 

den ansvarlige for idrettsbanen gjør ved ev. bytte av fyllmateriale i større grad skal ivareta 

hensynet til miljø. I tillegg foreslår vi krav som skal sikre god håndtering av fyllmateriale i påvente 

av bruk og en begrensning av ombruk av oppsamlet plastholdig løst fyllmateriale til kun å gjelde den 

samme banen det opprinnelig var brukt på. Dette mener vi at vil redusere risikoen for at det havner 

på avveie.  

 

Alle endringene i forslaget vårt er redegjort for i vedlagte notat, der høringsuttalelsene er 

oppsummert.  

 

Vurdering av innspill knyttet til nasjonalt forbud mot gummigranulat  

Miljødirektoratets oppdrag var å utarbeide et forslag til forskrift om etablering og drift av 

kunstgressbaner. Flere høringsinstanser har imidlertid etterlyst et forbud mot gummigranulat ved 

norske idrettsbaner, men flere av innspillene viser også til at det er noe uenighet og usikkerhet 

knyttet til spillegenskaper, miljøeffekter og levetidskostnader ved ulike typer alternative 

fyllmaterialer og ved de kunstgressmattene/-underlagene som kreves for å ta dem i bruk i dag.  

 

Det er viktig for Miljødirektoratet at et nytt norsk regelverk i tilstrekkelig grad reduserer 

spredningen av plastholdig løst fyllmateriale til naturen.  

 

Vi vurderer at utviklingen av teknologi og av nye produkter kan bidra til at 

gummigranulat/plastholdig fyllmateriale i realiteten fases ut over tid. Vi er kjent med at aktører 

jobber med å finne og prøve ut alternativer. Hvis denne utfasingen skal intensiveres vil et nasjonalt 

forbud være effektivt, men må i så fall innføres gradvis ved at forbudet settes noe fram i tid. I 

første omgang kan et forbud vurderes for idrettsbaner som brukes av de lavere divisjonene. 

Forbudet kan innføres slik at det trer i kraft når banen uansett må rehabiliteres, alternativt på et 

tidspunkt noe fram i tid siden baner som skal rehabiliteres kort tid etter at regelverket fastsettes vil 

trenge noe mer tid til å finne passende løsninger. En endelig frist fram i tid vil derfor kunne gjøre 

overgangen til en annen type idrettsbane med alternativt fyllmateriale mer fleksibel for eierne av 

banen og kan medføre en sikrere tilgang på gode alternative fyllmaterialer framover.  

 

Vi bemerker at et nasjonalt forbud ikke er utredet og at vi derfor ikke har grunnlag for å vurdere 

hvordan dette vil slå ut for idretten. Et ev. forbud må også vurderes opp mot våre forpliktelser og 

handlingsrom etter EØS-avtalen. 

 

Hensyn til framtidig EU-regelverk 

Vi mener også at et forbud bør ta i betraktning en mulig europeisk regulering som kan komme i 

løpet av de nærmeste årene. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA foreslo i 2019 restriksjoner 

av/forbud mot tilsatt mikroplast i en rekke produkter under kjemikalieregelverket Reach. 

Gummigranulat brukt på kunstgressbaner faller inn under ECHAs definisjon av mikroplast og er et av 

bruksområdene der restriksjoner vurderes. Restriksjonsforslaget vurderes for tiden i ECHAs to 

vitenskapelige komiteer etter at det var på en seks måneders offentlig høring i 2019. Komiteen for 
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risikovurdering (RAC) har nylig offentliggjort at de anbefaler et forbud med en overgangsperiode på 

seks år. Komiteen for sosioøkonomiske analyser (SEAC) sitt utkast til uttalelse om saken vil bli lagt 

ut på en 60 dagers offentlig høring i løpet av begynnelsen av juli 2020. ECHA sender sin endelige 

anbefaling til EU-kommisjonen i løpet av 2020. Det endelige vedtaket er ventet i EU tidligst i 2022. 

En avklaring om EU-regelverket vil omfatte et forbud mot gummigranulat på kunstgressbaner 

kommer derfor fram i tid. Det er etter vår vurdering lite hensiktsmessig å utrede et norsk forbud før 

EU har vedtatt sitt regelverk, som vil gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen. Det vil i så fall være en 

betydelig risiko for at vi da innfører et nasjonalt regelverk som senere kan vise seg å være i strid 

med EUs regelverk og som vil måtte endres ved gjennomføringen av EUs regelverk i norsk rett.  

 

En utredning av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et nasjonalt forbud og et ev. utkast til 

regelverk må også sendes på høring. Det vil forsinke innføring av viktige tiltak ved norske 

idrettsbaner betydelig og det er ikke gitt at en slik innretning av regelverket totalt sett vil redusere 

utslippene mer enn forskriftsforslaget vi nå legger til grunn. Vi anbefaler derfor at Norge avventer 

en avklaring i EU før det ev. utredes et forbud nasjonalt. 

 

Vi viser også til et annet relevant kommende forbud under Reach for omsetning av granulater som 

inneholder mer enn 20 mg/kg av ulike polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer). Forslaget, 

som gjelder for bruk av granulatene som fyll eller i løs form ved lekeplasser, kunstgressbaner eller 

andre sportsapplikasjoner, påvirker ikke eksisterende anlegg, men vil sikre at materialer som brukes 

for vedlikehold (etterfylling) er under den nye grenseverdien. Det forventes at EU-kommisjonen 

legger fram restriksjonen for diskusjon og avstemning blant medlemslandene i løpet av 2020. 

 

Kostnadene ved vår anbefalte regulering 

Vår endelige anbefaling må også ses i lys av at flere idrettsbaner i Norge har påbegynt arbeidet med 

å sikre idrettsbanen slik at utslipp av plastholdig løst fyllmateriale skal begrenses.  I forslaget som vi 

sendte på høring, beskrev vi et stort spenn i kostnadene ved nødvendige tiltak for at idrettsbanene 

skal imøtekomme krav i forskriften. Kostnadsanslagene varierte mellom 0,28 og 1,6 millioner kroner 

for en 11-bane som ikke har innført noen tiltak fra før. Vi har ikke gjort nye kostnadsanalyser, men 

viser til Norges Fotballforbund, som har beregnet gjennomsnittlige kostnader etter at 

Miljødirektoratet sendte forslaget til nytt regelverk på høring. Deres estimater er at 

tiltakskostnadene vil utgjøre mellom 200 000 og 300 000 kroner per bane. Dette er beregninger av 

alle tiltakene i forskriften, og er uavhengig av den foreslåtte overgangsbestemmelsen, som vi 

forventer at vil kunne redusere kostnadene ytterligere.  

 

Vi viser også til at tiltakskostnadene for den fysiske barrieren, som i de fleste tilfelle er den største, 

vil falle bort dersom en idrettsbane går over til alternative fyllmaterialer i forbindelse med 

rehabilitering og at kostnadene vil kunne reduseres ved at samtlige krav i forskriften ikke inntreffer 

samtidig. Dette vil bidra til å gjøre de totale kostnadene lavere. 

 

Vi legger fortsatt til grunn at det vil være en viss variasjon i kostnadene, avhengig av hvilke 

materialer som brukes, størrelse på banen osv. Vi mener også at det er rimelig med kravene i 

forskriften selv ved innføringen av et europeisk forbud på et senere tidspunkt. Det er etter vår 

vurdering avgjørende at idretten gjør grunnleggende tiltak allerede nå for å redusere utslippene.  
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Vi har ikke vurdert finansiering av tiltakene som forskriften utløser, men gjør departementet 

oppmerksom på at svært mange høringsuttalelser har synspunkter knyttet til dette. Vi har 

sammenfattet disse innspillene i vedlegget der de øvrige høringsuttalelsene er oppsummert. 

 

Nødvendig regelverk med behov for veiledning 

Det er viktig for Miljødirektoratet at det foreslåtte regelverket, herunder substitusjonsplikten § 23A-

9, stimulerer til at idretten bytter til fyllmaterialer som ikke inneholder plast, samtidig som 

kvaliteten på baneunderlaget er tilfredsstillende og det tas hensyn til kostnadene.  På bakgrunn av 

den usikkerheten vi ser på produktsiden i dag mener vi samlet sett at vårt endelige forslag vil være 

det mest styringseffektive virkemiddelet for å begrense utslipp av løst plastholdig fyllmateriale til 

miljøet fra norske idrettsbaner. 

 

Samtidig er det viktig at idretten i Norge er kjent med utvikling av regelverk i Europa og at løst 

plastholdig fyllmateriale kan bli forbudt på et senere tidspunkt. Inntil et europeisk regelverk 

foreligger, mener vi det er viktig at denne forskriften begrenser utslipp i så stor grad som mulig 

innenfor det vi anser er rimelige kostnader for de som har ansvaret og at regelverket slik det er 

utformet nå er viktig selv om EU vedtar et forbud fram i tid.  

 

Vi påbegynner allerede nå arbeidet med en veileder til forskriften. I veilederen vil vi kunne 

eksemplifisere nærmere hva som er gode tiltak knyttet til de aktuelle kravene. Vi anbefaler at 

forskriften fastsettes og trer i kraft så snart som mulig. 

Hilsen 

Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Ellen Hambro Marit Kjeldby 

direktør avdelingsdirektør  

 

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   

 

 

 

Vedlegg: 

 

• Endelig forskriftsforslag, renskrevet  

• Endelig forskriftsforslag, med synlig "spor endring" 

• Sammenstilling av høringsinnspill 

http://www.norge.no/

