Bakgrunn for medieutspill om mikroplast og
kunstgressbaner
Energi og miljøkomiteen har etter forslag fra SV blitt enig om følgende: «Stortinget ber regjeringen
innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende
og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019.» Alle partier støttet forslaget.
Enkelte klubber har allerede begynt å teste ut utstyr for å samle opp gummigranulaten (siler i
avløpskummer) og er slik sett en foregangsklubb. Blant annet Odd fotballklubb i Telemark. Klikk her
for å se oppslag med Ådne Naper i Telemark SV.
Kunstgressbaner er den nest største forurensningskilden til mikroplast i havet fra den norske
landjorda. Det er behov for å innføre et strengere regelverk med krav til nullutslipp fra både
eksisterende og nye kunstgressbaner, uavhengig av materialer.
SV foreslår også forbud fra 2023 mot bruk av gummigranulat. Ap og MDG støtta dette. Vi gir
industrien 5 år på å komme opp med gode helårsalternativ. I dag finnes gode alternativ for
kunstgressbaner som ikke driftes om vinteren. I Miljødirektoratets utredning datert 20. januar 2018
peker Miljødirektoratet på at gummigranulat er den nest største kilden til mikroplast på land, etter
slitasje fra bildekk. Statens eksperter peker på flere tiltak som vil bidra til å hindre spredning av
gummigranulat fra eksisterende kunstgressbaner og mener at det haster med å utarbeide en forskrift
for å tydeliggjøre plikten baneeierne har til å bytte til mer miljøvennlige alternativer når disse finnes.
I en slik forskrift vil det være aktuelt å tydeliggjøre en substitusjonsplikt der miljøvennlige alternativer
til gummigranulat som innfyllsmasse må vurderes i det enkelte tilfellet. Det eksisterer for eksempel
materialer som kan fungere godt om man ikke bruker banen om vinteren. Ny teknologi vil de
nærmeste årene bidra til at det kommer nye og bedre alternativer og det vil være naturlig at
gummigranulat på sikt fases ut.
Antall kunstgressbaner i fylkene:
• Akershus: 148 baner
• Aust-Agder: 36 baner
• Buskerud: 70 baner
• Finnmark: 36 baner
• Hedmark: 50 baner
• Hordaland: 186 baner
• Møre og Romsdal: 118 baner
• Nordland: 98 baner
• Oppland: 44 baner
• Oslo: 105 baner
• Rogaland: 157 baner
• Sogn og Fjordane: 55 baner
• Telemark: 62 baner
• Troms: 56 baner
• Trøndelag: 165 baner
• Vest-Agder: 68 baner
• Vestfold: 72 baner
• Østfold: 57 baner
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