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FOTBALLGLEDE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE 

INFO - FORSKRIFT FOR Å REDUSERE GRANULATSVINN FRA KUNSTGRESSBANER. 
 

Ny §23A i Forurensningsforskriften ble vedtatt av Regjeringen den 7. april 2021. Forslaget som ble 
vedtatt er utarbeidet av Miljødirektoratet. NFF var rådgiver for Miljødirektoratet og forslag til tiltak 
er blant annet basert på våre erfaringer med pilotprosjektene vi hadde i Levanger, Stjørdal, Skedsmo, 
Bergen og Mandal, samt vår veileder: Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner. Forslaget hadde i 
2019 og 2020 en omfattende høring og Miljødirektoratet oversendte forslaget til Klima- og 
Miljødepartementet for viderebehandling 1.juli 2020.  
 
Du kan lese info om vedtaket og den nye forskriften her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtar-reglar-som-vil-redusere-plastforureininga-fra-
kunstgrasbanar2/id2843169/ 
 
Forskriften omfatter tiltak for å hindre at granulat havner utenfor banen: 

• Krav om fysisk barriere rundt banene 

• Håndtere drens- og overvann (Granulatfilter i kummene). 

• Hindre spredning fra brukere og vedlikeholdsutstyr 

• Informasjon 

• Håndtering av granulat 

• Snødeponi  

• Kunnskap og dokumentasjonsplikt 

• Substitusjonsplikt. (Velge et mer miljøvennlig produkt hvis det kan skje uten urimelig kostnad 
eller ulempe). 

 
Forskriften trer i kraft 1. juli 2021. Bortsett fra fysisk barriere og substitusjonsplikten så gjelder ALLE 
krav fra 1. juli 2021. Barriere på minst 20cm og substitusjonsplikten omfattes av 
overgangsbestemmelsene fram til banen skal rehabiliteres eller det bygges ny bane. Vi anbefaler 
imidlertid at fysisk barriere nederst på gjerde uansett også utføres innen 1. juli 2021, selv om dette 
altså ikke er et krav fra denne datoen.  
 
Dersom man ser at en ikke kan klare dette innen tidsfristen så ber Miljødirektoratets oss om at vi 
anbefaler at det lages en plan for hvordan og når det skal gjøres. Blir det tilsyn og dette ikke er utført 
så vil ikke banen bli stengt, men det gis en avviksmelding med tidsfrist for når arbeidet skal være 
ferdig.  
 
Har en ikke snødeponi utenfor banen innen vinterdrift 2021/22, så må en da for å tilfredsstille 
forskriften, legge snøen på banen, dvs bruke mindre bane.  
 
Ihht Forskriften må følgende løses innen 1. juli 2021:  

• Sluser med rister, børster, skilt for brukere, samt kjøretøy/utstyr (for kjøretøy og utstyr kan 
dette løses ved at dette rengjøres ute på banen) 

• Granulatrister/filter i kummer 

• Informasjonsplikt 

• Kunnskap og dokumentasjonsplikt.  

• Håndtering av oppsamlet granulat på eller utenfor banen, inkl samle opp granulat som i dag 
ligger utenfor banen.  
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Se også: 
 
NFF sin veileder Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner: 
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/anlegg/utforming-av-miljovennlige-
kunstgressbaner_web.pdf 
 
En rekke kunstgressbaner har alt disse tiltakene på plass, og det har gitt meget gode resultater. Svært 
lite granulat finner veien ut fra disse banene. 
 
Eksempler på tiltak som er utført: 
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/anlegg/kompendie-rapporter-om-miljotiltak.pdf 
 
Ta gjerne kontakt med NFF for ytterligere info ved behov. 
 
12 .april 2021 
 
Ove Halvorsen 
Norges Fotballforbund 
tlf: 905 42 219  |  21 02 93 00 
ove.halvorsen@fotball.no  |  www.fotball.no  
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