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Bakgrunn for saken; 
Ifølge Miljødirektoratet er det innført nye regler for utforming og drift av kunstgressbaner og andre 
idrettsbaner hvor det brukes gummigranulat eller annet plastholdig fyllmateriale. 
 
For mer info om regelverket se; Gummigranulat fra kunstgressbaner - Miljødirektoratet 
(miljodirektoratet.no)  
 
Fra 1. juli 2021 gjelder nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt 
kunstgressbaner, og krav om forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig 
for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale 
som gummigranulat. Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast. 
 
Det finnes flere kunstgressbaner i Drammen, både lags-eide og i kommunens eie. 
 
Spørsmål:  
Hva er situasjonen og planene for kunstgressbanene i kommunen sett i lys av nødvendige tiltak i 
henhold til de nye reglene fra 1 juli 2021. Er det inngått samarbeid mellom idrettslagene og kommunen 
der det er aktuelt? Er blitt informert om at SIF har satt i gang tiltak for sin del av banen på Gulskogen 
idrettspark uten at kommunen ønsker å gjøre tiltak på sin del av kunstgressbanen samtidig. Er dette 
riktig? 
 
Svar 
 
Hva er situasjonen og planene for kunstgressbanene i kommunen sett i lys av nødvendige tiltak i 
henhold til de nye reglene fra 1 juli 2021. 
 
Drammen kommune vil følge de nye forskriftene vedtatt av regjeringen med hensikt å redusere 
spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner. Nytt kapittel 23A i forurensningsforskriften ble 
vedtatt våren 2021 med virkning fra 1. juli 2021. På lik linje med andre kommuner Drammen naturlig 
sammenligner seg med, er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å etterleve reglene allerede fra 1. juli.  
 
For å imøtekomme forskriften, må kommunen gjøre tiltak på de kommunale kunstgressbanene på kort- 
og på lang sikt. Drammen kommune har 10 kunstgressbaner.  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/avfallstyper/gummigranulat-fra-kunstgressbaner/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/avfallstyper/gummigranulat-fra-kunstgressbaner/
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Tiltakene på kort sikt omfatter: 

 Håndtere drens- og overvann (granulatfilter i kummene) 

 Hindre spredning fra brukere og vedlikeholdsutstyr (bla. sluser med rister, børster) 

 Informasjon 

 Håndtering av granulat 

 Snødeponi  

 Kunnskap og dokumentasjonsplikt 
 
Tiltakene på lang sikt omfatter krav om fysisk barriere rundt banene og substitusjonsplikt. For baner 
som er anlagt før 1.juli 2021, gjelder dette først når banen skal rehabiliteres. Dette må ivaretas med en 
plan for rehabilitering av kommunale kunstgressbaner som behandles i Handlings- og økonomiplanen 
for 2022-2025. 
 
Konnerud kunstgress,som det er startet rehabilitering på i høst med fullføring 2022, vil få alle tiltak 
nevnt i forskriften ivaretatt etter denne rehabiliteringen.  
 
Er blitt informert om at SIF har satt i gang tiltak for sin del av banen på Gulskogen idrettspark uten at 
kommunen ønsker å gjøre tiltak på sin del av kunstgressbanen samtidig. Er dette riktig? 
 
I 2019 ble det gjennomført de mest påkrevde tiltakene på Gulskogen Arena med opparbeiding av 
forskriftsmessig brøytelomme, samt oppsamlingsrister for granulat i kummene. Den gangen var det 
dialog med SIF, om de ønsket å gjøre tilsvarende arbeider på sin del av banen samtidig. SIF svarte da at 
det ikke passet. 
 
SIF har spurt Drammen kommune om tillatelse til å grave på sin banehalvdel for tiltak, noe de fikk 
positivt svar på. Utover det har ikke Drammen kommune blitt kontaktet av SIF vedrørende de arbeidene 
som SIF nå har igangsatt.  
 
Gulskogen Arena, som vinterbrøytes, har i tillegg behov for ringmur og porter, rister for oppsamling av 
granulat i kjøreporter for utstyr, samt i områder hvor spillere beveger seg ut av banen. Disse tiltakene vil 
komme etter hvert når en plan for rehabilitering av kunstgressbanene er på plass. 
 
Er det inngått samarbeid mellom idrettslagene og kommunen der det er aktuelt?  
 
Det er tatt initiativ, sammen med Drammen Idrettsråd, til å etablere en felles arbeidsgruppe sammen 
med berørte idrettslag. Arbeidsgruppen skal komme med innspill og finne felles løsninger for alle 
lagseide kunstgressanlegg i kommunen. 
 


