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Forord 

Plast er et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 8 millioner tonn søppel i verdens 

hav, og mellom 70 og 80 % av dette er plast. Hvis plastforbruket fortsetter i samme tempo 

som nå, vil det innen 2050 være mer plast i havet (i vekt) enn fisk [3, 4]. 

Etter at Nedre Eiker, Svelvik og Drammen ble til en storkommune 1. januar 2020, ble arbeidet 

med å utarbeide en handlingsplan om plast for hele storkommunen påbegynt. I politisk 

verbalvedtak til økonomiplan 2020-23, ble det bedt om at rådmannen belyste 

problemstillinger rundt mikroplast og andre miljøkonsekvenser ved legging av gummidekker 

på lekeplasser, og at kunstgressbaner i Drammen kommune skal ha lavest mulig miljøavtrykk. 

Flere kommuner har de siste årene laget handlingsplaner mot plastforurensning, og vi har 

brukt disse som inspirasjon til vår handlingsplan.  

Det er viktig at hver og en gjøres oppmerksomme på plastens ulemper og viktigheten av å 

unngå at den havner i naturen. Å unngå plast fullstendig er ikke teknisk og praktisk 

gjennomførbart per i dag. Det er imidlertid mange tiltak som kan gjøres for å redusere 

kommunens bruk og utslipp av plast. Drammen må ta sitt ansvar for å løse problemene knyttet 

til plastforurensning og -forsøpling.  

Denne handlingsplanen beskriver et lite utvalg av tiltak, som et utgangspunkt for å høste 

erfaringer, og kunnskap å bygge videre på. Denne planperioden vil bli brukt til å kartlegge og 

innhente kunnskap til evaluering av planen om 2 år. De beskrevne tiltakene vil bidra til at vi 

sammen kan jobbe mot å gjøre Drammen til Norges grønneste kommune.   

 

        Drammen kommune 

      2022 
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Innledning  
Denne fireårlige handlingsplanen (2022-2026) er Drammens første steg på veien for å ta tak i 

plastproblematikken.  

 

Handlingsplanen har tiltak innen følgende fire områder:  

1. Generelle tiltak  

2. Driftstiltak  

3. Informerende tiltak  

4. Tiltak som fører til utfasing 

 
I handlingsplanen er begrepet «unødvendig engangsplast» avgrenset til plastartikler som er 

beregnet for engangsbruk, og som kan erstattes av tilgjengelige alternativer som kommer 

bedre ut miljømessig [5]. Det har ikke blitt lagt vekt på å beskrive alle plastprodukter som 

inngår under definisjonen av «unødvendig engangsplast», men dette vil konkretiseres i 

sammenheng med arbeidet med selve tiltakene.  

 

For mange av tiltakene vil det i praksis være snakk om en gradvis innføring av alternativer til 

plastprodukter, eksempelvis når eksisterende anlegg og infrastruktur skal bygges om eller 

rehabiliteres, og når innkjøpsavtaler inngås. Mange av tiltakene fører ikke til økte kostnader, 

kanskje utover tid til å innarbeide holdningsendringer og endring i praktiske rutiner. Noen 

tiltak vil imidlertid trenge økte rammer til drift og investering i årene framover. Mange av 

tiltakene går over flere år, slik at kostnadene vil kunne fordeles over lengre tid. For flere av de 

mer kostnadskrevende tiltakene vil ikke tiltakene settes i verk før det er aktuelt med en 

naturlig oppgradering/utskiftning av produktet, materialene eller infrastrukturen det gjelder. 

 

Hensikt med handlingsplan plast for Drammen kommune  
Hensikten med denne handlingsplanen er å kutte unødvendig bruk av plast, erstatte plast med 

alternative materialer, og å hindre at plastavfall kommer på avveie, gjennom å jobbe 

systematisk for å bevisstgjøre både administrasjonen og innbyggerne i Drammen kommune.  

Gjennom planperioden skal kommunen få mer kunnskap om den reelle situasjonen, og 

mulighetene til å følge opp konkrete tiltak, og se behovet for nye tiltak.  

 

Drammen kommunes ansvar  
Som stor innkjøper og forbruker har kommunene påvirkningskraft, og et spesielt ansvar for å 
gå foran med et godt eksempel. Konkrete tiltak for reduksjon av plastprodukter kan skje 
gjennom endring i rutinene til kommunens egne ansatte, drift av offentlige tjenester og 
arealer, og gjennom å oppmuntre innbyggerne til endret adferd.  

Ikke alle plastprodukter har gode erstatningsprodukter i dag, og miljøgevinsten vil derfor 

kunne variere mellom ulike produkter. Ved å etterspørre alternativer til plast og krav til at 

produktene kan materialgjenvinnes, kan imidlertid Drammen bidra til innovasjon i retning av 

en mer sirkulær økonomi.  
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Som forurensningsmyndighet har Drammen kommune i tillegg et ansvar for å både forebygge 
at avfall kommer på avveie, samt følge opp når forurensning og forsøpling har skjedd1. For å 
kunne forebygge at avfall havner i naturen, må vi få mer detaljert kunnskap om 
forsøplingsproblemet lokalt, blant annet ved å kartlegge omfanget og spore kildene til avfallet.  

Handlingsplanen foreslår flere tiltak der tanken er å redusere vårt forbruk ved å holde 

materialene vi tar fra naturen «fanget» i det menneskelige systemet. Dette gjøres ved å skape 

minst mulig avfall, gjenbruke materialer og utnytte produktene lengst mulig. Slik vil Drammen 

bli en kommune med «Plast på rett plass». 

 

Verdien av redusert forbruk 

Plastforurensning har blitt et globalt problem, og vi må gjøre vår del for å bidra til å løse 

problemet med plastforurensning og reduksjon i produksjon og forbruk. At 

materialgjenvinning ikke alltid er mulig eller lønnsomt tilsier at det er enda viktigere å fokusere 

på reduksjon av forbruket vårt.   

Krav og strategier både lokalt og internasjonalt peker på at både produksjon av plast og 

mengden plastavfall må reduseres. Det kan gjøres allerede tidlig i plastproduktets livsløp og 

gjennom en samling av ulike grep. Blant annet må produkter designes på en slik måte at de 

varer lenge og kan repareres, og vi må bytte ut ikke-fornybare materialer med materialer fra 

fornybare kilder. Vi må bort fra en bruk- og kast-økonomi og over til sirkulær økonomi. Vi må 

bruke både produktene og materialene de inneholder lenger før disse blir til avfall. Her trenger 

vi blant annet ordninger som lettere gjør det mulig at produkter brukes på nytt (ombruk). Når 

vi til slutt ikke kan bruke eller reparere produktene lenger, må det være lett å ta dem fra 

hverandre, dersom de består av flere typer materialer, og hvert materiale må kunne 

gjenvinnes. Kartlegging av forbruk i kommunen vil derfor være en viktig oppgave i oppfølging 

av planen, som legger grunnlaget for mer konkrete mål og tiltak. 

 

 

 

                                                            
1 Se forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning og § 28 om forsøpling.  
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Faktagrunnlag  
Plast er et slitesterkt og anvendelig materiale som vi daglig omgir oss med. Plast er billig, lett 

og har mangfoldige bruksegenskaper. Dette har gjort plast til et populært materiale som har 

økt betydelig i produksjon. Anslagene på total mengde plast produsert i verden, varierer. I 

1950 ble det produsert om lag 1,5-2 millioner tonn plast årlig. Per 2020 har tallet økt til 

nærmere 400 millioner tonn. Hovedårsaken til den store veksten er overgangen fra 

flerbruksmaterialer til engangsmaterialer [6, 7].  

Det finnes ingen som har ansvar for å utarbeide en samlet oversikt over plastforbruket årlig i 

Norge. En rapport fra Mepex anslår at den totale mengden av plast som forbrukes i Norge 

hvert år er rundt 3,1 millioner tonn [2].  

Omtrent halvparten av all plast som vi bruker i dag blir bare brukt en gang, i hovedsak som 

emballasje [8, 9]. Plastproduksjonen er energikrevende og for hver kilo plast som produseres, 

benyttes to kilo olje. Plastindustrien og -produksjonen er betydelige kilder til forurensning og 

klimagassutslipp [10-12]. En prosent av verdens totale klimagassutslipp kom i 2014 fra 

plastens verdikjede. Fortsetter denne økningen vil utslippene fra plastens verdikjede stå for 

15 % av det totale klimagassutslippet i 2050 [11].  

Plastavfall på avveie utgjør også et stort problem, særlig fordi det brytes veldig langsomt ned. 

Dyr utsettes for store lidelser og kan dø fordi de spiser eller blir sittende fast i plastavfall.  

 

Mikroplast 
Når plast brytes ned blir den ikke borte, men blir til små biter som fugl og fisk kan forveksle 

med mat [13]. Mikroplast er små plastpartikler som blir produsert og tilsatt produkter (primær 

mikroplast), eller som oppstår på grunn av slitasje (sekundær mikroplast).  

Plastavfallet i miljøet vil etterhvert brytes ned til små partikler, mikroplast (mindre enn 5 mm) 

og nanoplast (mindre enn 1 µm), som også kan skade dyrelivet. De små plastpartiklene er ofte 

bærere av persistente (tungt nedbrytbare) organiske miljøgifter, som enten er tilsatt plasten 

eller som fester seg til plastpartiklene. Dette kan føre til at miljøgifter akkumulerer (hoper seg 

opp) i næringskjeden ved at de spises av små dyr i havet, som igjen blir spist av større dyr. Slik 

havner også plasten på vår middagstallerken. Plastforurensningen er på denne måten en 

trussel mot dyreliv, økosystemer, menneskers livskvalitet og helse, og medfører stor 

økonomisk skade [14].  

Anslag fra 2020 viser at det slippes ut omtrent 19 000 tonn mikroplast fra ulike prosesser på 

land i Norge hvert år. Nesten halvparten av dette ender opp i havet, i stor grad gjennom 

renseanlegg, overvann, elver og bekker. De største kildene til mikroplast i naturen er blant 

annet bildekk, kunstgressbaner, plastpelletsproduksjon, maling og tekstiler, se figur 1. 
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I regi av Vannområde Indre Oslofjord Vest har utslipp fra 30 kunstgressbaner i kommunene 

Asker, Bærum, Hurum, Nesodden og Røyken blitt kartlagt. Kartleggingen viser at det hvert år 

tapes/etterfylles mellom 3 – 5 tonn granulat per bane fra baner med vinterdrift, og mellom 

0,5 og 1 tonn tapes/etterfylles fra baner uten vinterdrift. Prøvetaking i området viste at det 

fantes store mengder gummigranulat utenfor banene, som vaskes ut med overvann og spres 

til vassdrag og naturområder nedstrøms banene. Det estimeres at hele 40 % av det tapte 

granulatet ender opp i naturen for baner med vinterdrift, mens 5-10 % fra baner uten 

vinterdrift. Resten tilbakeføres fra omkringliggende arealer eller følger med brukere av banen 

hjem [15].  

Figur 1: Illustrasjon av kilder og mengder av plastikk som havner i havet. Konsekvenser av plast i 
havet er også illustrert. Kilde: [1] 
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Hva skjer med plasten vår? 

Plastavfall i Norge 

Mer enn 8 400 tonn av det totale avfallet årlig fra husholdninger, anlegg og næring i Norge 

havner utenfor resirkulerings- og avfallssystemet. Det tilsvarer mer enn 2 kg per innbygger og 

er seks ganger mer enn i Sverige og Danmark [4].  

I følge Miljødirektoratets kunnskapsstatus om marin forsøpling og forsøpling i Norge, består 

mesteparten av forsøplingen av plast. I Norge er det grovt estimat på at vi årlig har rundt 

3,1 millioner tonn plastprodukter i bruk, hvorav ca. 540 000 tonn blir til avfall. Registreringer 

av avfall langs kysten viser at det i Oslofjorden og generelt i Sørøst-Norge dukker opp mest 

forbruksrelatert avfall, mens avfallet i Vest- og Nord-Norge i større grad knyttes til fiske og 

akvakultur [2, 16]. Figur 2 viser typene produktkategorier som bidrar til mest plastavfall.  

 

 
At avfall havner på avveie er ikke det eneste problemet. Det er fortsatt en lang vei å gå når det 
kommer til materialgjenvinning av plastavfall, og behovet for plastgjenvinning i Norge. Det er 
beregnet at kun 140 000 tonn går til materialgjenvinning, som tilsvarer 24 % av den totale 
mengden plastavfall i Norge. På verdensbasis er det bare rundt 5 % av all plast som blir 
gjenvunnet etter bruk. Selv om vi er flinkere enn gjennomsnittet i verden, er plast et vesentlig 
avfallsproblem også i Norge.  

Figur 2. Estimert mengde plastavfall i Norge, fordelt på produktkategorier i prosent. Kilde: [2] 
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Plastavfall i Drammen 

Tall fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) viser at det i 2020 ble samlet inn 

ca. 1 750 tonn husholdningsplast. På grunn av begrenset mulighet for gjenvinning av plast i 

Norge blir husholdningsplasten (emballasjeplast) fraktet til Europa for sortering og 

materialgjenvinning. Transport av avfall over slike avstander medfører store klimagassutslipp. 

RfD krever dokumentasjon fra mottaksanleggene for å vite hvor plasten ender opp. I 2019 ble 

plasten sendt til materialgjenvinning i hhv. Tyskland (76 %), Belgia (7 %), Bulgaria (6 %), Finland 

(5 %), Nederland (4 %) og Estland (1 %).  

Omtrent 66 % av all husholdningsplasten i Drammen blir sortert ut til materialgjenvinning. 

Resten er urenheter, etiketter og typer plast som ikke egner seg til materialgjenvinning [17]. 

Reell andel som blir gjenvunnet kan imidlertid bli lavere, fordi plasten har fått for dårlig 

kvalitet, eller er en blanding av ulike typer plast som ikke kan skilles.  

 

Føringer for plastarbeidet i kommunene 
De siste årene har flere samarbeidsavtaler, strategier og planer kommet til, som Drammen 

kommune forplikter seg til å følge opp gjennom nasjonale eller lokale vedtak:  

 FN har satt et globalt mål om å stanse utslipp av plast til verdenshavene2. FNs 
miljøprogram lanserte i 2017 en global kampanje, «Clean Seas», i et forsøk på å 
eliminere to av de største kildene til marin forurensning (mikroplast og engangsartikler i 
plast) innen 2022 [5, 18].  
Tiltak mot plastforurensning er forankret i FNs bærekraftsmål nr. 12 og 14. 
Bærekraftsmål 12 går ut på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. 
Gjennom mål nr. 14 om hav, har medlemslandene blitt enige om å forhindre, og i 
betydelig grad redusere, marin forsøpling innen 2025. 

 

 

 

 

 

 Den 3. juli 2021 ble det gjennom EUs direktiv om plastprodukter, som Norge har forpliktet 

seg til, innført forbud mot flere engangsprodukter i plast. Produktene det gjelder er 

bestikk, tallerkener, sugerør, ballongpinner, rørepinner og bomullspinner i plast, samt 

matbeholdere, drikkebegre og drikkevareemballasje av isopor, samt alle produkter laget 

av okso-nedbrytbar plast. Forbudet kan føre til en reduksjon av plastartikler på 

1,9 milliarder enheter, som representerer 3 600 tonn plast årlig i Norge [19].  

 

 Når det gjelder krav til håndtering av avfall, stadfestes dette i egne lovverk, strategier og i 

stortingsmeldinger [20]. Regjeringens plaststrategi og strategien for en sirkulær økonomi, 

                                                            
2 Resolusjon 3/7 fra FN sin tredje miljøforsamling 
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er spesielt relevante for å møte utfordringen knyttet til plastforurensning og 

plastforsøpling.  

Stortingsmelding 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi 

inneholder kapittel syv regjeringens plaststrategi - en strategi mot marin forsøpling og 

spredning av mikroplast [20]. Regjeringens oppdatering av denne plaststrategien ble 

lansert 10. august 2021. Her stadfestes det at Norge har som visjon at [7]:  

 

«(…) det er viktig å fremme berekraftige plastprodukt, berekraftig forbruk av 

plastprodukt og reduserte mengder plastavfall som ikkje blir utnytta for 

materialattvinning, samt framleis hindre at plastavfall hamnar i naturen». 

 

Videre lister plaststrategien flere mål for Norges arbeid mot plastforsøpling og for en 

bærekraftig plastproduksjon.  

 

 I kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040, har Drammen kommune som hovedmål 

for klima- og miljøvennlig utvikling at «Drammen skal bli Norges grønneste kommune 

– et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge 

miljøvennlig».   
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Tiltak for å redusere forbruk og utslipp av plast i Drammen  
Tiltakene som beskrives her skal i første omgang hjelpe kommunen med å sette fokus på 

problemstillingen, og bidra til å kartlegge dagens faktiske situasjon. Det er viktig at alle får 

eierskap til både problemstillingene som beskrives, og mulige løsninger.  

Fremdrift på gjennomføring av tiltakene skal evalueres etter 2 år, når revisjon av planen 

starter. Tiltakene skal derfor legge grunnlaget for mer konkrete måltall og tiltak i reviderte 

planer.  

 

1. Generelle tiltak 
Kommunen skal aktivt jobbe med å redusere kommunens plastforbruk og plast på avveie. Med 

«kommunen» menes her alle som bor og jobber i Drammen kommune. Dette kan gjøres ved 

hjelp av klima- og miljøvennlige innkjøp, smartere plastforbruk, reduksjon av plastprodukter 

og bedre håndtering av avfall. Kommunen som virksomhet har et stort ansvar for å gå foran 

med et godt eksempel, slik at kommunens drift kan bidra til reelle endringer.  
 

 

 Generelle administrative tiltak  

1.1 Kommunen skal jobbe målrettet for å redusere forbruk og utslipp av plast fra egen drift og 

virksomhet. 

1.2 Unødvendig engangsplast skal kartlegges og fases ut.  

1.3 Kildesorteringsrutiner skal følges opp med mål om å oppnå minst mulig restavfall, og utsortering av 

mest mulig plast til gjenvinning. 

1.4 Sørge for å kartlegge innkjøp og anskaffelser, og stille krav om redusert, gjenvinnbar og resirkulert 

plastemballasje ved levering og kjøp av varer. 

1.5 Foreta en kartlegging og gjennomgang av maler for anskaffelser av entreprenørtjenester, med mål 

om å redusere mengden plast som avfall på byggeplasser. 

1.6 Veilede kantiner, kjøkken og serveringssteder til å fase ut unødvendig engangsplast og finne fullgode 

miljøvennlige erstatningsprodukter. 

1.7 Det skal stilles krav til sports- og kulturarrangementer om å unngå bruk av engangsplast, og til 

opprydding av avfall under og etter arrangementet. Det skal tilrettelegges for kildesortering.  

1.8 Kommunen skal bidra til å redusere behovet for bruk av bil, ved å tilrettelegge arbeidshverdagen med 

fleksible løsninger som for eksempel digitale møter.  

1.9 Legge til rette for sykling til arbeidsplasser og elsykkel til bruk i tjeneste, samt garderober med dusj. 
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2. Driftstiltak 
Drammen vil gjennom aktive valg mot plastforurensning, fase ut miljøskadelige alternativer 

med nye, miljøvennlige løsninger. Målet er å gradvis innføre mer bærekraftige produkter og 

løsninger, ikke at alle tiltak skal gjøres umiddelbart. Utskifting av plastprodukter og –

materialer kan for eksempel skje gjennom planlagt rehabilitering av eksisterende anlegg og 

infrastruktur, og justerte krav i nye rammeavtaler og ved etablering av nye anlegg.  

 

 Driftstiltak  

2.1 Redusere avrenning av gummigranulat fra kunstgressbaner, og teste alternativer til kunstgress.   

 Opprette silordninger ved eksisterende profesjonelle anlegg og gode rutiner for 

avfallshåndtering av kunstgressbaner  

 Kommunale kunstgressbaner ved skoler, barnehager og nærmiljø bytter ut gummigranulat 

med andre miljøvennlige fyllmasser når fyllmassen rutinemessig skal erstattes/fylles på. 

 Nye anlegg som etableres bør bruke nyeste tilgjengelige miljøvennlige teknologi. Eksempler 

på dette kan være fyllmasse av sand, nedbrytbare fyllmasser, eller uten fyllmasse. 

 Det gis kun støtte til baner med miljøvennlig fyllmasse, uten plast, jf. Miljødirektoratet sin 

definisjon av plastholdig ifyll. 

 Kartlegge og lage rutiner for oppsamling av gummigranulat i naturen.  

 *Se side 15   

2.2 Sørge for bedre løsninger for avfallshåndtering på utearealer og i offentlige rom, som ved 

formålsbygg, utfartsparkeringer og idrettsanlegg: 

 Utplassere avfallsbeholdere som reduserer forsøpling (dyr og spesielt fuglers tilgang til 

avfallet).  

 Kartlegge og vurdere behovet for å øke antall beholdere og hyppigere tømming.  

 Kartlegge behov for beholdere med sensorer for fyllingsgrad. 

 «Pante-ringer» på flere beholdere, slik at panteflasker og -bokser lettere kan sorteres ut. 

2.3 Sette krav i løpet av planperioden til drift av kaianlegg/gjestebrygger og småbåthavner, spesielt der 

det foregår vedlikehold av båter, som småbåthavner med opplagsplass: 

 Matter under båtene, fast dekke og/eller annen oppsamling av maling/bunnstoff.   

 Slipemaskin med støvsuger. 

 Utskillerfunksjon med sandfang for oppsamling av partikler ved spyleplasser.  

 Innføring av «skrogvaskeplasser», der båter kan få fjernet begroing uten bruk av bunnstoff 

og sliping. 

 Kartlegge behov for å utplassere kommunale avfallsbeholdere.  

2.4 Ha deponiløsninger for skitten og forsøplet snø for å hindre spredning av mikroplast og søppel fra 

snøbrøyting.  

2.5 Vurdere behovet for drikkevannsfontener der infrastruktur allerede er tilrettelaget for dette, for å 
begrense forbruk av engangsplastflasker.  

2.6 Kartlegge og etablere gode driftsrutiner for tømming av sandfangsluk på overvannsnettet. Gamle sluk 

uten sandfang bør også byttes ut med sandfangsluk.   

2.7  Vurdere alternative produkter for veioppmerking som ikke inneholder plast.   
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Foto: Miljø og landbruk  

3. Informerende tiltak 
Det er stort behov for informasjon og kunnskap om både kildene til og konsekvensene av 

plastforurensning. Økt kunnskap blant innbyggerne i Drammen kommune kan forebygge og 

redusere unødvendig plastforbruk og forurensning. Drammen skal aktivt jobbe med å 

oppmuntre kommunens innbyggere til å ta del i arbeidet med å redusere plastforurensning, 

og forbedre kommunens kunnskapsgrunnlag.  

 

 Informerende tiltak  

3.1 Informere om landbruksplast:  
 ordninger om henting og gjenvinning,  

 ulovlig å brenne og forsøple. 

3.2 Spre informasjon om, og oppfordre til redusert forbruk av plast og endrede forbruksvaner. 

3.3 Bruke sosiale medier for å spre blant annet informasjon om plastforsøpling og ryddeaksjoner. 

Delta i, arrangere og oppfordre til ryddedugnader som: 
 Strandryddedagen. 

 Rusken. 

 Før fuglene kommer. 

 Adoptere en strand - “Min bit av Norge”.  

 Temadag for barneskoler og ungdomsskoler. 

 Plastpatruljen.  

3.4 Kartlegge forsøpling; omfanget, spredning og kildesporing:  

 Bybildet. 
 Elve- og fjordbunnen.     

3.5 Oppfordre lokalt næringsliv til å engasjere seg i plastproblematikken. Oppfordre næringer til å tenke 

mer miljøvennlig og redusere plastforbruket. 

3.6 Delta i samarbeid og nettverk med mål om redusert plastforbruk og –forsøpling, som for eksempel  
Hold Norge Rent og "Plastsmarte byer og kommuner".   
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Foto: Miljø og landbruk  

4. Tiltak som fører til utfasing 
Drammen kommune ser det som nødvendig å fase ut unødvendig forbruk av plast på enkelte områder. 

Dette gjelder i tilfeller der plasten er klart unødvendig, og der det er stort potensial for at den kommer 

på avveie som avfall. Dette vil skape rom for nye og miljøvennlige alternativer. 

 

 Tiltak som fører til utfasing 

4.1 Krav til fallunderlag på lekeplasser. Bruk av plastdekke som for eksempel kunstgress, gummiheller og 

gummibelegg på kommunale lekeplasser, nærmiljøanlegg, barnehager og skoler skal 

konsekvensvurderes ved prosjektering av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Det 

utarbeides retningslinjer for i hvilken grad og omfang slike dekker kan benyttes i kommunale anlegg, 

og bruken skal begrenses mest mulig. Det igangsettes pilotprosjekter i planperioden for utprøving av 

alternative løsninger som kan tilfredsstille miljø-, bruks-, sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdskrav som 

erstatning for plastdekker. 

*Se side 15   

4.2 Fase ut bruken av engangsplast ved pynting av byen, arrangementer, festivaler, politiske kampanjer og 

ved utdeling av reklamemateriell. Utarbeide retningslinjer med krav til arrangementer om å unngå 

unødvendig engangsplast, og vurdere innføring av et forbud ved neste rullering. 

4.3 Fase ut ballongslipp og heliumballonger. Utarbeide retningslinjer med krav til arrangementer om å 

unngå heliumballonger, og vurdere innføring av et forbud ved neste rullering. 

4.4 Fase ut isopor på flytebrygger ved utskiftning av kaianlegg/båthavner.  

4.5 Arbeidstøy i fleece fases ut av arbeidstøyporteføljen.  

4.6 Det bør unngås bruk av plastbaserte malinger, særlig utendørs.  

Ved vedlikehold av bygninger og utendørs installasjoner skal maling som skrapes av samles opp i den 

grad det lar seg gjøre. 
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Beskrivelse av enkelte tiltak 
Kunstgressbaner: 
Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk 

og veier. Gummigranulatet består av 1-3 mm store biter av oppkvernede bildekk, og over 1 500 tonn 

gummigranulat fra kunstgressbanene havner hvert år i naturen [21]. Granulat fra kunstgressbaner er 

ikke bare et forsøplingsproblem, men også et miljøgiftproblem [22]. I følge Miljødirektoratet er alt 

fyllmateriale som helt eller delvis består av plast å regne som plastholdig løst fyllmateriale. Dette 

omfatter blant annet gummigranulat, andre plastholdige partikler, korn eller revet plast, og sand og 

mineraler som er kledd med polymerer/plast.   

I april 2021 vedtok Regjeringen en endring i forurensningsforskriften, med en rekke krav som skal bidra 

til å redusere forurensningen fra kunstgressbaner med 90 % [21]. Forskriftskapittelet 23A setter krav 

om en fysisk barriere rundt banen, samt at den ansvarlige må sørge for forsvarlig håndtering av snø og 

drens- og overvann for å hindre at gummigranulat havner på avveie. Forskriften inneholder også krav 

om informasjon til brukere av banen, slik at de kan bidra til å hindre spredning av gummigranulat [23]. 

Eieren av banen skal dessuten vurdere om det går an å bruke erstatningsmateriale, og gjøre det der 

det er mulig. De mest kostnadskrevende tiltakene trer først i kraft når banene skal rehabiliteres, som 

for eksempel fysisk barriere rundt banen og substitusjonsplikt [21].  

EU utvikler for tiden en ny regulering av mikroplast, i en rekke produkter, som blant annet omfatter 

gummigranulat. Reguleringen kan føre til at gummigranulat ved kunstgressbaner blir forbudt i 

framtiden. Hvis bruk av gummigranulat ved kunstgressbaner blir regulert i EU, forutsettes det at 

regelverket også vil gjelde i Norge. Det er forventet at EU-regelverket, med mulige 

overgangsbestemmelser, tidligst blir vedtatt i EU i 2022. Sand, kork og olivenstein er noen av 

alternative fyllmaterialene som prøves ut, og som allerede er i bruk ved en rekke idrettsbaner [24]. 

 

Gummibelegg på lekeplasser: 
Kunstige uteområder har blitt stadig vanligere i Norge de siste tiårene. Gress, grus og jord er byttet ut 

med gummi og plast. Støtdempende fallunderlag, i form av gummiheller, helstøpte gummibelegg eller 

kunstgress benyttes i barnehager, skoler og på andre lekeplasser [25].  

Plastdekker lages i to lag, tradisjonelt med resirkulert granulat fra kasserte bildekk som støtlag og ny 

gummi som topplag. Støtlaget inneholder tungmetaller og andre miljøgifter, som ved slitasje vil kunne 

spres til omgivelsene gjennom mikroplast [26].  

Det ble utført en falldekkeundersøkelse i 2020 i regi av Naturvernforbundet og Forbrukerrådet, i 

samarbeid med miljøgiftlaboratoriet til Norsk institutt for luftforskning (NILU). I undersøkelsen ble det 

tatt prøver av fallunderlag på tilfeldig valgte lokaliteter på Sør-Østlandet; én skolegård, én lekeplass og 

fem barnehager. Analyser av prøvene påviste miljøgifter som klorparafiner, tungmetaller, tjærestoffer, 

ftalater og hormonhermere. Det ble funnet opptil 9 milligram klorparafiner per gram i plastdekkene. 

Det er like mye som i farlig avfall [25]. Det er i dag begrenset forskning på hvilke helsepåvirkninger 

plastdekker har på mennesker, og da spesielt på barn, som i tillegg til å være mest i kontakt med 

underlaget, også er små og mest sårbare. I et føre-var-perspektiv bør derfor falldekker unngås.  
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