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Vi fyller naturen 
med mikroplast

Kunstgressbaner er en stor kilde:

Christoffer Back Vestli
seniorrådgiver

Miljødirektoratet 



Photo: Alexander Hafemann



Også Norge skal gå fra 
lineært til sirkulært

• Liv på land og i vann, økonomisk vekst, 
bærekraftige byer, forsvarlig forbruk og 
produksjon er sentralt i FNs bærekraftmål, 
og påvirker de fleste sektorer

• Overgangen til en sirkulær økonomi krever 
økt ressursutnyttelse av det vi bruker og 
av det vi kaster, og er avhengig av et rikt 
og rent miljø

• EUs plaststrategi og nasjonale politiske 
føringer nødvendiggjør styrket innsats 
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Utslipp av mikroplast i Norge

• Mikroplast er plastbiter mindre enn fem millimeter 
• 10 000 tonn mikroplast fra landbaserte kilder i Norge 

er estimert å havne på avveie hvert år
• Bildekk er den største (5 000 tonn/år) er anslått til å 

være den største kilden
• Renseanlegg hindrer 87-97 prosent av det som følger 

med avløpsvann, men det som blir renset havner i 
avløpslam, som ofte brukes på grøntarealer, og vil 
derfor likevel bidra til å spre mikroplast i naturen.

• I tillegg kommer forvitring av makroplast, dvs. større 
plastbiter som brytes ned over lengre tid



Utslipp av mikroplast i Norge





Hvorfor er det viktig å stoppe spredning av 
mikroplast i naturen?

• Blir funnet alle steder det er lett etter/målt, inkludert havområder; i 
vannoverflaten, innefrosset i is, i sedimenter på bunnen og langs kysten 

• Bidrar til å spre miljøgifter over lange avstander, til hittil uberørte områder: Er 
blant annet funnet på 4 500 meters dyp i Atlanterhavet

• Det meste av plasten som forsvinner kan ikke gjøres rede for og er umulig å 
fjerne med dagens teknologi

• Det er mer kostbart å fjerne plast, inkl. mikroplast, som er tilført naturen, enn 
å forebygge at den havner på avveie 
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Mikroplast påvirker dyrelivet

• Dyr forveksler plastbiter med mat og kan få falsk 
metthetsfølelse, mindre opptak av næring, indre skader og 
fordøyelsesproblemer

• Jo mindre plastfragmentene er, jo større er potensialet for 
opptak av miljøgifter i dyrene som spiser den, men 
kunnskapen om miljøgifter og mikroplast er mer begrenset 

• Alt tyder på at mikroplast og miljøgifter fraktes oppover i 
næringskjeden og hoper seg opp, men vi vet ikke nok om 
hva det vil si for oss mennesker

• Vi vet også lite om utbredelsen av nanoplast i naturen
Kilde: NIVA 2018



Hva bør vi gjøre for å redusere utslippene?

• Føre-var-prinsippet
• Vi har begrenset kunnskap om hvilke virkninger 

mikroplast har på naturmiljøet, men vi vet at 
påvirkningen er negativ og vi forventer at vi 
oppdager flere og kanskje mer alvorlige effekter

• Som privatpersoner kan vi redusere forbruket av 
engangsprodukter, bruke alternativ transport, ta hånd 
om avfallet vårt og være oppmerksom på hvordan vi 
bruker avløpet/hva vi kaster i toalettet© Justin Hofman/SeaLegacy
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Nasjonale tiltak for opprydding

• Opprydding i strandsonen er mer effektivt enn
opprydding til sjøs

• Mange organiserte ryddeaksjoner og generell
oppmerksomhet mot problemet bidrar positivt

• Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling

2015 2016 2017 2018

Antall 
søknader

90 71 202 162

Budsjett 
(MNOK)

7.5 15 60 80
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Etablering og drift av idrettsbaner som 
bruker plastholdig løst fyllmateriale 

• Miljødirektoratet kartla kilder til utslipp av mikroplast i 2017, 
som la et viktig grunnlag for videre oppfølging med tiltak

• Stortinget ba Regjeringen om å utarbeide et forslag til et nytt 
regelverk for oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner 
i februar i 2018

• Miljødirektoratet utarbeidet på kort tid et forslag før sommeren 
2018, som deretter ble behandlet politisk den påfølgende 
høsten og våren 2018/2019 

• Forslaget er nå sendt på høring, med frist 31. oktober 2019



Kan vi ikke bare forby gummigranulat? 

• Det finnes en rekke materialer som 
kan erstatte gummigranulat

• Forsøk med sand, kork og 
nedbrytbare varianter med 
varierende resultater - avhenger av 
drift hele eller deler av året

• Substitusjonsplikt etter vårt forslag 
pålegger den ansvarlige å erstatte 
gummigranulat der det er mulig  
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Foreslåtte krav for å hindre utslipp

• Minst 20 cm. høy og tett fysisk barriere rundt banen
• Løsninger for håndtering av drens- og overvann som sikrer oppsamling. I praksis 

betyr dette sandfangere, rister, nett og kunstgress lagt over kummer.
• Tiltak rettet mot spillere, som f. eks. rist ved inngangsparti, gjerder m.m.
• God informasjon overfor brukere av banen om spredning av fyllmateriale 
• Forsvarlig håndtering av snø, slik at dette ryddes på egnet område på eller 

utenfor banen. Dette skal være tilstrekkelig sikret mot utslipp. 
• Fyllmaterialet skal i størst mulig grad brukes om igjen, eller leveres til lovlig 

mottak etter forurensingsloven



Krav til dokumentasjon

• Den ansvarlige må til enhver tid ha kunnskap om og 
dokumentasjon på:
• Hvor mye materiale som er fylt på banen og hva det 

består av
• Hvor mye som er fjernet og hvordan det er håndtert 
• Tiltak som er gjennomført for å sikre oppfyllelse av krav 

i forskriften
• Innsats for å overholde substitusjonsplikten 

• Dokumentasjonen må tas vare på i minst fem år, av hensyn 
til tilsyn fra Fylkesmannen. 



Konsekvenser av forslaget

• Kostnadene for den enkelte bane vil variere 
og det er usikkerhet knyttet til anslagene

• Miljødirektoratets estimat er 278 000 kr per 
11-bane uten tiltak fra før

• Mange baner har allerede innført tiltak, og 
NFF anslår at kostnaden i gjennomsnitt vil 
være 152 000 kr. per bane

• Samlet kostnad vil med våre estimater være 
287 mill. kroner for alle 7-, 9- og 11-baner 

• Den fysiske barrieren kan ha den høyeste 
tiltakskostnaden, avhengig av materiale
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Kostnader for baner 
med vinterdrift

• 450 baner driftes om vinteren, 
og 320 av disse ligger langs 
vestlandskysten 

• Kostnaden for etablering av 
snødeponi er anslått til ca. 
230 000 kroner. 

• Mulig å bruke eksisterende areal 
til snødeponering eller utvide 
banearealet på langsidene

• Ca. 75 vil ha behov for eget 
snødeponi
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To alternativer til senere innføring av krav 
som vi ønsker innspill på i høringen

• Alternativ  1, senere ikrafttredelse av enkelte krav: 
• Kravet om fysisk barriere og snøhåndtering gjelder fra tre år etter 

ikrafttredelse for etablerte baner og for baner som er gitt byggetillatelse
• Kravet om løsninger for håndtering av drens-/overvann gjelder fra seks år 

etter ikrafttredelse for etablerte baner som ikke har slike løsninger i dag
• Alternativ 2, forskriften gjelder fra neste rehabilitering:

• Alle krav inntreffer når idrettsbanen skal rehabiliteres neste gang 

• Begge alternativer vil gi redusert effekt av forskriften i en periode



Klima- og 
miljønytte
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• Vil tilføre naturen mindre 
mikroplast ved å redusere 
utslippene fra kunstgressbaner 
med opptil 98 %

• Nytten er redusert miljøskade, og 
er ikke mulig å 
kvantifisere/tallfeste

• Vil kunne tvinge frem bruk 
av(mer miljøvennlige?) 
erstatningsmaterialer, særlig for 
baner med kun sommerdrift 



Avfallshåndtering av gummigranulat og 
av matter/underlag fra kunstgressbaner

• Forslaget dekker ikke 
avfallshåndtering av matte/underlag 
som skiftes ut ved rehabilitering

• Fremmer ombruk og presiserer 
pliktene i forurensingsloven om 
håndtering av næringsavfall

• Miljødirektoratet, Fylkesmanns-
embetene og NFF presiserer 
avfallsregelverket i veiledning Foto:  B. Nygård



Kort om EU/ECHAs restriksjonsforslag
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• Restriksjonsforslag for tilsatt 
mikoplast i stoffer, blandinger og 
produkter er på høring (6 mnd.)

• Ulike overgangsordninger og 
tilpasninger

• Etterspør informasjon om effekten 
av restriksjonen på denne typen 
materialer og hvorvidt det vil være 
behov for unntak

https://echa.europa.eu/-/restriction-proposal-for-intentionally-added-microplastics-in-the-eu-update
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