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Kort om kunstgressbaner i Trondheim
▪ 2012: 49 ordinære kunstgressanlegg, av disse var 2
kunstgressanlegg kommunale.
▪ I tillegg var det 10 naturgressbaner og 9 grusbaner,
de fleste kommunale
▪ 2016: 60 ordinære kunstgressanlegg, av disse 6
kommunale og 1 fylkeskommunal. 53 baner eid av
fotballklubber.
▪ 2020: 66 ordinære kunstgressbaner (11er/9er/7er).
Av de 66 banene er 55 baner eid av fotballklubber.
De fleste med innfyll av gummigranulat (SBRgummi).

Målretta prosjekter

Mer kunstgress i Trondheim 2013-16

Skandia Cup 2012 Lade idrettspark

● Stort underskudd på kunstgressflater for breddefotballen.
Klar melding til kommunen fra NFF Trøndelag i 2012!!
● Trondheim kommune søkte på og fikk 3 mill kr i
pressområdemidler til prosjektet i 2013.
To sentrale politiske vedtak:
•Kunstgressløfte i 2014 (8 mill)
•Plan for Idrett og fysisk aktivitet i 2015, sak 50/15

”Trondheimsmodellen”
▪ Klubbene bygger, drifter og eier.
▪ Verktøy/finansiering:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stor egeninnsats hos klubbene.
Egenkapital/dugnad/sponsorer/aktivitetsavgift (klubb)
Kommunal garanti på låneopptak og spillemidler
Kostnadsfri festeavtale for tomt i 30 år
Spillemidler.
Kommunalt tilskudd inntil 10% av godkjent kostnad.
Ekstraordinære tilskudd: programsatsningsmidler
(staten), pressområdemidler (staten), kunstgressløfte i
Trondheim kommune, politisk vedtak/tilskudd.

Politiske vedtak i Trondheim om tiltak for bedre
håndtering av granulat.
2016
Bystyret vedtok som del av Handlings- og
økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017, sak 188/16
følgende:
Mindre bruk av gummigranulat
Gummigranulat fra kunstgressbaner er en betydelig
miljøbelastning. Sentrum-venstrepartiene ønsker at det skal
gjennomføres et forsøk med bygging av en kunstgressbane hvor
gummigranulat erstattes av andre materialer og/eller det lages et
system for å fange opp og å gjenvinne brukt gummigranulat.
Rådmannen må identifisere et egnet prosjekt, enten en bane
kommunen selv bygger og driver, eller i samarbeid med et
idrettslag hvor kommunen tar på seg eventuelle tilleggskostnader.

2017
▪

Bystyret vedtok 18. mai 2017, sak 79/17, Årsoppgjør 2016.
å sette av 4,5 millioner kroner til et nytt kunstgressløft.

▪

I sak 203/17 Kunstgressløft for flere baner i Trondheim rapport fra 2014 og fordeling av 4,5 mill kroner i 2017
vedtok formannskapet blant annet at 0,5 millioner av de
4,5 millionene kronene til kunstgress fra Årsoppgjør 2016
skulle settes av til tiltak for oppsamling av granulat.

2018
▪

Bystyret vedtok som del av Årsoppgjøret 2017 sak 100/18
å sette av 0,5 millioner kroner til oppsamlingstiltak på
eksisterende baner med gummigranulat og tilskudd ved
etablering av nye baner uten gummigranulater.

2019
▪

Bystyret vedtok som del av Årsoppgjøret 2018 sak 84/19 å sette
av 1,5 millioner kroner til kunstgress/ granulatutfordringer.

▪

Bystyret vedtok som del av sak 47/19 Investeringer og
driftsprosjekter innenfor idrettsområdet 2019 - vedtatte
prosjekter og prioriteringer framover blant annet følgende:
“5. Bystyret ber rådmannen være i forkant ved å gå i dialog med
byens fotballklubber om de økonomiske konsekvensene ved
forskriftsendringene rundt gummigranulat. Rådmannen bes om å
tilby klubbene bistand i å samordne innkjøpsavtaler slik at
oppsamlingsanlegg for granulat ikke medfører like stor
økonomisk ulempe for hver enkelt klubb. Rådmannen bes
videre å se på om innføring av oppsamlingsanlegg for
granulat kan være et spleiselag mellom kommune og
enkeltklubber i neste års budsjett.
6. Bystyret ber rådmannen om å vurdere en økonomisk “pott” der
fotballklubber kan søke om tilskudd når de ved endringer av
dekke går over til granulatfritt gress.”

Kunstgresshøring, behandlet i
formannskapet 1.10.2019, sak 207/19
Høringsuttalelse om ny forskrift for håndtering av
gummigranulat.
Vedtak:
Trondheim kommune avgir høringsuttalelse til Miljødirektoratet om ny
forskrift for håndtering av gummigranulat

Vedtak i formannskapet 5.11.2019, sak
220/19
Bistand til fotballklubbene vedrørende håndtering av
gummigranulat på kunstgressanlegg
1. Formannskapet tar saken om disponering av midler avsatt til
kunstgress/granulatutfordringer til orientering.
2. Formannskapet vedtar at vedlagte mal om avtale om idrettslags miljøog sikkerhetsstyring på areal avsatt til fotballbaner legges til grunn for de
konkrete avtaler som inngås mellom kommunen og eiere av
kunstgressanlegg.
3. Formannskapet vedtar at framtidige kunstgressflater i nærmiljøanlegg
som anlegges på kommunal grunn skal være innfyllsfrie uten granulat og
at Trondheim kommune i framtiden ikke vil prioritere spillemidler til nye
nærmiljøanlegg med granulatinnfyll.

2020
▪

Formannskapet 25.2.20, sak 55/20 Høring - nye retningslinjer for
tildeling av spillemidler. Formannskapet vedtok blant annet
følgene: “Nye anlegg med løst gummigranulat prioriteres ikke.”

▪

Fylkestinget behandlet 22.4 sak 48/20 - Spillemidler til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet - Nye retningslinjer (2020-2023). Nytt
utkast etter høring, og vedtok blant annet følgende:
“4. Trøndelag med sine tunge teknologimiljøer har gode
muligheter til å gå i front både regionalt, nasjonalt og
internasjonalt, i arbeidet med å utvikle alternative løsninger til
kunstig innfyll som granulat på våre kunstgressbaner. Gjennom
samarbeidet med teknologi og kunnskapsmiljøene NTNU/SIAT,
prosjekt KG 2021, er arbeidet med nye alternative løsninger
allerede godt i gang.
5. Det forventes at det legges et enda større press på
produsentene og at framdrifta i arbeidet forsterkes slik at kunstig
innfyll utfases og at nye løsninger er reelle i nær framtid.”

▪

▪

Bystyret 17.6.2020, sak 93/20, Sverresborg fotball søknad kommunal garanti:
Vedtak: Bystyret har som mål å bli kvitt gummigranulat som
fylling på fotballbaner i Trondheim. Bystyret viser til tidligere
vedtak i Formannskapet i sakene 220/19 og 55/20.
Bystyret stiller garanti for et lån på 9,5 millioner kroner under
forutsetning av at det etableres et pilotprosjekt i samarbeid med
Sverresborg fotball for å redusere bruken av gummigranulat
betydelig eller helt ved rehabilitering av Havstein kunstgressbane,
varmesentral for undervarmeanlegg, lysanlegg og etablering av
nye treningsfelt med kunstgress.

Velges løsning med noe ifylling av gummigranulat er målsetningen
at dette byttes ut når gode alternativer fins på markedet.
Kommunen vil dekke ekstra investeringskostnader med inntil 1,5
millioner kroner for og oppnå dette.
Kommunedirektøren bes om å gå i dialog med Sverresborg fotball
og relevant fagmiljø for å sikre et valg av banedekke med
tilfredsstillende kvalitet, og at kommunen bærer eventuell risiko
for økte drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til valget av dekke.
Banedekke må dekke kriteriene for at det tildeles spillemidler.

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 17.6.2020, sak 109/20
Første økonomirapport 2020 følgende:
“5 millioner til pilotprosjekter som tester andre innfyllsmaterialer
enn løst gummigranulat i kunstgress på både private og
kommunale baner. Bystyret ber kommunedirektøren opprette ny
tilskuddspott for fordeling av midler og legge frem en sak om
fremtidige behov på feltet og hvordan midlene fordeles i første
omgang. Søknad fra Sverresborg IL prioriteres først i 2020.”

Kunstgressmidler til private og kommunale baner - 5,0 mill i 2020
Som oppfølging av bystyrets vedtak i sak 109/20 utlyser kommunedirektøren
v/Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim midler til idrettslag som eier egne
kunstgressanlegg og som har bygget eller rehabilitert kunstgressanlegg i 2020 eller
som planlegger å bygge eller rehabilitere kunstgressanlegg i nær framtid.
Følgende kriterier legges til grunn for å behandle søknaden:
1. Det kan søkes på tilleggskostnader for bruk av annen type innfyll enn granulat
fra oppmalte bildekk (SBR). Det må være innfyll med minst mulig grad av
mikroplast og gummi innhold.
2. Det kan søkes på tilleggskostnader for kunstgresstyper helt uten innfyll (sand og
granulat) evt kunstgress med bare sand.
3. Søknaden kan gjelde rehabilitering av eksisterende baner og etablering av nye
baner.
4. Det kan ikke søkes på denne potten for tiltak knyttet til ivaretakelse av innfyll på
baner jf forventede nye føringer fra Miljødirektoratet. Stortinget ba i februar 2018
regjeringen innføre et regelverk, Meld. St. 45 (2016-2017), Innst. 127 S (20172018), “som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra
eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk med virkning fra 1. januar 2019”.
Dette regelverket er nå under utarbeidelse hos Miljødirektoratet .
Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket og finansieringsplan. For tiltak
gjennomført i 2020 skal søknaden inneholde budsjett som viser regnskap for
prosjektet. Søknadsfrist 1.12.20

Trondheim kommune - tiltak knyttet til
granulatufordringene
▪ Pilotprosjekt i 2017, Byåsen arena.
▪ Ny kunstgressbane på Leangen i 2017 uten innfyll av
granulat. Banen er godkjent for breddefotball.
Banen har bestått Nordisk test og er
spillemiddelberettiget.
▪ Jevnlig kunstgressmøter med
idrettslagene/anleggseiere/entrepenører/NFF/SIAT
▪ Deltakelse i nasjonal kunstgressgruppe med 5
storkommuner. Påvirke nasjonalt/NFF/KUD.
▪ Arbeidsgruppe med NFF Trøndelag, Trondheim
bydrift og IF.
▪ Igangsatt arbeide med avtale om idrettslagenes
miljø- og sikkerhetsstyring.

Avtale om idrettslagets miljø- og sikkerhetsstyring på
areal avsatt til fotballbaner
Tilsynsmyndigheten for forskriften er lagt til Fylkesmannen.
▪

Trondheim kommune som grunneier vil også stille tydelige krav til
baneeierne framover. Eierne av kunstgressbaner har i dag, i tillegg til
feste-/leieavtale om grunn, en avtale med kommunen knyttet til
driften av banene. Flere av disse avtalene er nå i ferd med å utløpe
og kommunen har derfor foretatt en gjennomgang av
avtalegrunnlaget og utarbeidet en ny avtalemal.

▪

Den nye avtalemalen stiller krav til baneeier om at drift, vedlikehold
og oppgradering av anlegget må kunne dokumenteres, og på
forespørsel skal dokumentasjon kunne legges frem for Trondheim
kommune eller tilsynsmyndighet.

▪

Anleggene, og de naturlig tilhørende arealene, skal ryddes for
gummigranulat og avfall kort tid etter at snøen har gått, og senest
15. mai. Dersom baneeier skal tildeles kommunale tilskudd knyttet
til kunstgressbaner, forutsettes det at baneeier har inngått og
oppfyller avtale med Trondheim kommune om Avtale om idrettslags
miljø- og sikkerhetsstyring på areal avsatt til fotballbaner.

