
Svar på spørsmål fra Jan Peter Lyngstad (AP) vedr. gummigranulat ved 

kunstgressbanene i Brandbu og Gran.  

 

Spørsmål: 

Jeg er gjort kjent med at håndteringen av gummigranulat ved kunstgressbanene i 

Brandbu og Gran er idrettslagenes ansvar. Om dette medfører riktighet er mitt 

spørsmål: Har kommunen noen rutiner for å kontrollere hvilke tiltak som blir gjort og 

om disse tiltakene er gode nok? 

 

Svar på spørsmål: 

Det er riktig at det er anleggseier, dvs. Gran IL og Brandbu IF, som har ansvaret for 

driften av de tre kunstgressbanene som finnes i Gran kommune. Det betyr også at det er 

idrettslagene som må påse at gjeldende anbefalinger for å hindre utslipp og spredning 

av mikroplast følges.  

Gran kommune har tett dialog med lagene, Innlandet fylkeskommune og Norges 

Fotballforbund om hva som må gjøres for å hindre at granulatet spres utenfor banene. 

Norges Fotballforbund har tidligere gjennomført tilstandsvurderinger av banene i 

kommunen, og kommet med anbefalinger om hvilke konkrete tiltak som må på plass for 

å hindre granulatflukt. Dette omfatter fysiske barrierer rundt banen, løsninger for 

håndtering av drens- og overvann, informasjonsformidling og ikke minst forsvarlig 

håndtering av snørydding og deponering ved vinterbruk. Det er også invitert til 

fagseminar med tema om hvordan hindre spredning av granulat, både Gran IL og 

Brandbu IF har deltatt på disse.  

 

Gran IL har innført flere tiltak for å redusere utslippet til naturen, bl.a. legger de ut 

fiberduk for å samle opp snøen som brøytes.  Dette er et av tiltakene som 

Fotballforbundet anbefalte i sin tilstandsrapport. Kunstgressbanen i Brandbu brøytes 

bare delvis, dvs. at snøen ikke deponeres utenfor, men blir liggende på banen.  

Oppsamlet plastholdig løst fyllmateriale renses og tilbakeføres banen om våren. 

Så langt er det ikke vedtatt egen forskrift med krav til kunstgressbaner med 

gummigranulat, men Miljødirektoratet kom i 2020 med forslag til nytt kapittel i 

forurensningsforskriften (se vedlegg). Kapittel 23 A Utforming og drift av idrettsbaner 

der det brukes plastholdig løst fyllmateriale.  

Gran kommune har god dialog med idrettslagene i forhold til gjennomføringen av 

nødvendige tiltak for å hindre granulatflukten. Det er ikke gjennomført direkte 

kontroller. 



I tillegg følger administrasjonen utviklingen av nye og mer miljøvennlige fyllmaterialer 

for kunstgressbaner nøye. Vi følger også til en hver tid gjeldende veiledninger og 

bestemmelser som utgis årlig av Kulturdepartementet i forhold til planlegging, bygging 

og drift av kunstgressbaner.  

 

 

Gran, 22. mars 2021 

 

Randi Eek Thorsen 

ordfører  
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