Nyanlegg og rehabilitering av kunstgressbaner
 Det skal arbeides for å anlegge kunstgressbaner uten gummigranulat som innfyllsmateriale,
spesielt for breddefotballen.
 Innfyllsmateriale av naturprodukter/produkter som nedbrytes på en naturlig måte i naturen
skal søkes å velges.
 Målsettingen skal være å fase ut kunstgressbaner med gummigranulat i kommunen.
 Kommunen skal sammen med BIR/idrettslagene søke alternative løsninger og kommunen skal
aktivt bidra med dette økonomisk.
 Kommunen skal imidlertid ikke pålegge idrettslagene å anlegge granulatfrie baner før det
finnes løsninger som ivaretar støtdemping, friksjon og levetid på tilsavrende måte som
dagens granulatbaner. Alternative løsninger for gummigranulat bør være gjennomprøvd og
testet.
 Kunstgressbaneanlegg med granulat for vinterbruk skal ha en funksjonalitet som ivaretar en
miljøvennlig håndtering av granulatet. Det vil bl.a. si:
o Oppsamlingsplass for snø ved banen, gjerne i form av en binge med ringmur (hvis mulig).
o Duk kan også som alternativ anvendes der hvor det kan forsvares, for gjenbruk av
granulat.
o Dersom plassering av ny kunstgressbane i forhold til å ivareta miljøaspektet ikke egner seg
for vinterbruk for, skal dette kunne forbys.
 Ved bytting av kunstgress/rehabilitering skal det gamle kunstgresset og evn. granulatet
behandles som spesialavfall og deponeres på lovlig deponi. Dersom kunstgresset kan
gjenbrukes, skal det inngås en avtale hvor mottaker er gjort kjent med hvilket ansvar dette
innebærer, i tillegg til avtale med grunneier.
Drift
 Det skal foreligge en driftsavtale med kommunen i tilfeller hvor andre enn kommunen drifter
kunstgressbane.
 Drift og bruk av kunstgressbaner skal være mest mulig miljøvennlig. Dette stiller krav til
kommunen, driftsansvarlige i idrettslagene og deres evn. leverandører av tjenester.
 Granulater skal som hovedregel ikke utenfor banen, dvs. utenfor gjerde. Dersom det er fast
dekke, evn. duk utenfor banen, kan det godkjennes deponering her. Dette skal samles opp og
gjenbrukes uten opphold om våren.
 Granulat som ikke kan gjenbrukes, skal leveres på lovlig depot. Dette skal kunne
dokumenteres av driftsansvarlig.
 Idrettslag skal ha rutiner for fjerning av granulat fra sko og tøy etter trening/kamp.
 Etterfylling av granulat skal skje med samme type granulat, evn mer miljøvennlig. Dette
skal kunne dokumenteres av driftsansvarlig.
 Dreneringssystemet rundt banen skal undersøkes og sandfang må renses for granulat
etter behov, dog minimum hvert år.
 Driftsinstruks fra leverandør av kunstgress skal følges og det skal dokumenteres at dette
er gjort. Dette betyr bl.a.:
o Bruk av godkjente maskiner.
o Dyprens av banen 1‐2 ganger i året, for å redusere faren for miljøgifter.
o Slådding og evn harving av banen jevnlig for å løsne gummigranulat, fordele granulat
jevnt på banen og derved opprettholde støtdemping og friksjon i kunstgresset.
o Løv fra trær og andre uønskede ting skal jevnlig fjernes fra banen

