
Felleserklæring for fellesinitiativet miljøvennlig og kostnadseffektiv 

avhending av kunstgress 
 

Virksomheter og aktører bak initiativet 
Bodø kommune| Bærum kommune| Fredrikstad kommune| Kultur- og idrettsbygg Oslo KF| Lillestrøm 

kommune| Nordre Follo kommune| Oslo kommune| Rana kommune| Sandnes kommune| Stavanger 

kommune| Trondheim kommune| Trøndelag fylkeskommune| Viken fylkeskommune| Vestland 

fylkeskommune| KG2021| Idrettsforbundet| Norges Fotballforbund| Avfall Norge 

Bakgrunn 
Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre 

områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Årlig rehabiliteres eller erstattes rundt 50 baner, 

men behovet vil være økende i årene som kommer. På grunn av kostnadene, men også på grunn av 

manglende løsninger, har baneeiere utfordringer med å avhende kunstgress på en miljøvennlig måte. 

Det er per i dag få eller ingen helnorske (sirkulære) løsninger og verdikjeder for avhending av kunstgress, 

hvor kunstgresset (hele eller deler) blir gjenvunnet til nytt kunstgress eller nye materialer. Derfor er det 

et behov for innovative, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger. Her er det næringspotensial som 

kan skape norske bærekraftige løsninger og samtidig være et viktig bidrag fra baneeierne, for at Norge 

skal klare sine forpliktelser opp mot FNs bærekraftsmål. 

For å kunne stille realistiske krav er det viktig å legge til rette for at slike løsninger blir tilgjengelige 

framover. Dialog med markedet og støtteordninger kan bidra til dette, i tillegg til forutsigbare krav fra 

oss som baneeiere slik at utviklingsløp blir mulig.  

Retning 
Virksomhetene i fellesinitiativet har ambisjon om miljøvennlig og kostnadseffektiv avhending av 

kunstgress for sine baner og anlegg. For å oppfylle ambisjonen har vi til hensikt å etterspørre løsninger 

som kan materialgjenvinne og resirkulere de ulike komponentene i kunstgress. I tillegg bør løsningen 

bygges opp rundt en sirkulær forretningsmodell som balanserer digitalisering, bærekraft og økonomi. 

Løsningene vil bli etterspurt etter hvert som de blir tilgjengelige på markedet. Virksomhetene vil være 

pådrivere for denne utviklingen.  

Ytterligere støttespillere og partnere til initiativet 

 

         

 

Fellesinitiativet er tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Kontaktpunkt for initiativet 

er Elisabeth Smith, prosjektleder – elisabeth.smith@nho.no 
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