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Q&A VEDR. EU-KOMMISSIONENS ANBEFALING OM
ANVENDELSEN AF GUMMIGRANULAT PÅ KUNSTGRÆSBANER

Er der nu
vedtaget en ny lov, 

som forbyder gummi-
granulat på 

kunstgræsbaner?

Må man nu
ikke længere etablere
kunstgræsbaner med 

granulat fra dæk?

Hvis et forbud
vedtages, kan man så 

fremover fylde efter med 
gummigranulat på

eksisterende baner?

Er der andre 
alternativer, der tilbyder 
den samme spillekvalitet 

og anvendelse året
rundt?

EU-KOMMISSIONENS ANBEFALING
Nej, EU-Kommissionen er kommet med et udspil, som nu skal 
behandles politisk i Bruxelles og i de enkelte medlemslande. 
Der kommer en lovgivning på et tidspunkt – det ligger fast; men der 
kan gå lang tid. Hvordan udformningen af en kommende lovgivning 
kommer til at se ud, når den endeligt bliver vedtaget i EU-
Parlamentet, er ikke til at sige, men mange parter vil arbejde for en 
anden løsning til gavn for klimaet, miljøet og fodbolden.

FREMTIDIGE BANER
Man må gerne etablere nye kunstgræsbaner i de kommende år. 
Der er aktuelt ingen begrænsninger. Kommissionens forslag om-
taler et forbud med en indfasningsperiode på 6 år gældende fra 
lovens vedtagelse. Skulle loven blive vedtaget i henhold til Kommis-
sionens anbefaling, vil denne dato sandsynligvis ligge måneder eller 
år ude i fremtiden. Genan anbefaler dog, at man – hvis man 
anlægger nye baner – af hensyn til miljøet implementerer afværge-
foranstaltninger omkring specielt bander og riste for at undgå 
spredning. Vi kan hos Genan bistå med information om dette.

ALTERNATIVER TIL GUMMIGRANULAT
Når det gælder spillekvalitet, er naturgræsbaner det eneste, der kan
matche spillekvaliteten på en kunstgræsbane med gummigranulat. 
En naturgræsbane kan dog ikke anvendes året rundt, og kapaci-
teten på et anlæg, der konverteres fra kunstgræs til naturgræs, vil 
derfor som tommelfingerregel falde til under det halve på årsbasis.
Der findes andre typer kunstgræsbaner, eksempelvis med kork og 
sand – eller grus, som vi kendte det for årtier siden – men de har 
langt fra samme spilleegenskaber. Dertil kommer, at de miljø-
mæssige påvirkninger fra nogle af disse alternativer overhovedet 
ikke er kendte. Eksempelvis skal der bruges mere plastik til de 
kunstige græstæpper, hvis man bruger andet infill end gummi, 
hvorfra man således kan forudse større spredning af mikroplast fra
plastfibrene (græsstråene). Eneste alternativ i realiteten vil derfor 
være naturgræs. 

EKSISTERENDE BANER
Ja, det vil man kunne. Baneejerne skal blot inden udløbet af indfas-
ningsperioden købe materiale til refill til resten af banens levetid. 
Dette materiale vil kunne oplagres hos baneejeren selv eller hos 
tredjepart. 



Q&A  |  Q&A OM ANVENDELSEN AF GUMMIGRANULAT SOM INFILL PÅ KUNSTGRÆSBANER

Version: September 2022

Q&A VEDR. EU-KOMMISSIONENS ANBEFALING OM
ANVENDELSEN AF GUMMIGRANULAT PÅ KUNSTGRÆSBANER

SPREDNINGSGRÆNSE FOR GUMMIGRANULAT
Tidligere har SEAC, der hører under ECHA, nævnt 7 g/m2 som en 
mulig grænse. Dette svarer til ca. 50 kg årligt fra en standard 
11-mands bane. Forskningsresultater viser, at denne grænse godt 
kan overholdes, endda med stor margin. I det nuværende forslag er 
der imidlertid ikke angivet nogen acceptabel grænseværdi, hvorfor 
man må forvente, at Kommissionen anbefaler nul-tolerance. Dette 
er ret usædvanligt, da denne form for miljølovgivning normalt 
opererer med grænseværdier, og det vil være et af de punkter, der 
vil blive sat fokus på i det kommende forløb.
 
Det kan i øvrigt oplyses, at langt den største kilde til spredning af 
mikroplast hidrørende fra gummi stammer fra slitage af dæk på 
vejene.

KONSEKVENSER FOR GENAN
Det er vanskeligt at forudse reaktionen i markedet i overgangs-
perioden på minimum 6 år. På den ene side er der risiko for en vis 
forsigtighed, men på den anden side åbner overgangsperioden 
også et vindue for etableringer, der muligvis senere ville blive 
vanskeligere. Servicering med refill kan foregå som hidtil i hele 
overgangsperioden, hvorefter baneejerne – inden overgangs-
periodens udløb – skal opkøbe lagre af refill til banens vedligehold 
i resten af dennes levetid. Andelen af Genan gummigranulat, der 
anvendes til kunstgræsbaner, er over en længere årrække faldet; 
og for Genan er afhængigheden af dette markedssegment derfor 
aftagende.
 
Genans ledelse har ikke ændret på de økonomiske forventninger 
som følge af dette forslags fremkomst.

GENANS FREMTID
Nej, der vil stadig være plads og brug for Genan til at genanvende 
de mange kasserede dæk i Europa. Genans strategi vil fortsat være 
at bidrage til at løse den store opgave med at udvikle bæredygtige 
applikationer for udtjente dæk. Hvis Kommissionens anbefaling 
bliver til lov, bliver den opgave så bare endnu mere påtrængende, 
da man så fra EU’s side har valgt at fjerne en veletableret, bære-
dygtig applikation for 500.000 tons dæk årligt – desværre uden at 
angive en alternativ anvendelsesmulighed. 

Hvad er et 
acceptabelt niveau

af spredning af gummi-
granulat fra en 
kustgræsbane?

Vil Kommissionens
forslag – og et efter-

følgende muligt 
forbud – påvirke

Genans økonomi?

Vil Kommissionens
forslag  ændre Genans
eksistensberettigelse

og langsigtede
strategi?

Sidder du med flere spørgsmål? Kontakt Genan på 87 28 30 00


