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17. november 2020 
 

Høringssvar fra Rådet for Grøn Omstilling – ’Kommissionens forslag om polycykliske 
aromatiske hydrocarboner (PAHer) i granulat og flis som fyld i kunstgræsbaner eller i løs 
form på legepladser og til sportsanvendelser’ 
 
Rådet for Grøn Omstilling takker for muligheden for at besvare denne høring. 

Vi kan ikke støtte forslaget om en grænseværdi for PAH’er i gummigranulat på 20 mg/kg. Dette særligt 

på baggrund af, at der ikke tages tilstrækkeligt højde for de sundhedsmæssige risici for brugerne af 

kunstgræsbaner og at økonomiske interesser tilsyneladende sættes højere end borgernes sundhed.  

EU-Kommissionen bør i langt højere grad arbejde med en incitamentstruktur der fører til en udfasning 

af gummigranulat som infill i kunstgræsbaner, ikke mindst set i lyset af, at man med al rimelighed må 

forvente, at gummigranulater bestående af brugte bildæk eller andre syntetiske elastomere materialer 

vil være omfattet af et EU-forbud om maksimalt seks år, iht. EU’s plastikstrategi og herunder arbejdet 

med ”restriction of intentionally added microplastics”. 

I forlængelse af dette mener vi også, at den danske miljøstyrelse i langt højere grad bør arbejde for at 

hjælpe og guide danske kommuner, sportsklubber og kunstgræsejere til at udfase brugen af 

gummigranulat som infill og i stedet erstatte det med egnede alternativer. Rådet for Grøn Omstilling 

har fået udarbejdet en forskningsanalyse, af forskere fra DTU og RUC, som viser, at sand og kork er de 

mest bæredygtige, og samtidig egnede, alternativer1. Hvilket af disse materialer der anbefales 

afhænger af, hvilken Fifa Quality standard der reelt er brug for. 

I en overgangsfase, indtil et forbud træder i kraft, kan der arbejdes med en passende grænseværdi for 

PAH’er i gummigranulat brugt som infill. Denne bør dog i højere grad efterleve den der anbefales i det 

hollandske studie (6,7 mg/kg for summen af de otte PAH’er). 

Som minimum bør den kommende grænseværdi (om end den kommer til at følge det nuværende EU-

forslag på 20 mg/kg) underlægges en tidsbegrænsning, hvorefter den skal revurderes, f.eks. 5 år.  

 

Årsagen til vores modstand til nærværende forslag er todelt. Dels, som beskrevet ovenfor, de 

sundhedsmæssige risici og dels forværringen af et affalds- og miljøproblem. Dette er uddybet 

herunder. 

 

  

De sundhedsmæssige risici:  

Som det også er beskrevet i høringsmaterialet, er PAH’er kræftfremkaldende, og der findes ingen 

nedre koncentrationsgrænse, hvor stoffet ikke udgør en risiko. 

På denne baggrund mener vi, at den af Kommissionen foreslåede grænseværdi på 20 mg/kg er alt for 

høj. Vi kan særligt henvise til, at grænseværdierne for legetøj og småbørnsudstyr er hhv. 1 og 0,5 

 
1 https://rgo.dk/wp-content/uploads/Alternativer-til-infill.pdf  

https://rgo.dk/wp-content/uploads/Alternativer-til-infill.pdf
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mg/kg pr. PAH, hvilket prøver fra kunstgræsbaner langt overskrider (som vist i det hollandske studie2, 

som også er refereret i Kommissionens forslag).  

 

På miljøstyrelsens hjemmeside står der (https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/ny-
undersoegelse-af-pah%C3%A9r-i-forbrugerprodukter/): 

− PAH’er er kræftfremkaldende. Stofferne kan forekomme i plast, neopren og gummi. 

− De 8 PAH’er må ikke forekomme i varer til privat brug, der indeholder plast- eller 
gummibestanddele, der kommer i enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud 
eller mundhule. 

− -Grænseværdien er 1 mg/kg, for legetøj. For småbørnsudstyr er grænseværdien 0,5 mg/kg. 

Vi er klar over, at anvendelsen på kunstgræsbaner ikke falder under ’varer til privat brug’, men ved 

anvendelse af gummigranulat i kunstgræsbaner udsættes borgerne (herunder rigtig mange børn) i høj 

grad for ’gentagen kortvarig berøring med hud’, som er ét af de to udfaldsgivende elementer i bullet 2 

herover. Gentagen kortvarig berøring med hud er jo netop et af de vilkår, som danner grundlag for, at 

PAH’er ikke må forekomme i f.eks. legetøj og småbørnsudstyr (meget lav grænseværdi). Derfor virker 

det også ekstra besynderligt, at grænseværdien sættes så højt for anvendelsen af gummigranulat i 

kunstgræsbaner. Der er meget i Kommissionens forslag der tyder på, at der udelukkende er taget et 

økonomisk hensyn, da dette er en stor del af argumentationen i forslaget, hvilket vi finder meget 

bekymrende. F.eks. er det argumenter som det følgende, der er særligt bekymrende: ”For kommuner 

og sportsklubber i EU ville en grænseværdi på 6,7 mg/kg for de otte PAHer betyde en samlet 

omkostning på 3 mia. euro over en periode på 10 år. Udredningen viste samtidig, at 95% af banerne 

har et indhold af de otte PAHer, som er under 17 mg/kg. En grænseværdi på 17 mg/kg ville reducere 

omkostningerne til en samlet udgift i EU på 25-55 mio. euro over en periode på 10 år.” Og set i lyset af, 

at der forventeligt kommer et EU-forbud mod anvendelsen af gummigranulat i kunstgræsbaner inden 

for de næste 6 år, virker ovenstående rationale helt hen i vejret. Der burde i stedet skabes 

incitamenter til, at stadig flere anlagde kunstgræsbaner med et alternativt materiale som infill.  

Ikke mindst, da der ud over de sundhedsmæssige risici også er et miljøproblem, som burde 

anerkendes.  

De 8 PAH’er der er underlagt EU-restriktioner findes alle i prøver af gummigranulat i kunstgræsbaner2, 
hvilket gør det endnu mere problematisk.  
 

 

Forværring af et affalds- og miljøproblem: 

Det er afgørende for en reel cirkulær økonomi, at det nøje overvejes, hvilke nyttiggørelser (eller 

mangel på samme), der bør gennemføres og hvilke der bør findes andre løsninger for.  

Vi ser et stort problem i, at kasserede bildæk kan anvendes som granulat på kunstgræsbaner, 

motionsområder, legepladser mv. Der argumenteres med nyttiggørelse (løsning af affaldsproblem), 

 
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720306847?via%3Dihub#bb0035 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/ny-undersoegelse-af-pah%C3%A9r-i-forbrugerprodukter/)
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/ny-undersoegelse-af-pah%C3%A9r-i-forbrugerprodukter/)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720306847?via%3Dihub#bb0035
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men dette mener vi ikke er tilfældet. I bedste fald udskyder denne ”nyttiggørelse” et affaldsproblem 

og i værste fald gør den et affaldsproblem til et større affaldsproblem, da bildækkene ved denne 

anvendelse bliver findelt og spredt i miljøet.  

Særligt set i lyset af, at der allerede findes gode alternativer til gummigranulat som fyld i 

kunstgræsbaner, ser vi i høj grad frem til, at EU-Kommissionen gennemfører deres forventelige forbud 

mod anvendelsen af gummigranulat på kunstgræsbaner. 

Derfor mener vi også, at den danske miljøstyrelse i langt højere grad arbejder for at hjælpe og guide 

danske kunstgræsejere til at udfase brugen af gummigranulat og i stedet erstatte det med enten sand 

eller kork, som vi i en forskningsanalyse viser, er de mest bæredygtige alternativer1. 

 

 

Ved ønske om mere information eller uddybning af ovenstående, kontakt:  

 

LONE MIKKELSEN 
Seniorrådgiver 
Kemikalier & cirkulær økonomi 
Biolog, Ph.D. 

 
Kompagnistræde 22, 3. sal  
1208 København K., Danmark 
www.rgo.dk 
  
Tlf.: 25792001 
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