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MILJØRETNINGSLINJER FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND 
INNLEDNING 

I det følgende er det gitt en retningslinjer for ønsket praksis for hvordan ytre miljø skal ivaretas ved 
NMFs aktiviteter. Retningslinjene gjelder under både trening og konkurranse.  

 

ANSVAR 

Ansvar for miljø er angitt i Treningsreglement og Nasjonalt konkurransereglement (NKR). Ansvaret 
kan være utdypet i grenenes Spesialreglement (SR) og i Tilleggsregler (TR) for enkeltkonkurranser.  

Under trening er det den person som klubben har utpekt som ansvarlig for treningen som har 
miljøansvaret. 

Under konkurranser er det stevneleder som innehar miljøansvaret. 

 

LOVER, FORSKRIFTER OG TILLATELSER 

Miljøansvarlig bør gjøre seg kjent med alle lover, forskrifter og tillatelser som regulerer miljøforhold og 
miljøstandarder for aktiviteten.  

For sikkerhetsleder/aktivitetsleder gjelder spesielt følgende:  

• Sørge for at utøvere og team følger de miljøreglene som gjelder for anlegget, klubben og 
grenen. 

• Påtale i tråd med treningsreglementet utøvere og team som ikke følger en god miljøpraksis. 
 

 

STØY 

Miljøpåvirkningen fra lyd avgjøres av flere forhold enn selve kjøretøyet/fartøyet. Motorstøyen som 
oppfattes i omgivelsene er avhengig av banen, hvor mange kjøretøyer som brukes, og hvordan 
utøverne bruker kjøretøyene. Noen tidspunkter er også mer sårbare for støy enn andre. Aktiviteten bør 
planlegges og gjennomføres under hensyn til dette.  

Under arrangementer vil trafikk og lyd fra speakersystemet, publikumet og andre kilder kunne påvirke 
omgivelsene. Arrangøren bør vurdere disse forholdene, og blant annet rette høyttalere slik at de ikke gir 
unødig mye lyd ut av idrettsarenaen. 

Aktivitetsleder/sikkerhetsleder og arrangører skal kjenne til krav til lydnivåer for både arrangementer 
og kjøretøy/fartøy. Lokale krav til anlegg, bane eller arrangement kan være gitt i utslippstillatelse, 
reguleringsplan eller av helsemyndighetene.  

Lydmåling av kjøretøy ved trening bør gjennomføres hvis den miljøansvarlige har grunn til å tro at 
lydkravene som gjelder for grenen ikke overholdes. Den ansvarlige for treningen kan bortvise kjøretøy 
man mistenker kjøretøyet for å ikke overholde lydkravene. 

Ved konkurranser krever reglene ofte at det skal gjennomføres lydmåling av hvert kjøretøy.  

Spesifikke lydnivåer og målemetoder for kjøretøyer i de enkelte grener er vanligvis gitt i SR. FIMs, UIMs og 
EFRAs lydkontrollmetoder og lydnivåer kan brukes der det ikke er gitt nasjonale regler eller 
retningslinjer. 
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DRIVSTOFF OG ENERGI 

Krav til drivstoff og eventuelle tilsetningsstoffer er vanligvis gitt i SR. Det oppfordres til å bruke 
miljøvennlig drivstoff eller elektriske kjøretøy. 

Arrangøren bør unngå at utøvere og team bruker bensin- og dieselaggregater for å produsere strøm, 
hvis det finnes tilgang på strøm produsert av fornybare energikilder. 

 

LOKALE UTSLIPP OG AVFALL 

Lekkasje og søl av olje, rensemidler, avfettingsmidler, kjøle- og bremsevæske m.m. på bakken skal 
unngås.  

Trenings- og konkurransekjøretøyer som ikke er i bruk eller i vannet, stilles på en miljømatte, presenning 
eller annet, avhengig av kjøretøy- og fartøytype. Regelverket for grenene stiller ofte mer spesifikke krav til 
beskyttelse av bakken. 

Arrangøren skal sørge for at beholdere og fasiliteter for samling av avfall, olje, rensemidler etc. er 
tilgjengelig, samt at det gis tydelig informasjon til brukere av motorsportanlegget om hvor dette 
finnes og hvilke avfallstyper man kan levere. Utøverne og teamene er ansvarlige for å ta med seg 
alle andre avfallstyper når de forlater anlegget, og å håndtere disse lovlig og miljøriktig. 

Arrangøren må sørge for at alt innsamlet avfall blir levert til godkjent mottak, der det blir håndtert 
miljømessig forsvarlig. 

Rengjøring av kjøretøy skal kun foregå der arrangøren har merket rengjøringsområde. 

Vær obs på lokale begrensninger rundt bruk av kjemiske produkter i forbindelse med rengjøring. 

Arrangør bør ha merket område for utslipp av spillvann fra bobil/campingvogner. Dersom dette ikke 
finnes, skal spillvann tømmes på godkjent sted. 

 

MOTORSPORTANLEGG OG BANE 

Arrangøren bør sørge for at områder og fasiliteter for motorsportaktivitet fremstår som ryddige og 
velholdte. 

Vurder om banedriften kan gjøres mer miljøriktig ved bruk av lettere maskiner, styring av energibruk til 
klubbhus, lysanlegg osv. samt vannhåndtering knyttet til vanningsanlegg o.l. 

Unngå å legge banetraseer slik at de kan skade sårbare og verdifulle naturmiljøer eller kulturminner.  

Etter aktivitet og stevner bør arrangøren sørge for opprydding, slik at området fremstår som ryddet og 
alvorlige skader er utbedret. Vær spesielt oppmerksom på dette ved midlertidige traseer. 

Arrangør og idrettslag bør sørge for å gi god informasjon på forhånd om motorsportaktiviteter som kan 
forstyrre nærmiljøet.  

 

INNKJØP 

Arrangører og idrettslag bør være miljøbevisste når de gjør sine innkjøp.  
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PUBLIKUM 

Besøkende til et motorsportarrangement, bane, område eller samling kan bety mye for 
miljøpåvirkningen.  

Dersom offentlig transport og eller sykkelruter til arrangement eller trening er tilgjengelig, bør det 
informeres tydelig til både deltakere og publikum om dette.  

Tillat ikke parkering på steder der natur eller kulturlandskap kan ta skade av det, og heller ikke der 
parkeringen vil hindre friluftsliv eller forstyrre nærmiljøet.  

Unngå tråkk og opphold av publikum på steder der natur eller kulturlandskap kan ta skade av det. Slike 
steder kan avsperres og ønskelige gangruter og oppholdssteder kan merkes.  

Sørg for tilstrekkelig sanitærfasiliteter, og skilting til disse. Det skal være muligheter for håndvask 
ved sanitærfasilitetene.  

Informer publikum om ansvarlig oppførsel i området, herunder hvor søppel kan kastes. 

 

DOKUMENTASJON OG KOMMUNIKASJON 

Arrangør og idrettslag bør utarbeide en sjekkliste eller loggbok i forhold til miljø. Der kan alle 
aktiviteter, hendelser, tiltak og eventuelle pålegg noteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


