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Uttalelse til høring av ny forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215) med frist 31.
oktober.
Plastforurensning til vann er et stort problem som skader både dyr og mennesker. FNF Østfold synes
derfor det er svært bra at miljømyndighetene nå vil legge strengere føringer for håndtering av
forurensning fra kunstgressbaner. Gummigranulat fra kunstgressbaner er bare en av mange kilder
som det må settes inn tiltak mot.
Vi vil vise til Østfold fylkeskommune som har gått foran med tiltak for å redusere utslipp av
gummigranulat for kunstgressbaner i fylket. De har brukt spillemiddelordningen som virkemiddel, og
har sagt at alle nye kunstgressbaner som søker om støtte via ordningen må benytte seg av annet,
ikke forurensende materiale. Dette er et eksempel som vi mener andre regionale myndigheter bør
etterfølge. Se lenke for mer informasjon om dette vedtaket.
Spillemiddelordningen burde også brukes til nettopp oppgradering av eksisterende baner, slik at
forurensningen kan begrenses tidligere og i større omfang. Dette kan enkelt gjøres ved at man
prioriterer søknader fra kommuner som vil oppgradere sine anlegg.
https://www.ostfoldfk.no/nyheter/fullroser-rade-il-som-vil-komme-dette-til-livs-fylkespolitikernetar-grep-for-at-flere-folger-etter.100705.aspx
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Helst vil vi se at kravene trer i kraft med umiddelbar virkning, men hvis ikke dette er mulig vil vi støtte
alternativ 1 for overgangsordning. Vi mener forøvrig at den må gjøres strengere. 3 år burde være
frist for alle tiltak for å begrense spredningen av granulater fra eksisterende baner.
Utover dette støtter vi at forskriften vedtas med umiddelbar virkning.
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