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Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Reykjavík 23. febrúar 2016.

Efni: Umsögn um 328. mál frá nefndasviði Alþingis-  tillaga að þingsályktun varðandi kurl ígervigrasi.

Knattspyrnusamband ísland hefur á liðnum árum fjallað um notkun gúmmíkurls á gervigrasvelli og 

sparkvelli. Fyrirliggjandi tillaga til þingsályktunar gerir ráð fyrir að fela umhverfis- og auðlindaráðherra 

að setja bann við notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum. Ráðherra móti í kjölfarið 

áætlun sem miði að því að gúmmíkurli úr dekkjum verði skipt út fyrir hættuminni efni á þeim leik- og 

íþróttavöllum þar sem það er nú að finna. Því verki verði lokið fyrir árslok 2016.

Lagt er til að orðalagi ályktunarinnar verði breytt á þann veg að umhverfis- og auðlindaráðherra setji 

bann við notkun gúmmíkurls úr dekkjum, en setji reglur sem leyfi aðeins notkun á kurli sem sýnt er að 

innihaldi ekki mengandi eða skaðleg efni. í reglugerð KSÍ um knattspyrnuleikvanga er þetta orðað á 

þann hátt að kurl í grasi skuli vera af viðurkenndri gerð og án efna sem teljast skaðleg heilsu eða 

mengandi.

Á fundi stjórnar KSÍ 9. október 2015 var eftirfarandi samþykkt gerð:

"Stjórn KSÍ samþykkti að mæla gegn notkun á endurnýttum hjólbörðum í nýjum völlum með 

knattspyrnugrasi og við endurnýjun eldri valla. Jafnframt var samþykkt að úttekt verði gerð á fjölda 

valla með knattspyrnugrasi og hvaða fylliefni notuð eru í þeim. Fram komi hvort áætlun sé um hjá 

eigendum vallanna að skipta um fylliefni og fjarlægja dekkjakurl."

Markmið þingsályktunartillögunar er að koma í veg fyrir að vafa leiki á um heilnæmi þeirra efna sem 

notuð eru til fyllingar í gervigrasi. Undir það tekur Knattspyrnusamband íslands. Framleiðendur 

gervigrass og kurls bjóða nú þegar kurl sem er af viðurkenndri gerð og án efna sem teljast varasöm. Því 

er eðlilegt að slík efni verði notuð í nýja velli og að eldra kurl, sem ekki er að viðurkenndri gerð verði 

sem fyrst skipt út.

Virðingarfyllst,

fó( (A f
Klara Bjartmarz, {—

framkvæmdastjóri.
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