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Efni: Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um tillögu til þingsályktunar, þingskjal 
390 - 328. mál á 145. löggjafarþingi.

Vísað er til tölvubréfs Skrifstofu borgarstjómar dags. 16. febrúar sl. varðandi umsagnarbeiðni til borgarráðs 
um tillögu til þingsályktunar um bann við notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum. 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) og heilbrigðisnefiid Reykjavíkur hafa síðan 2010 þegar umræða um 
notkun svarts gúmmíkurls (dekkjakurl) á íþrótta- og leiksvæðum hófst, látið í ljós það álit sitt að skipta eigi 
efninu út á móti umhverfisvænna efni. Ekkert hefur breyst varðandi þá skoðun að mælt er með að svörtu 
gúmmíkurli sé skipt út á leik- og íþróttavöllum í Reykjavík þegar að viðhaldi kemur og sé ekki lagt á nýja 
velli. Heilbrigðiseftirlitið getur ekki bannað efiiið þannig að einungis er um tilmæli að ræða sem 
Reykjavíkurborg hefur bragðist við með því að setja upp áætlun um að efiiið verði ekki sett á nýja velli og 
verði skipt út við viðhald og endurgerð á þeim völlum sem eftir era og á að ljúka árið 2018.

Fyrirliggjandi tillaga til þingsályktvmar lýtur að fela umhverfis- og auðlindaráðherra að setja bann við 
dekkjakurli á leik- og íþróttavelli auk þess að vinna að áætlun hvemig því efni verði skipt út á móti 
hættuminna. Flutningsmenn tillögunnar fara fram á að áætlun liggi fyrir í árslok 2016.

HER er sammála því að skipta eigi út svörtu dekkjakurli af leik- og íþróttavöllum og fagnar því ef línur 
skýrast hvemig það skuli framkvæmt og hvaða skyldur hvíla á rekstraraðilum slíkra valla. Hins vegar bendir 
HER á að ekki er nægilegt að banna notkun eins efnis nema að ljóst liggi fyrir af hendi löggjafans hvaða efni 
megi nota í staðinn og þá hvaða efnainnihald þau megi iimihalda að lágmarki m.t.t. umhverfis- og heilsu. 
Þetta þarf að vera skýrt, ekki síst í ljósi þess að ekki liggja fyrir gögn eða viðmiðunarmörk í dag t.d. varðandi 
svarta gúmmíkurlið og notkun þess sem ofaníburðar á velli í þá vera að hætta stafi af miðað við þá notkun. 
Önnur efni sem nefhd hafa verið sem umhverfisvænni innihalda einnig fjölda óæskilegara efiia. Skoða þarf 
áhrif þeirra á snertingu við húð, myndun svifryks o.fl. á sama hátt og verið er að rannsaka svarta 
gúmmíkurlið. HER bendir einnig á annað mikilvægt atriði í þessu samhengi er lýtur að öryggismálum, að 
efiii sem koma í stað svarta gúmmíkurlsins standist kröfur sem undirlag þannig að ekki skapist hætta af s.s. 
við fall eða núnig. HER bendir á að hér á landi era ekki til viðmiðunarmörk loftgæði o.fl. umhverfisþætti 
innanhúss.

Að lokum vill HER benda á að mikilvægt er að umhverfis- og auðlindaráðuneytið geri kostnaðargreiningu á 
áhrifum þingályktunartillögunnar og hvemig hún verið fjármögnuð verði hún að veraleika. Ef fjármagn er 
ekki tryggt til verkefhisins er hætt við að það falli um sjálft sig.
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