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E fn i: Umhverfis- og samgöngunefnd 328. mál - notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik og íþróttavöllum

Tómstunda og æskulýðsnefnd Norðurþings hefur fjallað um dekkja kurl á íþróttavöllum í sveitarfélaginu 
eftir að ályktun barst frá samtökunum Heimili og skóla. Einnig hefur byggðarráð Norðurþings fjallað um 
málið á fundi sínum í tengslum við þingsályktunartillögu um notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og 
íþróttavöllum, 328. mál.

í Norðurþingi er einn gervigrasvöllur í fullri stærð (Húsavík) og þrír sparkvellir (tveir á Húsavík og einn á 
Raufarhöfn). Sparkvellirnir á Húsavík voru vígðir í október 2005 , gervigrasvöllur í fullri stærð á Húsavík 
var tekin í notkun í ágúst 2012 og sparkvöllurinn á Raufarhöfn var vígður 1. júlí 2014. Sparkvellirnir á 
Húsvík eru farnir að láta á sjá og viðhaldsþörf er á þeim á næstu árum. Stóri gervigrasvöllurinn og 
sparkvöllurinn á Raufarhöfn eru í góðu ásigkomulagi.
Allir vellirnir eru með svörtu gúmmíkurli.

Norðurþing hefur haft samband við umhverfisstofnun og óskað eftir umsögn á því gúmmíi er á völlum 
sveitarfélagsins. Umhverfisstofnun treysti sér ekki til að skera úr um skaðsemi gúmmísins miðað við þau 
gögn sem send voru. Umhverfisstofnun hyggst gera efnagreiningar á gúmmíkurli síðar á árinu og mun 
sveitarfélagið Norðurþing fylgjast með því máli og leggja til sýni af völlum sveitarfélagsins sé þess óskað.

Ýmsar rannsóknir hafa bent til skaðsemi þess að nota gúmmíkurl á vellina á meðan aðrar gera rannsóknir 
og skýrslur segja efnið skaðlaust til utanhúss notkunar. Mikilvægt er að greina nákvæmlega hver 
áhættan af kurlinu er til að taka af allan vafa. í Svíþjóð og Noregi hefur verið mælt með að banna 
lagningu nýs gervigrass með endurunnu gúmmíi en á gervigrasvöllum í notkun verði engar slíkar kröfur 
gerðar, en skipt út eftir þörfum.

Sveitarfélög víða um land hafa lagt metnað sinn í að byggja upp aðstöðu til íþróttaiðkunar m.a. með 
byggingu gervigrasvalla. Slík uppbygging er kostnaðarsöm en engu að síður hafa sveitarfélög ráðist í 
þessar framkvæmdir með tilliti til mikilvægi íþróttaiðkunar og almennrar lýðheilsu.

Ýmsar spurningar vakna við framkvæmd á banni á notkun gúmmíkurls á gervigrasvöllum. Lagasetning 
um notkun á gúmmíkurli kann að hafa íþyngjandi áhrif fyrir sveitarfélög og því er mikilvægt að 
eftirfarandi sé Ijóst áður en gúmmíkurl er alfarið bannað.
■ Hver er ábyrgð verktaka og innflytjenda á gervigrasvöllum ef skipta þarf út kurli af völlunum ?
■ Hver er aðkoma ríkisins að því að skipta út gúmmíinu ?
■ Ertryggt að efni sem kemur í stað dekkjakurlsins sé ekki heilsuspillandi ?
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