
Umsögn Umhverfisstofnunar varðandi þingsályktunartillögu um bann við notkun gúmmíkurls úr 
dekkjum á leik- og íþróttavöllum.

Umhverfisstofnun vísar til erindis frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis dagsett 18. febrúar 
síðastliðinn þar sem umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu til þingsályktunar um bann við notkun 
gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum. Flutningsmenn eru Willum Þór Þórsson og 16 aðrir 
þingmenn úr öðrum flokkum á alþingi.

Umræða um dekkjakurl og mögulega skaðsemi þess hefur verið áberandi undanfarna mánuði. Notkun 
gúmmíkurls á þessum völlum hefur valdið nokkrum áhyggjum því það getur innihaldið ýmis hættuleg 
efni sem geta losnað út í umhverfið. Gúmmíið er ekki hættulegt e f  snerting við það er í takmörkuðu 
mæli. Ákveðin hætta er þó fólgin í því að ef gervigrasið og gúmmíið er ekki endurnýjað reglulega þá 
byrji smám saman að kvarnast úr gúmmíinu sem þyrlast þá frekar upp og valdi loftmengun vegna ryks 
og gúmmíagna.

Á mörgum gervigrasvöllum er notað gúmmíkurl sem oft er fengið úr notuðum bíldekkjum. Endurunnið 
gúmmí með þessum hætti er ódýrara en nýtt en inniheldur meira af óæskilegum efnum. Gúmmí getur 
verið misjafnt að gerð en þó er oftast nær óhjákvæmilegt að nota ýmis skaðleg efni við framleiðsluna 
eins og þungmálma á borð við blý, zink og kadmíum.

Það versta við endurunna gúmmíið er að við framleiðslu bíldekkja hér áður fyrr var notað mikið af olíu 
sem inniheldur fjölhringa arómatísk vetniskolefni (PAH) sem eru þrávirk og geta m.a. valdið 
krabbameini. Notkun slíkrar olíu við framleiðslu hjólbarða hefur nú verið bönnuð. Þá eru sumir næmir 
fyrir náttúrulegu gúmmíi eða latexi og ef loftræsting er ekki nægileg í yfirbyggðum gervigrasvöllum þá 
er þeim hætt við að fá ofnæmisviðbrögð.

Umhverfisstofnun hefur fylgst náið með umræðu um dekkjarkurl á gervigrasvöllum á nordurlöndum 
þar sem notkun þess hefur verið ítarlega skoðað. Yfirvöld umhverfismála á Norðurlöndum hafa tekið 
afstöðu að dekkjakurl frá gervigrasvöllum sé ekki skaðlegt þeim sem nota vellina og er það mat byggt á 
rannsóknum. Danska umhverfisstofnunin gengur svo langt að fullyrða að ekki sé meiri heilsufarsleg 
áhætta við að nota gervigrasvelli með gúmmíkurli en venjulega grasvelli.1 Ekki er hægt að útiloka 
ofnæmisviðbrögð hjá einhveijum einstaklingum sem er ofur viðkvæmir fyrir einhverjum efnum sem þar 
finnast. Þó að ekkert bendir til að notkun á dekkjakurli fylgi heilsufarsleg áhætta, þá inniheldur 
dekkjakurl hættuleg og skaðleg efni sem yfirvöld í Noregi2 og Svíþjóð3 vilja draga úr notkun á og því 
hafa þau gefið út tilmæli um að skipta því út við endurnýjun eða innleiðingu á nýjum gervigrasvöllum.

Gúmmíkurl getur líka haft skaðleg áhrif á lífríki í námunda við velli utanhúss því þungmálmar eiga það 
til að leka út í nálægt umhverfi og skaða lífverur í vatni og jarðvegi. Nokkur Evrópuríki hafa verið með 
til skoðunar hvort eðlilegt sé að leyfa þessa notkun á dekkjakurli. 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.

Umhverfisstofnun hefur kallað eftir upplýsingum frá þremur innflytjendum um efnainnihald 
gúmmíkurls úr dekkjum sem notað er á gervigrasvöllum. Ekki er til mörk fyrir efni eins og PAH í 
dekkjakurli hér á landi, en mörk fyrir PAH í dekkjum sem seld eru á Íslandi er 10 mg/kg. Einnig hefur 
komið fram hjá innflytjendum að gúmmíkurlið er flutt inn í tollflokki 4004.0000; úrgangur, afskurður 
og rusl úr gúmmíi (þó ekki harðgúmmí) og duft og korn úr því. Stofnunin er jafnframt að skoða hvaða 
þýðingu það hefur, e f dekkjakurl er skilgreint sem úrgangur.

1 http://mst.dk/groenne-tips/fritiden/kunstgraes-fodboldbaner/
2 http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old- 
klif/2012/September 2012/Resirkulert gummigranulat kan brukes trygt/
3 http://www.kemi.se/global/pm/2006/pm-3-06-en.pdf
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Styrkur PAH mg/kg
Dekkjakurl 1 13 Mæligildi framleiðanda frá 2012
Dekkjakurl 2 13 Mæligildi frá framleiðand 2013
Dekkjakurl 3 <55 Mæligildi frá framleiðanda2014
Gúmmímotta 77 Mæligildi framleiðanda frá 2015
Leyft Innihald í dekkjum skv. 
REACH reglugerð nr. 888/2015

10 Gildir frá árinu 2010

Umhverfisstofnun hefur átt samskipti við ýmsa aðila sem leggjast gegn notkun á dekkjagúmmíkurli 
eins og hópur foreldra í Reykjavík og forystumenn lækna sem stóðu að ályktun Læknafélags Íslands. 
Gerð verður efnagreiningar á gúmmíkurli og er stofnunin er komin með tilboði í slíkar mælingar. Farið 
verður í efnagreiningarnar um leið og snjóa leysir.

Umhverfisstofnunar óskaði eftir að KSÍ sendi stofnuninni yfirlit yfir gervigrasvelli á Íslandi og þá hverjir 
eru með dekkjakurl og hveijir eitthvað annað. Í gögnum þeirra kemur fram að alls eru nú 197 slíkir vellir 
á landinu. Fermetrar með svörtu dekkjakurli=312,666. Fermetrarmetrar með iðnaðargúmmi eða 
sandi=73.069.
Svart dekkjakurl: Flestir a f gervigrasvöllum.
Litað dekkjakurl: Stjörnuvöllur o.fl.
Iðnaðargúmmí (sérstaklega framleitt fyrir gervigrasvelli): Þróttur, Valur, Egilshöllin o.fl

Varðandi tillögu um að notkun á gúmmíkurli sé bannað þá vill stofunin taka fram að þá er nauðsynlegt 
að skoða þau lög sem fjalla um notkun á gúmmíkurli. Sérstaklega þarf skoða hvort og hvernig notkun á 
gummíkurli stangast á við efnalög nr. 61/2013.

Að auki þarf e f  ákveðið verði að banna notkun á gúmmíkurli að virkja ferli tæknilegrar tilkynningaferlis. 
Með tilskipun 98/34/EB um tæknilega staðla og reglugerðir (síðar tilskipun ESB 2015/1535) er komið 
upp tilkynningarferli sem hefur í för með sér að EES-ríkjunum er skylt að tilkynna ESA fyrirfram um 
setningu nýrra tæknilegra reglugerða. Með þessu er komið í veg fyrir setningu hamlandi tæknilegra 
reglugerða sem fela í sér nýjar og óréttlætanlegar viðskiptahindranir. Í kjölfar tilkynningar ríkja um drög 
að tæknilegri reglugerð hefst þriggj a mánaða biðtími sem ætlað er til þess að gefa Eftirlitsstofnun EFTA, 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og stjórnvöldum í öðrum EES-ríkjum færi á að taka hinar 
tilkynntu ráðstafanir til skoðunar og setja fram athugasemdir e f  ætla má að vafi leiki á því að 
reglugerðardrögin samræmist ákvæðum EES-samningsins.


