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Høringsuttalelse til ny forskrift for håndtering av gummigranulat, 2019/8215 

 
Viser til høring 27. juni 2019 om ny forskrift vedrørende etablering og drift av idrettsbaner som 
bruker plastholdig løst fyllmateriale. Larvik Idrettsråd har følgende innspill. 
 
Idrettslagene i Larvik bygger og drifter i stor grad anleggene sine selv. Det er 16 kunstgressbaner i 
Larvik, hvorav 12 stk. 11’er baner. 12 av 16 baner har vinterdrift. 3 har undervarme. Kun to 11’er 
baner er kommunale. 6 baner er nye/rehabilitert innenfor siste 4 år. 
 
Samtlige anlegg er bygget i god tro – og etter gjeldende regelverk.  Idrettslagene er prisgitt seriøse 
leverandører, med oppdatert kompetanse på feltet. I starten ble det angitt en varighet på 20 år før 
behov for rehabilitering, og driftskostnadene ble estimert ut i fra dette tidsperspektiv. Senere er 
dette estimatet halvert, uten at det har gitt noen innvirkninger på kostnadsbildet. En rehabilitering 
av bane-dekke tilsvarer ny-pris. I tillegg kommer kostnader i forbindelse med nye miljøtiltak. 
 
Larvik idrettsråd ønsker ikke at idrettslagene skal påføres ekstra kostnader som følge av ny forskrift. 
Vi mener at det bør opprettes en statlig tilskuddsordning som dekker kostnadene forbundet med de 
nye tiltakene for etablerte anlegg. Det bør unngås at disse midlere tas fra spillemidlene, - selv om det 
vil være praktisk at søknaden opprettes som en spillemiddelsøknad. Kunstgressbaner spiser allerede 
en stor andel av spillemidlene, og etterslepet på utbetaling av spillemidler vil øke drastisk. 
 
For de baneeiere som allerede har iverksatt gode tiltak, ber vi om at det vurderes dispensasjon fra 
videre tiltak fram til anlegget skal rehabiliteres på nytt. 
 
Videre mener vi at det må prioriteres forskning på nye gode alternativer.  
 
Larvik Idrettsråd er enige i at kravene rundt håndtering av gummigranulat skjerpes, og støtter 
primært opp om alternativ 1, sekundært til alternativ 2. Begge under forutsetning om at det kommer 
på plass statlige tilskuddsordninger. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 

http://www.n3sport.no/il/larvik

