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Idrettskretsen mener at en nedprioritering av spillemidler til kunstgress vil skape 

uheldige sosiale og fordyrende økonomiske konsekvenser for breddeidrettslag 
Viken idrettskrets har blitt bedt om å gi sine kommentarer til fylkeskommunens forslag om å nedprioritere 

spillemidler til kunstgressbaner med innfyll av polymer (plast). Vi viser til, og støtter notatet fra NFF. 

Idrettskretsen mener at det er tre argumenter som taler for at en bør konsekvensutrede saken.  

 

Viken idrettskrets frykter at en for rask prosess for å innfri miljømessige sider av bærekraftmålene 
vil gå på bekostning av den sosiale dimensjonen  

• Vi mener at det fortsatt må være et mål at en skal kunne drive idrett til lavest mulig 
kostnad. Konsekvensen av en nedprioritering vil imidlertid i stor grad bæres av 
breddeidrettslag. Dette er idrettslag hvis hovedaktivitet rettes mot barn og ungdom. I 
Viken eies ca. 100 baner av slike idrettslag. Det er omtrent 40% av alle baner. Det er 
spesielt vanlig i mindre kommuner. Idrettskretsen frykter at de økonomiske 
konsekvensene av en nedprioritering vil kunne skape et klasseskille mellom idrettslag, og 
internt i et idrettslag mellom medlemmer. 

 
Viken idrettskrets mener at nasjonale standarder bør etableres før en forandrer prioriteringen 
av spillemidler. Det er mulig å vente uten for store miljømesside konsekvenser  

• Miljødirektoratet har gitt sin innstilling til Klima- og Miljødepartementet, og EU vil vedta 
sine retningslinjer i 2022. Idrettskretsen mener det vil være naturlig å vente på 
Miljødirektoratet og EUs innstilling slik at man får nasjonale standarder på dette området. 

• Det er allerede gjennomført mange tiltak for å forhindre spredning av granulat. 
Idrettskretsen mener disse tiltakene har gitt svært gode resultater. Tiltakene gjør at det er 
mulig å vente. 
 

Idrettskretsen mener at ekstrakostnadene må dekkes av fylke eller stat, og at en slik ordning må 
være på plass før vedtak. Etablering av et regionalt fond kan være en slik finansiering 

• Anleggskostnadene pr. kunstgressbane vil øke med 1 til 2 millioner uten noen form for 
kompensasjon fra verken stat eller fylke. Idrettskretsen ser med bekymring på de økte 
anleggskostnadene, og da spesielt for breddeidrettslag med egne kunstgressbaner. 

• Vi vet at teknologiutviklingen går raskt, og om få år vil det eksistere løsninger som både 
ivaretar sportslige og miljømessige krav. Idrettskretsen mener at en må utrede 
konsekvensene av en nedprioritering. 
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