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Informasjon om prosess rund prioritering av spillemidler og bruk av 
spillemidler til kunstgressbaner i Viken fylkeskommune 
 
Som et ledd i arbeidet med å samordne Viken fylkeskommunes tilskuddsordninger og 
virkemiddelbruk vil det i august / september bli fremmet en politisk sak om bruk og 
prioritering av spillemidler.  Det vil fremmes forslag om å innføre felles prioriteringskriterier 
for spillemiddelsøknader, samt felles politikk om bruk av spillemidler til kunstgressbaner. 
Dette vil gjøres gjeldende for alle kommuner i Viken fylkeskommune. I forbindelse med 
saksutredningen, ønsker fylkesråd for kultur og mangfold å informere om prosess og status på 
disse sakene, da de kan ha betydning for kommunenes behandling av spillemiddelsøknader 
allerede for 2021.   

Kriterier for prioritering av spillemiddelsøknader for Viken fylkeskommune 

Etterslepet på spillemidler i Viken er stort. For kommende år må det for alle kommuner 
forventes en gjennomsnittlig ventetid på 3-4 år for ordinære anlegg fra en søknad sendes 
første gang til det tildeles midler. Fylkeskommunen må derfor hvert år foreta en prioritering 
av hvilke anlegg som skal få tildeling og hvilke anlegg som må søke på nytt kommende år. Det 
vil fremmes et forslag om innføring av felles kriterier for alle kommuner i Viken, og at disse 
gjøres gjeldende fra og med søknadsåret 2021.  

Et forslag om kriterier vil bygge på de tre tidligere fylkenes vedtatte planer for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet, som fortsatt er gjeldende. Det ventes derfor ikke store endringer 
sammenliknet med tidligere, og fellestrekk fra de tre tidligere fylkenes arbeid med dette vil 
videreføres.   

Kriteriene vil gjøres gjeldende frem til det vedtas en ny strategi / melding for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet i Viken. Tidspunkt for dette vil avklares gjennom fylkeskommunens arbeid 
med regional planstrategi i løpet av høsten 2020. Som en del av arbeidet med ny strategi / 
melding vil kriterier for prioritering av spillemiddelsøknader gjennomgå en fullstendig 
revidering, og det vil legges opp til bred medvirkning i henhold til plan og bygningsloven.  

Om prioritering og bruk av spillemidler til kunstgressbaner 

Nylig offentliggjorde EUs kjemikaliebyrås (ECHA) komite for risikovurdering (RAC) en 
anbefaling til EUs videre arbeid med bruk av gummigranunlat i kunstgressbaner. Hovedtrekk i 
anbefalingen peker mot et forbud mot bruk av kunstig plastbasert innfyll. Forbudet anbefales 
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innført med en 6 års overgangsperiode. Et vedtak i EU er forventet å skje i 2022. Se vedlegg 
for mer informasjon.  

Viken fylkeskommune har i sin samarbeidsplattform en målsetning om å «Sammen med 
idretten, arbeide for at kunstgressbaner skal være fri for gummikuler, plast og kjemikalier som 
er skadelig for helse og miljø». Tidligere vedtak i Viken fellesnemd og Akershus 
fylkeskommune er tydelig på at det er et politisk ønske om utfasing i bruk av kunstig 
plastbasert fyllmateriale. For tidligere Østfold fylkeskommune er det de to siste årene ikke gitt 
prioritet i tildeling av spillemidler til anlegg med SBR og EPDM innfyll. Dette har ført til en stor 
dreining i hvilke anlegg som bygges, spesielt i tidligere Østfold, hvor en stor andel 
kunstgressbaner nå bygges med mer miljøvennlige løsninger. 

En sak om felles tilnærming for Viken vil baseres på tidligere vedtak og politisk plattform, samt 
ECHAs anbefalinger. Allerede realiserte anlegg vil ikke kunne rammes av et eventuelt vedtak 
om begrensninger i bruk av spillemidler til kunstgressbaner.  

Som en del av saksutredningen ønsker Viken fylkeskommune en tilbakemelding fra 
kommunene på om de har en vedtatt politikk eller føringer av ulike slag på bruk av plastholdig 
innfyll i kunstgressbaner. En tilbakemelding kan sendes på post@viken.no og merkes med 
saksnr 2020/121524, senest 21. august 2020. Tilbakemeldingen bør inneholde litt informasjon 
om kommunens politikk og praksis på området, samt eventuelle prosesser som er i gang 
rundt denne problemstillingen.  
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Vedlegg: 

1 Notat fra SIAT - Hva skjer med mikroplast i EU
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