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Kommunestyrets behandling 18.03.2019:
Repr. Rune Bjørseth (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, H og Frp:
1. Vestby kommune bruker kunstgress med gummigranulat på Grevlingen arena.
2. Alle arbeider på banen og på sideterrenget utføres etter de anbefalingene som
Norges fotballforbund har gitt.
3. Vestby kommune setter som mål å redusere bruken av granulattypen SBR
(gummi) og EPDM ned til et minimum. Granulattypene fases ut når
miljøvennlig alternativer fullt ut kan erstatte disse.
4. Vestby kommune utreder å gjøre om Risil kunstgress og Grevlingen Arena til
innendørs fotballhaller.
Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret ber administrasjonen iverksette spillemiddelsøknad om
utskifting av banedekket for Soon Arena/Grevlingen i 2019. Kunstgress med
gummigranulat skal ikke benyttes. Arbeidet skal settes i gang så fort som
mulig.
2. Kommunestyret ber administrasjonen utsette spillemiddelsøknad for utskifting
av banedekket på Risil utsettes til 2020 i påvente av mer kunnskap om
alternativer til kunstgress med gummigranulat.
Repr. Louise Brunborg-Næss trekker sitt forslag pkt 2.
Votering:
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag til pkt 1 fikk 5 stemmer og falt.
Formannskapets vedtak pkt 1 fikk 3 stemmer og falt.
Repr. Rune Bjørseths fellesforslag pkt 1 fikk stemmer og ble vedtatt.
Repr. Rune Bjørseths forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Repr. Rune Bjørseths forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
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Repr. Rune Bjørseths forslag pkt 4 ble vedtatt mot 1 stemme.
Kommunestyrets vedtak 18.03.2019:
1. Vestby kommune bruker kunstgress med gummigranulat på Grevlingen arena.
2. Alle arbeider på banen og på sideterrenget utføres etter de anbefalingene som
Norges fotballforbund har gitt.
3. Vestby kommune setter som mål å redusere bruken av granulattypen SBR
(gummi) og EPDM ned til et minimum. Granulattypene fases ut når
miljøvennlig alternativer fullt ut kan erstatte disse.
4. Vestby kommune utreder å gjøre om Risil kunstgress og Grevlingen Arena til
innendørs fotballhaller.
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