Strategi gavepolitikk :
Vi tar en miljørettet posisjon
Presentasjon
Regionrådet for Hallingdal 25 mai 2018
Arve Rustberggard

Bakgrunn
Søknad fra fotballklubb i Bagn i Valdres som
inkluderte miljøtiltak knyttet til gummigranulat
håndtering.
Styret ble inspirert til å kartlegge
miljøproblematikken rundt gummigranulat .
Hvilken rolle/posisjon kunne eventuelt stiftelsen ta
for å støtte opp om lokale tiltak for å redusere
miljøbelastninger?

Sparebank1HallingdalValdres
Sparebankkstiftelsen sin gavpolitikk harmonerer bra med
banken sin Miljøstrategi med tiltak både internt og overfor
kunder med sine Miljøprodukter:
Har du et ønske om å velge mer miljøriktige
løsninger? Vi har et knippe produkter som skal gjøre
valget enklere og mer lønnsomt for deg.





Miljølån
Sparepumpeplån
Sollån
Lån til elbil

Granulat kartlegging januar 2018
•
•
•
•

Hallingdal Fotballklubb
Buskerud Fotballkrets
Norges Fotballforbund
Møte med NFF jan 2018
Konklusjon av kunnskapsinnhentingen:
Gummigranulat er definert som mikroplast
Gummigranulat er en utfordrende forurenser, og er den nest
største kilden til mikroplastforurensning fra den norske landjorda
NFF engasjert og opptatt av avbøtende tiltak for å redusere
granulat-flukten
Offentlig politikk om ulike tiltak var under utarbeidelse i januar

Møte Ullevål stadion jan 2018
• Møte m Anleggssjefen NFF og
anleggskonsulentene som dekker vår region
• Stor aktivitet knyttet til å finne løsninger/tiltak
for å redusere miljøbelastninger
• NFF jobber med stor påvirkning mot ulike
politiske nivå
• Høy fokus fra NFF med informasjon og
kunnskapsformidling ut til klubbene og
baneeierne om tiltak de bør iverksette

Stortinget setter krav
15 02 2018:
Stortinget setter krav til oppsamling av
gummigranulat på alle fotballbaner ila 2018.
Alle kunstgressbaner må ha kumfilter/siler.
Vi har nå blitt enige om at det fra første januar 2019 skal være
installert oppsamlingsutstyr på kunstgressbaner i Norge, for å
forhindre at gummigranulat kommer ut i avløpssystemet. Dette
er et betydelig forurensingsproblem, og er den nest største kilden
til mikroplastforurensing fra den norske landjorda, sier Lars
Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

Samarbeid Stiftelsen/NFF
• Sparebankstiftelsen utarbeider gavepolitikk
som så presenteres samtlige eiere av
kunstgressbaner i våre kommuner
• NFF svært interessert i et samarbeid/
rådgivende funksjon ved søknader for å
kvalittessikre at gaver gis til riktige tiltak
• En rekke alternative tiltak er aktuelle, både for
eksisterende og nye baner

• Finnes ikke erstatninger til gummigranulat pr i dag
• Ulike alternativ er testet uten hell
• Gammelt gummigranulat er utviklet av gamle bildekk produsert med
lave miljøkrav- kan ikke/ønskes derfor ikke resirkulert
• Nyere granulat forsøkes gjenbrukt da de er laget av nyere bildekk
produsert av mer miljøvennlige materialer

13 aktuelle baner i stiftelsen sitt
geografiske område
o

Hallingdal omhandler følgende kommuner og tilhørende kunstgressbaner:
Kommune;
Sted;
Banestr.:
Byggeår:
Rehab:
 Hol:
Geilo
11-er
1997
2012
Geilo
7-er
2016
 Gol:
Gol
11-er
2001
2012
Gol
11-er
2016
 Ål:
Ål
11-er
2007
Ål
11-er
2012
 Nes:
Nesbyen
7-er
2008
 Hemsedal:
Hemsedal
11-er
2007
 Flå:
Flå
11-er
2017

o

Valdres omhandler følgende kommuner med tilhørende kunstgressbaner
 Vestre Slidre:
Ingen kunstgressbane i kommunen
 Vang:
Tveit
11-er
2007
 Nord Aurdal:
Fagernes
11-er
2005

Nord Aurdal 11-er hall
2016
 Sør Aurdal:
Bagn
11-er
2018
 Bagn
7-er
2018
 Etnedal:
Etnedal
7-er hall
2011

Målsettinger for gavepolitikken
• Vi når spillere i alle
aldersgrupper og kjønn
• Vi når foreldrene
• Vi når frivilligheten
• Vi kan spre postiv kunnskap
• Vi kan gjøre til at lokale
utfordringer og tiltak settes
inn et større nasjonalt og
internasjonalt
miljøperspektiv
• Vi kan skape gode
holdninger og forståelse
• Vi kan bidra til bedre miljø

• Siftelsens målsetting er at
gaver skal gjøre en forskjell
• Stiftelsen ønsker å støtte de
gode søknadene som favner
mange
• Gavepolitikk under utforming
• Stiftelsen vil gjøre
prinsippvedtak at alle er
søkeberettiget selv om det er
kommuner som er
baneeiere. Slik vi også gjør på
langrennsløyper som både er
organisert og finansiert ulikt
fra sted til sted.

Siste nytt –
mange stiftelser gjør som oss
• Mange
sparebankstiftelser gjør
nå tilsvarende som oss
• Mange kommuner
kommer til å bli
kontaktet om å bidra til
å gjøre banene mest
mulig miljøvennlige

• Fredag 25. mai deltar
Sparebankstiftelsen
Hallingdal på tlf møte m
Finans Norge *om
hvorledes vi kan
koordinere arbeidet
med stiftelsene og
samarbeid opp mot NFF
•

Finans Norge er hovedorganisasjon for
finansnæringen i Norge, og representerer mer
enn 240 finansbedrifter med rundt 36 000
ansatte.

Oppfordring til kommunene
Vi ønsker og oppfordrer Hallingdals kommunene
til bli med på en felles økonomisk dugnad, om du
er baneeier eller ikke, når fotballklubben/
idrettslaget kommer med søknad om finansiering
til miljøtiltak.
Sparebankstifteklsen er med – bli med på laget
dere også .

Harmonisering og
samarbeid med bankens
«Grønn fremtid»
i utmeisling av stiftelsen sin
gavepolitikk på miljøtiltak

