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1. Introduktion 

 slutet av 2020 fanns omkring 1150 konstgräsfotbollsplaner i Sverige1, med en total 

uppskattad yta på drygt 7 km2 och antalet konstgräsplaner ökar med omkring 100 per år2. 

Konstgräsanläggningar har flera praktiska fördelar jämfört med biologiska gräsplaner, 

såsom ökad nyttjandetid och minskat underhåll. Samtidigt riskerar anläggandet av nya 

konstgräsplaner att medföra förluster i ekosystemtjänster som bland annat minskad 

biodiversitet, spridning av mikroplaster, minskad kväveretention (naturlig rening av kväve i 

vatten), motverkande av erosion och solvärmeavledning.   

Denna guide syftar till att kortfattat belysa ekosystemperspektiv kring anläggandet av 

konstgräsplaner i Sverige, vilka ekosystemtjänster som kan gå förlorade samt ge förslag på hur 

sådana förluster kan kompenseras. Först sammanfattas vilka ekosystemtjänster som stöds av 

biologiska gräsytor, följt av en sammanfattning kring hur de kan värderas. Avslutningsvis ges 

förslag till hur förlorade ekosystemtjänster kan kompenseras och vilka andra perspektiv en 

beslutsfattare bör ta hänsyn till. Guiden är en del i projektet ”Ekosystemtjänster för 

kompensation kopplade till konstgräsplaner” som initierats av Beställargruppen för konstgräs. 

Projektet har finansierats av Naturvårdsverket och bedrivits i samarbete med SLU och Anthesis 

Enveco AB. 

2. Ekosystemtjänster kopplat till gräsytor 

kosystemtjänster är tjänster och funktioner från ett ekosystem som skapar nytta för 

människor och samhällen, vilka kan delas in försörjande, reglerande, kulturella och 

stödjande tjänster. Här lyfts några av de viktigaste ekosystemtjänsterna från biologiska 

gräsytor som riskerar att gå förlorade om konstgräsalternativ används.  

 

 

 

 
1Krång, Anna-Sara, et al. (2019), 'Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska spridning av mikroplast 

från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek', IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm. 
2 Andersson, A., Burström, J., Dahlstrand, G., Lavenius, A., Lidbeck, O., & Trojanowski, W. (2017). Jämförelse av 

alternativa fyllnadsmaterial till konstgräsplaner 

 

I 
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Källa: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta/faktablad-ekosystemtjanster 

 

Bild 1. Typer av ekosystemtjänster 
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Biodiversitet: Biologiska gräsytor ger förutsättningar för relativt hög biodiversitet i förhållande 

till konstgräsytor. Den biologiska massan består bland annat av mikroflora, insekter, 

nedbrytande mikroorganismer och fungerar som stöd för andra biologiska funktioner, t.ex. 

pollinering. 

Kväveretention och vatteninfiltration: Biologiska gräsytor bildar täta rotsystem med 

egenskaper som förmåga till vatteninfiltration, minskad avrinning, och kväveretention. 

Egenskaperna minskar risken för kväveläckage till grundvatten, både genom minskad avrinning 

och en den biologiska massans förmåga att ”lagra” kväve. Utöver detta kan bevattning av 

gräsytor ge positiva effekter på omgivande vegetation genom sammankopplade rotsystem. 

Mikroplaster: Att anlägga en konstgräsplan, i synnerhet med gummigranulat, medför risker för 

spridning av mikroplaster. Det finns olika alternativ till granulat med olika miljöpåverkan, 

funktionalitet och livslängd men i dagsläget är plast-/gummigranulat (SBR, EPDM, TPE) 

vanligast3. Granulatsvinn uppskattas i dagsläget vara den andra största källan till spridning av 

mikroplaster efter trafik4 och bedöms bidra till rubbningar i framförallt marina ekosystem.  

Kollagring: Biologisk massa som växter, jord och rotsystem har förmåga att binda kol genom 

fotosyntetiska processer vilket bidrar till lägre koncentrationer av 𝐶𝑂2. En konstgräsyta har inte 

denna förmåga och motverkar i tillverkningsprocessen kollagring genom koldioxidutsläpp från 

förbränningsprocesser. 

Erosion: Rotsystem och rotmassans densitet hos biologiska gräsytor har förmåga att minska 

erosion samt binda dammpartiklar. Det kan vara extra viktigt i områden känsliga för erosion 

och dammbildning.  

Avledning av solvärme: Förmågan att avleda värmestrålning hos biologiska gräsytor är bättre 

än hos konstgräsytor som i högre utsträckning absorberar solens värmestrålning. Varma ytor 

kan öka risken för till exempel hälsotillstånd som överhettning under soliga förhållanden och 

bildandet av lokala värmeöar. Betydelsen av denna ekosystemtjänst är svåruppskattad och beror 

på lokala förutsättningar och klimat. 

Reglering av luftföroreningar: En biologisk gräsyta (t.ex. fotbollsplan) har potential att reglera 

lokala luftföroreningar som t.ex. kolmonoxid från trafik. Dock är betydelsen och värdet av en 

sådan funktion är inte helt klarlagd och kan till stor del bero på lokala förutsättningar. 

 

 

 

 

 
3 Sanne, Johan et al. (2019), Samhällsekonomisk bedömning av konstgräs – Statusrapport 2020. IVL Svenska 

Miljöinstitutet, Stockholm. 
4 IVL, (2016). Slitage från däck största källan till mikroplast. Hämtad 2021-05-18 från 

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2016-03-07-slitage-fran-dack-storsta-

kallan-till-mikroplast.html 
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3. Värdering av ekosystemtjänster för gräsytor 

tt värdera en gräsytas ekosystemtjänster är inte helt oproblematiskt, bland annat 

eftersom flera av de tjänster som stöds av ekosystem inte finns representerade på en 

marknad. Som Naturvårdsverket nämner i sin rapport5 ”Guide för värdering av 

ekosystemtjänster”, går inte alltid värdet av ekosystemtjänster att kvantifiera fullt ut och man 

beskriver att det kan finnas värde i att försöka uppskatta ekosystemtjänsternas monetära värden 

för att sedan komplettera med en kvalitativ värdering. 

Tabell 1. Uppskattad värdering av förlorade ekosystemtjänster av biologiska gräsytor6 

Ekosystemtjänster Beskrivning 

CAD per 

hektar 

per år 

(2008) 

USD per 

hektar 

per år 

(2020) 

SEK per 

hektar per år 

(2020) 

SEK 

per m2 

per år 

(2020) 

Luftkvalitet 

 

Motverkande av gasformiga luftföroreningar 

och/ eller partiklar. Lindring av urbana värmeöar. 

Ljudabsorbering. 

12 10.54 97.08 0.01 

Jordkvalitet 

 

 

Ackumulering av organiskt material. Vikten av 

rotsystem och jordbiota för jordretention. 

Motverkande av markförlust och 

skadeprevention från erosion  

60 52.70 485.37 0.05 

 

 

Biodiversitets-

relaterade tjänster 

 

 

Pollinering är avgörande för upprätthållande av 

biodiversitet för gräsområden. Pollinering 

används som en ungefärlig värdering av 

biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster. Det 

beror på att pollinering erbjuder en tydligare 

ekonomisk kvantifiering och för att det finns en 

stark koppling mellan pollinerings-tjänster och 

biodiversitet. Biodiversitet kan i stor utsträckning 

representera det ekonomiska värdet av 

pollinering i jordbrukssystem7.  

 

Naturlig reglering av växtsjukdomar och 

skadedjur inkluderas också8. De är direkt 

kopplade till variation i biodiversitet. Ett mer 

mångfaldigt jordsystem hjälper till att stödja 

viktiga biologiska funktioner och motverka 

jordburna skadedjur och växtsjukdomar. 

 

 

1 149 

 

 

1 009.11 

 

 

9 293.91  

 

 

0.93 

 Totalt  

 

1 221  

 

1 072  

 

9 876  

 

0.99  

 

 

 
5 Naturvårdsverket, (2015). Guide för värdering av ekosystemtjänster. Hämtad från Naturvårdsverket: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6690-1.pdf?pid=15998. 
6 Eduardo Lozano Galindez, Julian. (in press). Ecosystem services for compensation of artificial turfsystems. SLU Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Uppsala. 
7 De Groot, R., Fisher, B. and Christie, M. (2010). Integrating the ecological and economic 

dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. In: The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity: The Ecological and Economic Foundations. Edited by 

Pushpam Kumar. Earthscan: London and Washington. 
8 Wilson, S. J. (2008). Ontario’s wealth Canada’s future: Appreciating the value of the 

greenbelt’s eco-services. David Suzuki Foundation. 

A 

Noteringar: Valutakurser är det årliga medelvärdet för 2020: 0.7465 USD/CAD och 9.2053 SEK/USD. Den kumulativa 

prisökningen I Sverige från 2008 till 2021 är 17.1%. 
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Ovanstående tabell är baserad på en studie som har uppskattat ekonomiska värden av 

ekosystemtjänster för Ontario’s Grönbälte. Gräslandskap/gräsytor är en av naturtyperna som 

värderats och studien fungerar som en uppskattning för värdet av ekosystemtjänster som går 

förlorade vid anläggandet av en konstgräsplan. Det ska dock tilläggas att platsspecifika 

skillnader finns och att värderingen innehåller vissa osäkerheter. Efter justering till dagens 

monetära värde (se Tabell 1) beräknas ekosystemtjänsterna för en biologisk gräsyta vara värd 

ungefär 1 SEK/𝑚2/år, där biodiversitet utgör en mycket stor del9. En 11-manna fotbollsplan i 

full storlek10 har en yta på ca 7920 𝑚2. Det betyder att värdet av de förlorade 

ekosystemtjänsterna uppgår till ungefär 7920 SEK/år. Med en förväntad livslängd på ungefär 

10 år för konstgräsplaner11 motsvarar värdet av de förlorade ekosystemtjänsterna på 10 år ca 

79 000 SEK enligt beräkningsmodellen. I beräkningen ingår inte kostnader för skador från 

spridning av mikroplaster och därför är uppskattningen troligtvis i underkant.  

Utöver de ekosystemtjänster som går förlorade vid anläggandet av en konstgräsplan är 

utsläppen av växthusgaser från tillverkning, transport och underhåll en viktig faktor. I en 

fallstudie från Oslo12 beräknades konstgräsplaner medföra utsläpp av växthusgaser 

motsvarande mellan 136–316 ton koldioxidekvivalenter i tillverkning, transporter och 

sluthantering. Skillnaden beror på metod för sluthantering (återvinning eller förbränning) varav 

förbränning av materialet står för de högsta utsläppen. I en annan studie13 räknade man på 

utsläpp kopplat till naturliga gräsplaner i form av underhåll (plantering, bevattning, klippning, 

gödning m.m.). Utsläppen från underhåll för naturligt gräs är ungefär lika höga som gräsets 

upptag av koldioxid och man beräknade nettoutsläppen till nära noll. Även konstgräsplaner har 

vissa utsläpp för skötsel som bör övervägas när alternativen jämförs. 

I dagsläget finns ingen överenskommen global kostnad för utsläpp av växthusgaser 

(koldioxidekvivalenter) då osäkerheter kring skadorna är stora. Ett alternativ är att kompensera 

utsläpp genom att t.ex. köpa europeiska utsläppsrätter (EU ETS)14. Det genomsnittliga priset 

per ton 𝐶𝑂2𝑒 var under 2020 ca 250 SEK och har ökat kraftigt till över 400 SEK/ton i april 

202115. Baserat på priset i april och förbränning som sluthanteringsmetod skulle det kosta 

omkring 126 000 SEK att kompensera för utsläppen från en konstgräsplan på 7920 m2 genom 

att köpa europeiska utsläppsrätter. Om man istället använder Trafikverkets uppskattning av 

marginella kostnader på miljön bör ett värde på 7000 SEK per ton koldioxidekvivalenter 

beräknas16. Det motsvarar en kostnad på ungefär 2 212 000 SEK. Eftersom en biologisk 

 
9 Eduardo Lozano Galindez, Julian. (in press). Ecosystem services for compensation of artificial turfsystems. SLU 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. 
10 Magnusson, S (2020). Systemanalys av konstgräs med och utan infill: Fallstudie Oslo. Luleå tekniska universitet. 
11 Sanne, Johan et al. (2019). Samhällsekonomisk bedömning av konstgräs – Statusrapport 2020. IVL Svenska 

Miljöinstitutet, Stockholm. 
12 Magnusson, S (2020). Systemanalys av konstgräs med och utan infill: Fallstudie Oslo. Luleå tekniska universitet. 
13 Townsend‐Small, Amy and Czimczik, Claudia I. (2010). 'Carbon sequestration and greenhouse gas emissions in urban 

turf', Geophysical Research Letters, 37 (2) 
14 European Commission (2015). EU ETS Handbook. Hämtad från: European Commission: 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf 
15 Naturvårdsverket. (2020). Svenska utsläpp i EU:s utsläppshandel minskade med 12 procent 2020. Hämtad från 

Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Svenska-utslapp-i-EUs-utslappshandel-

minskade-med-12-2020-/ 

16 Trafikverket. (2020). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0. Hämtad från 

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-2021/asek-7_0-hela-

rapporten-210601.pdf 
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Källa: https://lianaxiong.weebly.com/blog/green-roof-not-only-green   

gräsplan beräknas vara klimatneutral inkluderas inga kostnader för kompensation. 

Sammantaget beräknas kostnaderna för ekosystemtjänstförluster och klimatpåverkan av att 

välja en konstgräsplan framför en biologisk gräsplan vara mellan 205 000–2 291 000 SEK över 

en livscykel (10 år för konstgräs), förutsatt att konstgräsmaterialet inte återvinns. Kostnaderna 

är eventuellt högre om skador från spridning av mikroplast räknas in. 

4. Kompensation för ekosystemtjänstförluster 

örslag för att kompensera de förluster av ekosystemtjänster som uppkommer vid 

anläggandet av konstgräsytor utgår från principen att de förlorade ytorna ersätts av andra 

ytor med liknande ekosystemtjänstvärden. Här diskuteras fyra förslag till 

kompensationsåtgärder. 

Gröna tak: Ett förslag till kompensationsåtgärder för ekosystemtjänstförluster är investeringar 

i gröna tak. Systemet består av flera lager från takyta till vegetation, vilket inkluderar bl.a. 

vattenmembran, rotbarriär, skyddstextil och dräneringslager. Taksystemet ger förutsättningar 

för tät vegetation med egenskaper som vattenupptagning, avlastning för vattenhanteringssystem 

vid kraftig nederbörd, avkylning av takytor, ljudabsorbering och minskad solljusreflektion. 

Utöver detta skapar vegetationen nya habitat med förutsättningar för pollinering och 

biodiversitet, liknande de som erbjuds av biologiska gräsytor. Investeringar i gröna tak kan 

därför delvis kompensera de förlorade ekosystemtjänster som anläggandet av konstgräsytor och 

andra ytor för byggnader, vägar m.m. medför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetationsbarriärer: Som ett resultat av fler nyttjandetimmar för en konstgräsplan kan den 

totala ytan som används för aktivitet minska. En kompensationsåtgärd kan vara att använda de 

ytorna till att skapa vegetationsbarriärer i till exempel områden som är känsliga för 

luftföroreningar eller att plantera växter och skapa habitat som stöd för biodiversitet. En 

vegetationsbarriär kan erbjuda nya ekosystemtjänster i känsliga områden och bidra till minskad 

värmeinstrålning, att reducera omgivande buller, ökad kollagring och skydd mot lokala 

luftföroreningar. Åtgärden har potential att kompensera för effekten av de förlorade 

ekosystemtjänsterna och tillföra både estetiska och praktiska värden till omgivningen. 

F 
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Försiktighetsåtgärder: För att hantera risken för spridning av mikroplaster från granulat 

föreslås att de hjälpmedel och strategier som finns tillgängliga för att minimera granulatsvinn 

tillämpas. De inkluderar bland andra granulatfällor och filter vid dagvatten- och 

duschvattenhantering, kontrollerade in- och utgångar med möjlighet till granulatuppsamling 

samt hårda ytlager för snöförvaring över vintern. En stor del av granulatsvinnet sker via 

personer som utnyttjar konstgräsytan samt genom snöhantering. Förslag till åtgärder för att 

minimera svinnet finns beskrivna i en handbok, framtagen av Klimatkommunerna17. 

Utsläpp av växthusgaser: Som nämnt är utsläppen av växthusgaser i tillverkningsprocessen 

samt vid transport och avfallshantering betydligt högre för konstgräsalternativ. Utsläppen är 

inte direkt kopplade till ekosystemtjänsterna från en biologisk gräsyta, men bör räknas in i en 

jämförelse av alternativen. Tidigare jämfördes kostnaden för europeiska utsläppsrätter och 

Trafikverkets kostnadsuppskattning för miljöskada från koldioxidutsläpp, vilka skiljer sig 

kraftigt åt. Att köpa europeiska utsläppsrätter (EU ETS) som kompensation är i dagsläget inte 

möjligt för kommuner på grund av lagstiftning. Ett sätt för kommuner att kompensera i 

praktiken kan vara kompensation genom en intern klimatfond, även kallat klimatväxling18. Vid 

aktiviteter eller investeringar som medför höga utsläpp kan man internt kompensera till fonden 

för att genomföra positiva klimatåtgärder19.  

5. Förluster av ekosystemtjänster i relation till andra perspektiv 

 beslutet att anlägga en konstgräsplan finns flera perspektiv att ta hänsyn till. Denna guide 

har syftat till att belysa de ekosystemtjänster som stöds av biologiska gräsytor samt ge 

förslag på hur de kan värderas och kompenseras. Här diskuteras några andra perspektiv 

som kan vägas in i beslutet. 

Nyttjandetimmar: Antalet nyttjandetimmar är ett viktigt perspektiv i valet mellan biologiska 

gräsytor och konstgräsytor. Det genomsnittliga antalet nyttjandetimmar för konstgräsplaner i 

Sverige är ca 1200 timmar per år20 medan den biologiska gräsytan erbjuder omkring 150–250 

nyttjandetimmar per år21. Förutsatt att man kan fördela verksamhet så att konstgräsytor används 

effektivt finns potential att minska den totala ytan som används för aktiviteter och ersätta med 

biologiska ytor. 

Materialval: Att ersätta en biologisk gräsplan med konstgräsytor medför förluster av 

ekosystemtjänster men utöver detta kan materialvalet i konstgräsytan, till exempel val av 

granulat, påverka hur stor miljöpåverkan alternativet har. En rapport på uppdrag av 

Beställargruppen för konstgräs (BEKOGR) jämför nivåer av växthusgasutsläpp från olika 

 
17 Klimatkommunerna. (2018). Konstgräs och granulat - Processguide för kommuners strategiska arbete med att minska 

spill av granulat från fotbollsplaner av konstgräs. Hämtad från: BEKOGR. https://bekogr.se/wp-

content/uploads/2018/12/Processguide_klar.pdf 
18 https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/transporter/kommunorganisationens-transporter/klimatvaxling/ 
19 https://resval.se/intern-klimatkompensation/ 
20 Eduardo Lozano Galindez, Julian. (in press). Ecosystem services for compensation of artificial turfsystems. SLU 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. 
21 Länsstyrelsen Skåne. (2016). Tillsynsvägledning om användning av konstgräs på idrottsanläggningar och liknande. 

Hämtad från: Länsstyrelsen. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9361a9/1535032536417/TVL-

info%202016:4%20Anv%C3%A4ndning%20av%20konstgr%C3%A4s%20p%C3%A5%20idrottsanl%C3%A4ggningar.pdf  

I 
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materialval22. Det är viktigt att väga samman kostnader, kvalitetskrav, miljöpåverkan och 

hållbarhet i valet av konstgräsmaterial. I analysen beräknades kostnaderna för förlorade 

ekosystemtjänster och utsläpp av växthusgaser över en tidsperiod på 10 år, vilket motsvarar den 

uppskattade livslängden för konstgräsytor. 

Lokala förutsättningar: Utöver denna guide behövs en bedömning av lokala förhållanden, 

vilka ekosystemtjänster som finns representerade vid den tänkta konstgräsanläggningen samt 

om det finns extra känsliga arter eller ekosystem på platsen. Lokala förutsättningar påverkar 

vilka tjänster som riskerar att gå förlorade och hur de ska värderas. En MKB 

(miljökonsekvensbeskrivning) kan vara nödvändig beroende på projektets omfattning och kan 

tydliggöra vilka risker projektet medför. I 6 kap. 35–37 §§ miljöbalken redogörs för vilken typ 

av verksamhet som kan komma att omfattas av en specifik miljöbedömning. 

 

Upphandling: Kommuner är till stor del markägare av ytor för lek och idrott där det kan vara 

aktuellt att anlägga konstgräs eller annan plastad yta. Både konstgräs, anläggningsarbete och i 

vissa fall projekteringstjänster upphandlas enligt lagen om upphandling23. Beställargruppen för 

konstgräs har en vägledning med förslag på hur upphandlingen kan göras. Det är i uppdrag till 

projektörer, oavsett om de är upphandlade eller om tjänsten görs av egen personal, som 

ekosystemtjänster kommer in. Om beställaren så önskar kan projektören bedöma vilka 

ekosystemtjänster som behöver kompenseras och ge förslag på hur det kan genomföras. 

Beställaren kan därefter välja att kompensera med olika praktiska åtgärder. Det kan vara 

åtgärder på egna fastigheter och/eller i samarbete med idrottsföreningar och andra som till 

exempel markägare. 

6. Sammanfattning 

Här sammanfattas kort vilka ekosystemtjänstförluster som har värderats vid anläggandet av 

konstgräsytor jämfört med naturliga gräsytor, vilka värden/kostnader som finns kopplade till 

ekosystemtjänstförlusterna samt förslag på hur de kan kompenseras. 

Ekosystemtjänster kopplade till övergång från naturliga gräsytor till konstgräsytor 

• Biodiversitet 

• Luftföroreningar 

• Motverkande av erosion 

• Kollagring 

• Värmeavledning 

• Kväveretention och vatteninfiltration 

 

  

 
22 Sanne, Johan et al. (2019). Samhällsekonomisk bedömning av konstgräs – Statusrapport 2020. IVL Svenska 

Miljöinstitutet, Stockholm. 
23 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-

upphandling_sfs-2016-1145 
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Värdering av ekosystemtjänster 

Beräkningen av värdet på ekosystemtjänstförlusterna uppgår till mellan 205 000–2 291 000 

SEK över en livscykel på 10 år. Det är baserat på uträkningar av de direkta 

ekosystemtjänstförlusterna från att ersätta en naturlig gräsyta med konstgräs samt en 

uppskattning av de samhälleliga kostnaderna från utsläpp av växthusgaser av de två 

alternativen. Variationer förekommer beroende av materialval och metod för transport och 

sluthantering av konstgräsprodukten. 

Hur kan man kompensera för ekosystemtjänstförlusterna? 

I guiden har några förslag på kompensationsåtgärder presenterats utifrån de förlorade 

ekosystemtjänstvärdena. Förslagen innefattar, utöver att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder 

för att t.ex. minska svinn av granulat: 

• Investeringar i gröna taksystem 

• Skapa växtbarriärer i känsliga områden 

• Intern klimatkompensation för klimatförbättrande åtgärder 

De två första åtgärderna syftar till att reducera de förlorade ekosystemtjänstvärdena genom att 

erbjuda nya ekosystemtjänster och tillföra både praktiska och estetiska värden. Intern 

klimatväxling kan användas som ett sätt att ekonomiskt kompensera för utsläpp av växthusgaser 

och att använda klimatfondens resurser till klimatförbättrande åtgärder.  

Att tänka på innan byte från naturliga gräsytor till konstgräsytor 

• Är en ny konstgräsplan nödvändig att anlägga utifrån behovet i kommunen? Se över 

behov och ta hänsyn till långsiktig hållbarhet i valet kring konstgräsytor. 

• Kan befintliga konstgräsytor användas mer effektivt för att fördela ut verksamhet med 

fler nyttjandetimmar på befintliga ytor? 

• I planeringsstadiet av nya konstgräsprojekt, ta hänsyn till värdet av förlorade 

ekosystemtjänster i bedömningen av samhällsnyttan. Överväg om det finns utrymme 

för att kompensera för dem genom investeringar i interna klimatfonder eller direkta 

investeringar i t.ex. gröna tak, växtbarriärer eller andra miljöförbättrande åtgärder. 

• Utred om kompensationsåtgärder för förlorade ekosystemtjänstvärden kan inkluderas i 

upphandling för konstgräsanläggningen. 

• Som verksamhetsutövare ska du enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3§ miljöbalken) 

vidta nödvändiga åtgärder och försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka 

att skada eller olägenhet för hälsa eller miljö uppstår24. Utöver detta finns i miljöbalken 

lagstiftning kring miljöfarlig verksamhet, producentansvar och egenkontroll. Ta reda på 

vilket ansvar du har som verksamhetsutövare och använd försiktighetsprincipen som 

vägledning vid tolkning av lag, bestämmelser och allmänna råd.  

 
24 Miljöbalk (1998:808). Hänsynsregler. 2 kap 3§. Hämtat från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808 


