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Sammanfattning 
I Sverige finns cirka 1 000 konstgräsplaner som används till fotboll (utomhus) och antalet planer 
ökar för varje år som går. Det medför ett växande antal uttjänta konstgräsplaner som behöver tas 
omhand. En konstgräsplan som förbränns släpper ut mer än dubbelt så mycket växthusgaser 
jämfört med en som återvinns. I dagsläget återvinns en liten del av Sveriges konstgräsplaner och 
de flesta skickas till förbränning (eller till deponi) vilket medför en negativ klimat- och 
miljöpåverkan. Med en ökad mängd konstgräsplaner representerar detta ett växande klimat- och 
miljöproblem. Det är därför viktigt att utveckla strategier för ökad återvinning av uttjänta 
konstgräsplaner. 

Kommuner äger 82 procent av Sveriges konstgräsplaner och ideella föreningar äger cirka 16 
procent, men båda kan spela en viktig roll i att ställa krav på att öka återvinningsgraden för 
konstgräsplaner i Sverige. Bland de största producenterna av konstgräs inom den svenska 
marknaden återfinns Saltex, följt av FieldTurf, Limonta Sport, Polytan och Domo Sports and 
Leisure Group. Avfallshanteringen för dessa sker främst genom förbränning, eller genom att skicka 
konstgräsplaner till Re-Match i Danmark, som kan återanvända fyllnadsmaterialen. Det finns även 
ett fåtal kommuner i Sverige som skickar deras uttjänta konstgräsplaner till deponi, vilket 
dessutom är ett billigare alternativ jämfört med de andra två lösningarna. Det finns stora 
möjligheter för både producenter, konstgräsägare och avfallshanterare att minska sportens klimat- 
och miljöpåverkan genom att öka återvinningen av konstgräsplaner. I framtiden måste dessa 
aktörer i högre grad samarbeta för ökad återvinning (och återanvändning) av konstgräsplaner. 

Genom studien har det framkommit en del hinder för ökad återvinning av konstgräsplaner i 
Sverige. Dessa består huvudsakligen av: brist på information om återvinningsmöjligheter (för 
konstgräsägare), otydliga ansvarsfördelningar, bristande kravställning på hantering av 
konstgräsplaner, upphandlingssvårigheter för kommunerna, resurskrävande och höga kostnader 
för återvinning, greenwashing och bristande transparens, materialsammansättning som försvårar 
återvinning, samt att det är otydligt hur materialkvaliteten ska värderas för vidare användning. 

För att övervinna de hinder som kommit fram föreslås bland annat styrmedelsförslag gällande ett 
produktkrav för polymeranvändning och andelen plast, ökad deponiskatt, producentansvar för 
konstgräsplaner, ökade krav vid upphandling, inrapportering av data samt ökad information om 
återvinningsmöjligheter.  

Sammantaget visar förstudien på att det fortfarande saknas information bland konstgräsägare och 
specifikt kommuner, för att öka förståelsen om utmaningarna med återvinning av konstgräsplaner 
i Sverige. Vidare studier behövs för att utvärdera effekten och genomförbarheten av 
styrmedelsförslagen, ökad inventering av konstgräsplaner och dess avfallshantering, utvidgade 
undersökningar för konstgräsägare samt forskning för att ta reda på när en uttjänt konstgräsplan 
inte längre bör användas.  
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Använda förkortningar 
Bekogr Beställargruppen för konstgräs 

ECHA Europeiska Kemikalieinspektionen 

EPDM Ethylene propylene diene monomer 

FIFA Internationella Fotbollsförbundet 

LCA Livscykelanalys 

PE Polyethylene 

PP Polypropylene 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

RAC Europeiska Kemikalieinspektionens riskbedömningskommitté 

SEAC Europeiska Kemikalieinspektionens kommitté för samhällsekonomisk analys 

SBR Styrene-butadiene rubbe 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

SKR Sveriges kommuner och regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting) 

SvFF Svenska Fotbollsförbundet 

TPE Thermo Plastic Elastomer 
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1 Inledning 
I denna studie kartläggs styrmedel som påverkar konstgrässystemet idag och potentiella samt 
planerade styrmedel i Sverige, och EU. Studien ger också en kort uppdaterad beskrivning av den 
svenska marknaden för konstgräs avsett för fotboll med fokus på aktörer (producenter, 
leverantörer, kunder, avfallshantering), samt kartläggning över de tekniska lösningar eller möjliga 
system som finns för att omhänderta, återanvända och/eller återvinna konstgräs. Studien 
identifierar viktiga hinder för ökad återvinning av konstgräsplaner och ger en orientering över 
vilka styrmedel som skulle kunna minska miljöpåverkan från konstgräs.  

1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att utreda förutsättningar för konstgräsbranschen att bli mer hållbar genom 
att;  

 identifiera styrmedel och möjligheter till återvinning och återanvändning av material,  
 främja produkter som är mer resurssnåla, innehåller mer återvunnet material samt 

inte innehåller miljöfarliga ämnen. 

Projektet utreder och kartlägger vilka styrmedel som är viktiga för konstgräsbranschen idag och 
kan komma att bli viktiga framgent, med fokus på konstgräsplaner avsedda för fotboll. Dessutom 
genomförs en kartläggning av möjliga omhändertagande av konstgrässystem. Detta för att få 
klarhet i att minska andelen konstgräs som går till deponi eller transporteras olovligt ur landet.  

1.2 Metod  
Metoder som används i studien inkluderar dokumentanalys och expertintervjuer. I dialog med 
Beställargruppen för konstgräs (Bekogr) valdes relevanta rapporter om konstgräsplaner ut, med 
fokus på svensk/nordisk kontext och som har analyserat problematiken kring (bristen på) 
återvinning av konstgräsplaner. Projektet har inneburit nära dialog med intresseaktörer för att öka 
förståelsen för marknaden inklusive hinder och lösningar. Dialogen utfördes genom 15 intervjuer 
med konstgräsexperter som representerar olika delar av värdekedjan, inklusive producenter, 
leverantörer, avfallshanterare och kommuner (se Bilaga 1).  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel ger en bakgrund till studien för att bättre förstå konstgräsplaners påverkan inom 
Sverige. Här ges därför information om utvecklingen av konstgräsplaner i Sverige, där vi kan se att 
intresset för konstgräs ökar och antas fortsätta öka i framtiden. Dessutom medför kapitlet 
information om olika typer av konstgräs, infiller (fyllnadsmaterial/granulat), och konstgräsplaners 
miljökonsekvenser i den fysiska naturmiljön, i form av koldioxidutsläpp från förbränning av 
konstgräsplaner samt ur ett livscykelperspektiv.   

2.1 Konstgräsplaner 
Fram till år 1990 fanns endast ett fåtal konstgräsplaner (ca 70 och mestadels inomhus). Sedan 2010 
har antalet konstgräsplaner som används till fotboll vuxit snabbt (Figur 1). I dagsläget finns det 
cirka 1000 konstgräsplaner för fotboll (RISE, 2021; SvFF 2018; SKR 2019).  

Figur 1. Utveckling i antal konstgräsplaner för fotboll i Sverige under 2010–2017/18  

Källa: Svenska Fotbollförbundet 2018.1 (NB SvFF och SKR inrapportera olika siffra för antal konstgräsplaner)  
 

Med en cirka 10-årig livslängd på konstgräsplaner medför detta en växande marknad för 
bortskaffning och ersättning av gamla konstgräsplaner samt installation av nya (Magnusson et al. 
2016).2 Beställargruppen för konstggräs (Bekogr) estimerar att ett 100-tal konstgräsplaner omläggs 
och nyinstalleras i Sverige varje år, varav cirka hälften av dessa berör omläggning. Eftersom 
konstgräsplaner har en viss livslängd kan statistiken skilja sig åt från år till år och många 

 

1 https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_170665/scope_0/ImageVaultHandler.aspx180627132502-uq 
2 Beroende på användningsområde (elit/amatörfotboll), UV skydd med mera. 
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kommuner byter även ut alla sina konstgräsplaner på en gång när de väl ska bytas ut eller läggas 
om.3  

Utifrån en enkätundersökning som genomfördes av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
framgick det att konstgräsplaner finns i 89 procent av alla kommuner i Sverige (SKR 2019). Det 
totala antalet 11-mannaplaner för fotboll med föreningsdrift är nästan lika många som kommunalt 
drivna fotbollsplaner (SKR 2019). Det finns däremot större skillnader när det gäller 
naturgräsplaner jämfört med konstgräsplaner. Kommuner äger 52 procent av naturgräsplanerna 
och 82 procent av konstgräsplanerna. Ideella föreningar äger 45 procent av naturgräsplanerna 
jämfört med 16 procent av konstgräsplanerna. Privat sektor äger någon enstaka procent av 
planerna (SKR 2019). 

Figur 2. Ägare av konstgräsplaner (11-mannaplaner) i Sverige 

 

Källa: SKR, 2019 

En 11-mannaplan är cirka 7 000 – 8 000 m2, och enligt Re-Match väger en konventionell 
konstgräsplan cirka 220–240 ton, varav 60 procent är sand, 30 procent är SBR-infiller, 5 procent är 
backing (mattan som konstgräsfibrerna är sydda i), och 5 procent är konstgräs.4,5 Därtill kommer 
en sviktpad som är ett underlag som ger extra stöd till konstgräsmattan och som ofta kan 
återanvändas när nya konstgräsplaner läggs över dem. Det som tillverkas i Sverige, men även 
importeras till viss del, består vanligtvis av sand och fyllnadsmaterialet (infillers) SBR, eller så 
kallat gummigranulat, från använda bildäck där Ragn-Sells är den främste producenten på den 
svenska marknaden (Magnusson et al. 2016). Konstgräsfibrer och backing produceras till stor del 
utanför EU (se Kapitel 4).  

 

3 Samtal med Bekogr, 2021-05-25 
4 11-mannaplan 64x100m, om konstgräsareal utanför spelbana (2-3m) och säkerhetszon (712m2) inkluderas är arealen ca. 7900. 
5 Intervju, Re-Match, 2021-04-23. 

82%

16%
2%

Kommuner Ideella föreningar Privat sektor
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Figur 3. Viktfördelning av konstgräsplaner* 

 

*Exklusive sviktpad som ofta kan återanvändas. 
Källa: Re-Match. 

Enligt leverantörer kan konstgräsplaner användas i 2 000 timmar per år. Undersökningar som 
Bekogr genomfört har visat att det är max 85 procent i bokningsbara timmar och spontanspel, 
vilket gör att planerna vanligtvis används i cirka 1 200 timmar per år. För inomhushallar används 
konstgräsplaner uppemot 3 000 timmar per år.6 

Tabell 1. Speltimmar och livslängd för olika typer av fotbollsplaner 

Typ av fotbollsplan Antal timmar som kan spelas på (timmar/år) Livslängd (år) 

Naturgräsplan 200–400* 50 
Hybridgräsplan 600–700* 20 
Konstgräs 2 000 – 3 000 10  

* Väder/klimatzon påverkar antal timmar som kan spelas. 
Källa: Bekogr 2018. 

Det förväntas att antalet konstgräsplaner för fotboll kommer fortsätta att öka i Sverige då det ”nya 
normala” underlaget att spela på är konstgräs. 7 Det finns därför påtryckningar från 
fotbollsföreningar om att öka andelen konstgräsplaner. I tidig ålder blir fler och fler vana att spela 
på konstgräs och kommuner ser därför hellre en ökning av konstgräsplaner som går att använda 
sig av året om, jämfört med naturgräsplaner.8 En ökning av konstgräsplaner behöver inte betyda 
att antalet fotbollsplaner överlag ökar i kommunerna, utan att naturgräsplaner byts ut till 
konstgräsplaner. Naturgräsplaner har 4–5 månaders vilotid per år där det inte går att spela på 
dessa, medan konstgräsplaner kan spelas på hela året. Antalet fotbollsaktiva (särskilt märkbart 
bland flickor) minskar dock.9 År 2016 hade Norge fler konstgräsplaner än Sverige, vilket indikerar 
på att det finns en mycket större potential för konstgräsplaner i Sverige än vad som finns installerat 
(SAIT 2018).  

 

6 Samtal, Bekogr 2021-05-25 
7 Intervju, SKR, 2021-04-30 
8 Intervju, SKR, 2021-04-30 
9 Intervju, SKR, 2021-04-30 

60%

30%

5% 5%

Sand SBR infiller Backing Fiber
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Tabell 2. Vanligaste typerna av konstgräsplaner i Sverige 
Typ Beskrivning Användningsområde Återvinning Användes 

från  

3G PE/PP-gräsfibrer med 
olika infillers (se Tabell 
3.) 
 

Fotboll, rugby. 
Utomhus. 
Bättre spelkvalitet och 
det vanligaste 
alternativet idag. 
FIFA certifierad. 
Vanligast 
konstgräsplan i 
Sverige. 

Möjlig separering av 
infiller och mattor 
existerar. 
Kompositmaterial 
(PE/PP) vilket 
komplicerar återvinning 
av mattor och fiber. 

1995- 

Infillersfritt  

 

PE/PP-komplex, sand och 
matta. Ingen syntetisk 
infiller. 
Högre gräsfiberdensitet 
(2–3 ggr). 
 

Används alltmer för 
idrott och lek. 
Inte FIFA certifierat 
(klarar inte ’skin 
friktion test’).  
Få inom Sverige, men 
ökat interess. 

Mer plastfibrer, fast 
ingen syntetisk infiller. 
Kompositmaterial 
(PE/PP) vilket 
komplicerar återvinning 
av mattor och fiber. 

2016 –  
 

Hybrid 95% naturgräs och 5% 
konstgräs, men kan se 
olika ut berörande på 
vilket system som väljs. 
Infillersfritt. 

Används för elitfotboll 
och golf. Väldigt få, ca. 
13 st. används idag, 
mest till elitfotboll, 
men ökat interess. 

Kräver separering av 
natur- och konstgräs. 
Kompositmaterial 
(PE/PP) vilket 
komplicerar återvinning 
av fiber. 

Från 
1990-talet. 
 

Källa: SAIT 2018; Sanne et al. 2020. 

2.2 Infiller 
Den mest vanliga typen av infiller i Sverige är av SBR (styrene-butadiene rubber), vilket utgör cirka 
60–70 procent av konstgräsplanen i sin helhet (Magnusson et al. 2016). Infillers kan inte återvinnas 
i samma system som mattor, utan kräver separat behandling. De flesta leverantörer och några 
avfallshanterare kan separera och torka SBR (samt sand) för återanvändning till nya anläggningar 
(se kapitel 4.2 och 4.3). Företaget Re-Match kan också klara av TPE, men inte andra infillers. 
Organiska/biobaserade typer av infiller kan leda till mindre förekomster av mikroplastläckage till 
naturen, men en del organiska infillers har syntetiska beläggningar som gör att läckage av 
mikroplaster ändå kan förekomma.   
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Tabell 3. Typer av infillers/fyllnadsmaterial till (3G) konstgräsplaner 
Infiller Positiva aspekter Negativa aspekter Återvinningsmöjlighet 
SBR (styrene-butadiene 
rubber) 

Billig, bra 
spelaregenskaper, UV-
resistent, och håller 
länge. 

Hög nivå av negativa 
miljöeffekter (SKL 
2018). Syntetiskt gummi 
som leder till läckage av 
mikroplaster. Innehåller 
flera komplexa material, 
inkl. tungmetaller. 

Kräver separation från 
övrigt material. 
Återanvändnings-
möjlighet. 

EPDM (ethylene 
propylene diene 
monomer) 

Inget behov av 
antiozonanter 
(förhindrar nedbrytning 
av gummi). Producerat 
från både jungfruliga 
råvaror och återvunnet 
gummi.  

Olika varianter av 
EPDM kan inkludera 
olika kemiska 
substanser, som t.ex. 
höga nivåer av ftalater. 
Sämre kvalitet av 
EPDM kan under 
användning leda till 
nedbrytning och 
därmed reducera 
kvaliteten på 
konstgräsplanen. 

Kräver separation från 
övrigt material. 

TPE (Thermo Plastic 
Elastomer) 

Innehåller i princip 
färre organiska 
förorenande ämnen och 
tungmetaller (jämfört 
med traditionella 
infillers). 

Oenighet om TPE 
faktiskt innehåller färre 
förorenande ämnen. 

Kräver separation från 
övrigt material. 

PE (polyethylene) Lägre vikt vilket kan 
reducera 
transportkostnader. 
(Grön) färg som 
reducerar 
värmeackumulering. 

Det finns risker med att 
infillers spolas bort vid 
kraftigt regn eller 
översvämning. 
Snöplogning kan 
medföra bortfall av 
granulatpartiklar från 
planen.  

Kräver separation från 
övrigt material – men kan 
återvinnes med annat PE 
material. 

Organiska 
fyllnadsmaterial: kork 
och kokos (t.ex. geofill) 

Undviker läckage av 
mikroplast (om det inte 
har syntetiska 
beläggningar). Geofill 
är godkänd av FIFA och 
möter deras standarder.  

Kan medföra andra 
miljöproblem, som t.ex. 
ökad vatten- och 
markanvändning från 
produktionsprocessen. 
Om syntetiska 
beläggningar leder det 
fortfarande till 
mikroplastläckage. 

Kräver separation från 
övrigt material. Biologiskt 
nedbrytbart om det inte 
är syntetisk beläggning. 

Källa: SIAT 2018; Sanne et al. 2020 

2.3 Miljöeffekter vid förbränning av 
konstgräsplaner 

Som denna studie påpekar går de flesta konstgräsplaner till förbränning. Det finns möjligheter för 
återvinning/återbruk av infillers, och för fibrer och backing testas möjligheter för kemisk 
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återvinning. Mekanisk återvinning är inte möjligt att utföra eftersom konstgräsplanerna är gjorda 
av en laminatprodukt (PE/PP). Om uttjänta konstgräsplaner materialåtervinns istället för att 
förbrännas så kan växthusgasutsläppen från avvecklingsfasen minskas betydligt. Utifrån en 
fallstudie som genomfördes i Norge framkom det att en 11-mannaplan med en livslängd på 12 år 
som går till energiåtervinning släpper ut mer än dubbelt så mycket växthusgaser jämfört med en 
som återvinnes (Magnusson 2020). 

Tabell 4. Växthusgasutsläpp från olika avvecklingsmetoder av konstgräsplaner 

Avvecklingsmetod 3G-system (SBR) med 
skyddsbarriär 

Infillersfritt system 

Förbränning (ton CO2) 316 198 
Återvinning (ton CO2) 136 130 

Källa: Magnusson 2020. 

En nyligen publicerad IVL-rapport kom fram till att konstgräsplaner, ur ett LCA-perspektiv, har en 
högre klimatpåverkan om de har infillers, vilket beror på att infiller ofta går till förbränning efter 
uttjänad livslängd (Sanne et al. 2020). Hybridplaner och infillsfria planer har en lägre 
klimatpåverkan eftersom inget granulat behöver tillverkas och förbrännas. Infillsfria 
konstgräsplaner har däremot mer konstgräsfibrer vilket gör att de har högre klimatpåverkan i 
produktionsfasen. Därutöver finns risker för spridning av mikroplaster från konstgräsplaner med 
(framförallt) infiller, vilket är beräknat till cirka 500 ton/år (Krång et al. 2019).10  

Gällande riskerna för människans hälsa finns det motstridiga studier. En del menar att exponering 
av SBR, EPDM och TPE genom exempelvis inandning och hudupptag kan vara cancerogent medan 
andra anser att upptaget är så pass litet att hälsorisken minskar, även om inomhusmiljöer med 
bristfällig ventilation kan ge vissa besvär. Kemikalieinspektionen värderar att SBR, EPDM, och PE 
kan innehålla farliga ämnen, varav vissa är så kallade särskilt farliga ämnen (Kemikalieinspektionen 
2020). Det råder därför osäkerheter kring konstgräsplaners egentliga hälsoeffekter, även om 
Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) har bedömt hälsoriskerna som ytterst små (Sanne et al. 
2020). År 2018 påbörjade ECHA en vidare undersökning kring hälsoeffekterna av 12 utvalda 
ämnen i infillers vilken bland annat visade att en potentiell hälsorisk för kobolt och zink inte kunde 
exkluderas och behöver därför utredas vidare. 

3 Kartläggning och analys av 
regelverk  

För att förstå problematiken kring återvinning av konstgräsplaner har en kartläggning utförts 
kring vilka styrmedel som påverkar konstgrässystemen i dagsläget samt eventuellt planerade 
styrmedel, för både Sverige och Europa. Det gäller bland annat EU-direktiv, FIFA:s 
kvalitetsprogram, Miljöbalken och kommunala riktlinjer. Bland konstgräsägare i Sverige är det 
främst Miljöbalken som sätter ramarna för hur konstgräsplaner ska hanteras, följt av 
rekommendationer från Svenska Fotbollsförbundet och interna kommunala handlingsplaner. 

 

10 Spridning av mikroplast från konstgräsplaner kan minskas med rätt skötsel (Krång et al. 2019).  
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3.1 Befintliga styrmedel 

3.1.1 Europeisk nivå 
Inom EU gäller Avfallsdirektivet (2008/98/EG), som i Sverige främst hanteras av Miljöbalken 
(1998:808). För avfallshantering inom EU gäller avfallshierarkin, som återfinns i Miljöbalken 15 
kap., och innebär att avfall ska hanteras genom; 
 

1. Förebyggande 
2. Förberedelse för återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 
5. Bortskaffande (Deponi) 

 
Avfallsdirektivet innehåller även kriterier om ”end of waste”, alltså när ett avfall upphör att vara 
ett avfall efter att ha genomgått någon form av behandling; 

 Ämnet eller föremålet ska användas för specifika ändamål. 
 Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen och 

befintlig lagstiftning och normer för produkter. 
 Användning av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa följder för 

miljön eller människors hälsa. 
 
Den som driver en återvinningsverksamhet i Sverige är den som ska bedöma om ett avfall, efter 
återvinningsprocessen, har upphört att vara ett avfall utifrån vad som står här ovan. 
 
REACH-förordningen är ytterligare ett ramverk som beslutats om inom EU, och som antingen 
begränsar eller förbjuder farliga ämnen i kemiska produkter och i varor. Artikel 33 i förordningen 
anger krav om att informera om särskilt farligt ämnen, och innehållet i däck, som 
konstgräsgranulat ofta görs utav, regleras med gränsvärden (PAH8) inom förordningen. REACH 
innehåller samma regler och informationskrav för både nyproducerat konstgräsgranulat som för 
återvunnet sådant. 
 
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande 
av farligt avfall, känt som endast Baselkonventionen11 innebär ett förbud mot export av farligt 
avfall från OECD-länder och EU-länder till länder som står utanför OECD- och EU-samarbetena. 
Principerna för konventionen är att minska gränsöverskridande avfallstransporter, att avfallet ska 
tas om hand på rätt sätt och hanteras så nära produktion som möjligt samt en strävan efter att det 
uppstår så lite farligt avfall som möjligt. För att efterleva Baselkonventionens principer kan det 
därmed anses viktigt att möjliggöra för återvinning av konstgräs inom Sveriges eller EU:s gränser.  
 
Alla offentliga myndigheter och däribland kommuner arbetar enligt Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling, som bygger på EU:s Upphandlingsdirektiv (2014/24/EU). Upphandlingsdirektivet 
anger bland annat att myndigheter bör utnyttja offentlig upphandling för att stimulera innovation 
för att se till att bästa möjliga värde för miljömässig nytta kan uppnås samt att upphandlande 
myndighet bör ange minimikrav som inte kan bli föremål för förhandling. Förhandling kan annars 

 

11 Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (93/98/EEG) 
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ske gällande exempelvis miljömässiga egenskaper. Upphandlande myndighet bör även kunna 
hänvisa till särskilda miljömärken när de köper in varor eller tjänster med miljömässiga 
egenskaper samt inberäkna miljöaspekter i deras tilldelningskriterier, förutom pris och kvalitet.12  

Förutom direktiv och förordningar finns andra regleringar som påverkar återvinning av 
konstgräsplaner inom EU. Sedan 2013 finns en europeisk standard för konstgräs kallad Surfaces for 
sports areas – Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use (CEN – EN 
15330–1), vilken hanterar specifikationer för fotboll och annan sportanvändning. Första delen av 
standarden berör krav för produkttestning för att säkerställa att prestandan håller måttet för den 
tänkta sportanvändningen och dess spelarinteraktion. Den andra delen handlar om krav för de 
installerade ytorna för att se till att de är lämpliga för den tilltänka sportanvändningen.13  
 
FIFA har ett kvalitetsprogram med tre certifieringar för konstgräsplaner, vilka representerar olika 
nivåer av kvalitetsmärkning som säkerställer att konstgräsplanen blivit testad för bästa möjliga 
användning;  
 

 FIFA Basic 
 FIFA Quality 
 FIFA Quality Pro 

 
Nytt för år 2021 är FIFA Basic som är ett kostnadseffektivt alternativ för kvalitet på grundnivå med 
miniminivåer i prestanda, säkerhet och varaktighet för fotbollsplaner. Den något högre nivån, 
FIFA Quality, säkerställer kraven från grundnivån men är anpassad för att klara av en mer utbredd 
nivå av fotboll i form av fler speltimmar. Högsta certifieringen, FIFA Quality Pro, ges till 
konstgräsplaner som är anpassade efter elitfotboll och kräver en förstklassig prestanda (FIFA 
2021). För att möjliggöra återvinning av konstgräsplaner behöver det därför säkerställas att den 
återvunna råvaran går att klassa enligt FIFA:s kvalitetsprogram för att skapa en hög efterfrågan.  

3.1.2 Nationell nivå 
I Sverige finns ännu inget specifikt producentansvar för konstgräs i Sverige, men det finns däremot 
andra regelverk som hanterar konstgräsplaners miljöpåverkan och bestämmelser kring 
verksamheters ansvar för konstgräsplaner och dess granulat.  
 
I Miljöbalken (1998:808) 2 kap. finns allmänna hänsynregler för de som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheter samt för de som avser vidta åtgärder. De allmänna hänsynsreglerna 
innehåller kunskapskravet, som anger att en verksamhetsutövare behöver skaffa sig den kunskap 
som behövs för att skydda miljön från negativa konsekvenser. Försiktighetsprincipen anger 
skyldigheter om att använda rätt teknik och utformning för att så långt som möjligt förebygga, 
förhindra eller motverka att verksamheten medför skador för miljön. Produktvalsprincipen 
handlar om att undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för miljön, 
om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Hushållningsprincipen 
handlar om att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att minska mängden 
avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, minska de negativa effekterna 
av avfall, och återvinna avfall. Avhjälpanderegeln innebär att verksamhetsutövaren ska avhjälpa 

 

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling. 
13 Svensk standard SS-EN 15330–1:2013. Golvmaterial - Sportbeläggningar - Konstgräs och nålfilt främst avsedda för utomhusbruk - 
Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.  
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en eventuell miljöskada som uppstått på grund av verksamheten. Miljöbalken 9 kap. anger att 
konstgräsplaner som sprider granulat till miljön utgör miljöfarlig verksamhet, och ska därför 
behandlas enligt den principen om så är fallet. 
 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling gäller för all offentlig verksamhet och därmed alla 
kommuner i Sverige. Denna anger att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn vid 
offentlig upphandling vilket kan göras via prestanda- eller funktionskrav där miljöegenskaper kan 
ingå. Utvärdering av anbud får även utgå från ett livscykelperspektiv för tjänsten eller varan och 
får omfatta kostnader för externa miljöeffekter. Lagen anger dessutom att kommunerna kan 
utesluta vissa leverantörer om det visar sig att de har åsidosatt miljörättsliga skyldigheter.14 
 
Ur ett nationellt perspektiv kan stöd ges till lokala klimatomställningar samt för åtgärder som 
bidrar till industrins klimatomställning, genom Förordningen (2015:517) om stöd till lokala 
klimatinvesteringar (Klimatklivet) och Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som 
bidrar till industrins klimatomställning (Industriklivet). Dessa kan därmed skapa förutsättningar 
för ökad återvinning av konstgräs. Klimatklivets stöd kan ges till regioner och kommuner för att 
uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi och framförallt till åtgärder som kan 
sprida teknik och marknadsintroduktion samt om de har effekter på miljökvalitetsmål och hälsa. 
Industriklivet kan ges av Statens energimyndighet för åtgärder som, genom tillämpning av ny 
teknik eller andra innovativa lösningar, bidrar till att nå det svenska miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan. 

Deponi- och förbränningsförbud är ett förbud om att deponera utsorterat brännbart avfall samt 
organiskt avfall15. Deponiförbud gäller sedan 2002 för utsorterat brännbart avfall och sedan 2005 
för organiskt avfall, vilket omfattar plast. Sedan augusti 2020 gäller även att avfall som samlats in 
separat för återanvändning och materialåtervinning inte får gå direkt till förbränning.16 
Deponiskatt infördes år 2000 och uppgår sedan 2021 till 555 kronor per ton (Dåva DAC 2021). 
Syftet med deponiskatten är att minska deponering, men ska också indirekt bidra till ökad 
materialåtervinning och en minskad avfallsmängd (Avfall Sverige 2019). 

3.1.3 Lokal nivå 
Den som har faktiska och rättsliga möjligheter att åtgärda störningar eller olägenheter som 
användningen av konstgräsgranulat orsakat, har enligt Naturvårdsverket (2021) ett 
verksamhetsansvar. Det innefattar de aktörer som äger eller har ansvar för underhåll och skötsel 
av konstgräsanläggningar med granulat, vilket kan vara exempelvis kommuner och 
fotbollsföreningar. Om en kommun därför ska anlägga en konstgräsplan har de ett ansvar över 
utformning, placering och tekniska lösningar för att förhindra miljöpåverkan och att till exempel 
granulat sprids vidare. De behöver dessutom se över lämpligt fyllnadsmaterial utifrån en 
miljösynpunkt, vilket även gäller vid påfyllning av fyllnadsmaterial. För den löpande skötseln har 
kommunen därefter ett ansvar att vidta åtgärder för att förebygga spridning av granulat eller för 
att åtgärda redan uppstådd spridning till miljön (Naturvårdsverket 2021).  
 
Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har skapat rekommendationer för anläggning av 
konstgräsplaner i Sverige. Rekommendationerna berör placering, planstorlek, belysning och 

 

14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
15 Förordning (2001:512) om deponering av avfall 
16 Avfallsförordningen 19 § 
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underhåll, samt en del information om miljö, fyllnadsmaterial, dränering och återvinning. Under 
miljö redovisas information från ECHA, från 2006, om att det inte finns någon hälsofara kopplat till 
konstgräs. Information utifrån en miljösynpunkt finns inte med, endast skrivelser om att det är ett 
aktuellt problem och det hänvisas till en studie från 2017 samt till Naturvårdsverkets vägledning. 
Några punkter som de anser viktiga att tänka på är att gummigranulat som hamnar utanför planen 
ska återföras, principen för dränering är att det ska ledas till en brunn för eventuella filterlösningar 
samt att försöka få spelarna att borsta av granulat på en särskilt anvisad plats.  

I SvFF:s rekommendationer finns endast kort information om återvinning, där det finns 
information om hur konstgräs kan tas bort från befintlig plan samt kort om att uttjänt konstgräs 
kan användas som begagnat konstgräs och återinstalleras på andra fotbollsplaner, eller skickas till 
återvinning. Vilka alternativ det finns för återvinning, hur det går till eller vart 
konstgräsanvändaren kan vända sig finns inte med i rekommendationerna. Gällande 
fyllnadsmaterial för konstgräs återges heller ingen information om de olika fördelarna och 
nackdelarna för miljön med de olika alternativen (SvFF 2020).  

Utifrån de intervjuerna som genomförts med svenska kommuner framgår det att Miljöbalken är 
det som sätter ramen för hur man arbetar med hanteringen av konstgräs i kommunen, vilket styrs 
bland annat genom produktvalsprincipen, försiktighetsprincipen och kemikalielagstiftningen som 
ska uppfyllas. Efter att Miljöbalken har satt ramarna, framgår det att kraven som kommunerna går 
utefter för deras fotbollsplaner, är de ovan nämnda krav som ställs på konstgräsmattor från SvFF. 
Kommunerna följer även interna krav från kommunen som bland annat omfattar kommunens 
egna politiskt antagna krav med rekommendationer för exempelvis hantering av plaster, och 
kemikaliemål, samt gå i linje med de miljömål kommunen aktivt arbetar med.  

3.2 Planerade styrmedel 

3.2.1 EU 
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) arbetar med ett förslag på begränsning av PAH i 
återvunnet gummigranulat som används på konstgräsplaner och i fallskydd, vilket framöver kan 
leda till skärpta regler med avseende på hur mycket PAH som får finnas i granulat. 
 
ECHAs riskbedömningskommitté (RAC), som består av forskningsrådgivare till EU:s 
medlemsstater, har lagt fram olika förslag för att begränsa mikroplasters spridning från 
konstgräsplaner. RAC vill se ett förbud mot avsiktligt adderade (intentionally added) mikroplaster, 
med en övergångsperiod om sex år för att implementera förbudet. ECHAs kommitté för 
samhällsekonomisk analys (SEAC) har ännu inte meddelat vilken typ av begränsning de vill se, 
men noterade ändå att en riskhantering för att förhindra mikroplasters spridning skulle vara mer 
kostnadseffektivt än ett förbud. Det kombinerade förslaget för de båda kommittéerna skulle vara 
klart i slutet av 2020, och än så länge går det inte att hitta uppdaterad information om hur det 
slutliga förslaget ser ut (ECHA 2019). Under 2021 kan vi dock förvänta oss att förslaget kommer gå 
ut på konsultation bland medlemsstaterna och en votering lär äga rum. En exakt tidslinje för 
beslutet går dock inte att finna i nuläget (ESTC 2021). 
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3.2.2 Sverige 
I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2021 återfinns punkten Avfall som resurs, där de fått i 
uppdrag att analysera förutsättningar för när avfall upphör att vara avfall, alltså Miljöbalken 15 
kap. § 9 a, och bedöma om det kan vara aktuellt att ta fram nationella kriterier för detta. De ska 
även se över möjligheter till att göra en plan för vilka avfallsströmmar som är mest prioriterade. 
Detta kan därför påverka ett möjliggörande av kontgräsåtervinning i Sverige, beroende på vad 
som till slut beslutas om. Utöver det ska Naturvårdsverket analysera produktgrupper där 
kvotplikter för återvunnen råvara kan införas. Om det finns mandat för att konstgräsåtervinning 
anses möjligt på svensk nivå, kan det i framtiden tänkas finnas kvotplikter för återvunnen råvara 
även för konstgräs. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2021. 

Kemikalieinspektionens arbete kan också påverka konstgräsåtervinningen, då de fått i uppdrag att 
under 2021–2022 stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi, i enlighet med regleringsbrevet och 
arbetet Giftfritt från början. Arbetet ska verka både nationellt och inom EU och säkerställa att 
produkter och varor är giftfria från början samt informera om användningen av återvunnen råvara 
för att minska och fasa ut särskilt farliga ämnen. Beroende på formerna för den eventuella 
konstgräsåtervinningen, kan Kemikalieinspektionens uppdrag behöva tas i beaktande. 

4 Kartläggning och analys av 
marknad och aktörer 

Inom projektet har en kartläggning över den svenska marknaden för konstgräs utförts, där 
uppdaterad information om vilka aktörer som finns, deras marknadsstorlek, kapacitet, 
konstruktionskoncept och materialflöden tagits fram genom bland annat intervjuer. Producenterna 
och leverantörerna är både internationella och nordiska, kunderna är kommuner och 
avfallshanteringen sker mestadels i Sverige och Norden.  

4.1 Producenter och leverantörer av 
konstgräs 

De konstgrässystem som används till svenska fotbollsplaner tillverkas i andra länder för att sedan 
exporteras till Sverige.  Det är en spridning på tillverksländer från Kina till Nederländerna, med 
den nordligaste producenten i Finland. 

De största producenterna av konstgräs inom den svenska marknaden är Saltex, följt av FieldTurf, 
Limonta Sport, Polytan och Domo Sports and Leisure Group.17 

 

17 Intervju, Field Turf. 2021-04-26 
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Tabell 5. De största producenterna av konstgräs till Sverige 

Namn på aktör Ägare Huvudkontor Produktions-
anläggning 

Omsättning 
(international) 

Unisport Saltex18 Vaaka Partners Finland Finland (Saltex)/ Kina Ca € 146 miljoner 
FieldTurf Tarkett England/Kanada Tyskland (insamlas i 

Frankrike)  
Ca € 50 miljoner 

Limonta Sport Limonta Group Italien Italien Ca € 50 miljoner 
Polytan Sport Group Tyskland Tyskland n/a 
Domo Sport Sports and 

Leisure Group 
Belgien  Belgien  Ca € 59 miljoner 

 
Kraven som ställs på producenternas utifrån beställarnas behov (vilket till majoriteten utgör 
kommuner) ligger främst i att leverera konstgräs som ska vara certifierade enligt Fifa Quality Pro 
för att uppfylla de krav som ställs på elitfotbollsplaner. Certifieringen kräver en hög drift och 
skötsel av planerna för att kunna uppehålla kraven (Se kapitel 3.1.1). För breddfotbollsplaner 
behövs generellt ingen certifiering eller specifik standard för planerna. 

En av de intervjuade konstgräsproducenterna framför att de som producenter anser sig ha liten 
rådighet över att öka miljöaspekterna på konstgräsmattorna, på grund av de certifieringskraven 
som ställs på konstgräsmattorna för att tillåta elitfotbollsspel på planerna. Det innebär att om de 
ändrar en kombination på planerna (sand/ täthet/ höjd etc.), så uppfylls inte alla de kraven som 
krävs för en FIFA-certifiering. Det vill säga, har exempelvis 4 av 5 krav som krävs för en FIFA-
certifiering uppnåtts, men den sista aspekten innebär en bättre miljöaspekt, så finns det risk att just 
den planen inte blir godkänd eller vald på grund av certifieringens styrning av planerna. En viss 
tröghet i att uppnå miljöförbättringar av konstgräsplanerna upplevs därför inom branschen19.  

Konstgräsplaner med SBR-infiller är vanligast i Sverige där gummigranulatet som används som 
infiller till stor del tillverkas i Sverige utav uttjänta bildäck. Flera av de intervjuade kommunerna 
har som mål att installera infillersfria konstgräsplaner på planerna för breddfotboll, vilket i 
längden kommer leda till mindre granulat i omlopp, samt minskad risk för att mikroplaster sprids 
(se avsnitt 2.3.).20 Re-Match påpekade att utifrån deras affärsmodell är konstgräsplaner med SBR-
infiller det enklaste och billigaste att återvinna. 

Fler av de ledande producenterna av konstgräs i Sverige agerar även som stora leverantörer. 
Exempelvis är Unisport, som tillverkar Saltex konstgräsmattor i sin produktionsfabrik i Finland 
samt importerar resterande konstgräsmattor från Kina (levererat till exempelvis Tele2 Arena, Borås 
Arena)21, en av de ledande producenterna och leverantörerna av konstgräs i Sverige, tillsammans 
med aktörer som Spentab och Polytan.  

 

18 Unisport (Sverige) och Saltex (Finland) fusionerade 2015. 
19 Intervju, Polytan 2021-04-20 
20 Intervju, Lunds kommun 2021-04-27; Intervju, Växjö kommun 2021-04-22 
21 Intervju, Unisport, 2021-05-07 
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4.2 Kommuner  
Av alla konstgräsplaner i Sverige står kommunerna som ägare till majoriteten av dessa. För att på 
ett enklare och tryggare sätt kunna upphandla om konstgräs med kvalificerade leverantörer har 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skapat ett så kallat dynamiskt inköpssystem kallat Adda. 
Detta system erbjuder kommuner och regioner ett elektroniskt system för upphandling av 
konstgräs som fungerar som ett hjälpmedel för att förenkla kommuner och regioners 
hållbarhetskrav på konstgräsplanerna. En pool av kvalificerade leverantörer (som uppfyller krav 
om t.ex. miljöledningssystem) är omfattade inom systemet som även erbjuder kvalitetssäkrade 
upphandlingsmallar att tillgå (Adda 2019). De kvalificerade leverantörer (som för tillfället ingår i 
denna pool) beskrivs nedan. 

Tabell 6. Leverantörer av konstgrästjänster i Sverige (ingår i Adda) 

Namn på företag Producent som används  Tjänster  

GML Sport AB Limonta Helhetslösningar 
Gräsmiljö Sverige AB Sports and Leisure group Helhetslösningar 
Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB Limonta Helhetslösningar 
Ingeborns Entreprenad AB Polytan Helhetslösningar 
KSAB Golf Equipment AB Holland Helhetslösningar 
Lappset Sweden AB Sverige/Finland/Estland Lekplatsutrustning 
Nordic Arena Service AB n/a Helhetslösningar 
Peab Anläggning AB n/a Helhetslösningar 
Sandmaster n/a Rening  
Spentab Desso Sports Systems (Tarkett group) Helhetslösningar 
Svenskt konstgräs AB Holland Helhetslösningar 
Polytan Polytan  Helhetslösningar 
Unisport Saltex/ Kina  Helhetslösningar/ 

producent 
ÅhusTurf AB Endast hybridgräs – tillverkas i 

Sydkorea  
Installation 

 
I upphandlingarna som sker genom Adda har kommunerna det yttersta ansvaret att ställa de krav 
som går i enlighet med kommunens politiska styrmedel och strategier. De rekommendationerna 
som ges av Adda är att om möjlighet finns ska mattorna återanvändas, och i annat fall material-
eller energiåtervinnas på anläggning som är godkänd av EU/EES.22 

De kommuner som besitter konstgräsplaner inom sina kommungränser rekommenderas enligt 
Naturvårdsverket (2021) att ha en handlingsplan som förtydligar det underhåll och skötsel av 
planerna som sker med avsikt att minska miljöpåverkan av anläggningen (Se kapitel 3.1.3). Utifrån 
intervjuer med kommuner framgår det att alla kommuner har någon sorts framtagen plan för 
underhållning av konstgräsplanerna, där det största fokuset ligger på hur man ska minska 
granulatspridning. Underhållet av planerna skiljer sig åt hos de olika kommunerna baserat på vad 
för sorts plan det gäller (elitfotboll eller breddfotboll), samt geografisk placering i landet. Någon 

 

22 Samtal, Adda, 2021-05-27 
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framtagen plan eller riktlinjer på hantering av uttjänta konstgräsplaner saknas (med några få 
undantag).   

Den skötseln som sker på planerna involverar bland annat yt- och djuprengöring, harvning och 
sladdning. Elitplanerna och de planer som nyttjas till högre spel har överlag mer skötsel på grund 
av den höga nyttjandegraden än vad breddfotbollsplaner kräver. 

Till stor del följer kommunerna de driftrutiner som erhållits från leverantörerna av konstgräset för 
att på så sätt både förlänga livslängden på konstgräset och få ut mer av fotbollsplanen. Det är 
gynnsamt i de fallen som konstgräset återanvändes och de får därmed en fotbollsplan av bättre 
kvalitet. Driftrutinerna följs även för att kunna hålla “ryggen fri” vid de tillfällen som problem 
uppstår vid fotbollsplanerna, eftersom de då kan påvisa att driften av planerna har varit av den 
formen som rekommenderats.23 

En ny konstgräsplan med SBR-infiller innehåller cirka 100 ton granulat (Re:Source 2019). För att 
minska spridning av granulat, vilket i sin tur leder till minskad ifyllnad och inköp av granulat, så 
vittnar flera kommuner om att de genomför aktiva åtgärder för att få granulatet att stanna på 
fotbollsplanerna. Ur intervjuer framkommer det att alla kommuner på något sätt arbetar med att 
förhindra att granulat sprids genom att exempelvis installera borststationer intill planerna samt 
informera användarna om vikten att borsta bort granulatet och sätta upp informativa skyltar. En 
av de intervjuade kommunerna berättar om att de åtgärder som kommunen infört, vilket bland 
annat innefattar driftrutiner som innefattar att granulatet och infillers tvättas för att sedan 
återanvändas på planerna, vilket har medfört att kommunen knappt behöver fylla på med granulat 
numer24. 

Den generella uppfattningen från kommunerna är att antal konstgräsplaner kommer öka 
tillsammans med att konstgräsplaner blir den nya normen för spelare (Se kapitel 2.1). 

  

 

23 Intervju, Stockholm 2021-04-27 
24 Intervju, Växjö 2021-04-22 
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4.3 Avfalls- och energianläggningar och 
insamlare av konstgräs (aktiva inom 
Sverige) 

När konstgräsmattorna är uttjänta finns det huvudsakligen 7 möjligheter för avfallshantering: 

Tabell 7. Avfallshantering av uttjänta konstgräsplaner 
 Avfallshanteringsmöjlighet Kommentarer 

1 Återanvändning av konstgräsplaner i 
sin helhet 

Sker främst från en elitplan till en plan med lägre FIFA-
krav. 

2 Separering och återanvändning av 
infillers (onsite) 

Alla leverantörer/insamlare av konstgräs rapporterar att de 
kan göra det och 11 kommuner rapporterar att de använder 
denna möjlighet (till Bekogr). Vanligt i Sverige. 

3 Separering och återanvändning av 
infillers (på fabrik) 

Skickas till Re-Match i Danmark. 

4 Mekanisk återvinning av mattor/fiber Är ej möjligt i dagläget eftersom mattor/fiber består av 
kompositmaterial (PE/PP). 

5 Kemisk återvinning av mattor/fiber Erbjuds av få aktörer (t.ex. Field Turf, Re-Match) på 
testnivå. 

6 Förbränning av mattor/infillers Sker hos återvinningsföretag så som Ragn-Sells, Renova och 
Sysav där materialet separeras och bryts ned till mindre 
delar innan det förbränns. 

7 Deponi av både mattor, infillers, och 
restprodukter efter förbränning. 

I dagsläget osäkert hur mycket som går till deponi i Sverige 
pga. bristande statistik. 7 kommuner rapporterar (till 
Bekogr) att de skickar konstgräsplaner till deponi. 

 

Vid utbyte av konstgräset är det viktigt att det görs på ett rätt och ansvarsfullt sätt för att inte 
riskera att konstgräset deponeras. Omhändertagandet av konstgräsplanerna sker helst genom att 
antingen 1) återinstallera konstgräset i sin helhet på nya områden 2) återvinna var komponent för 
sig där de gör bäst nytta, eller 3) skicka det till certifierade återvinningsanläggningar. 
Återinstallering av konstgräset kan göras både i andra och tredje hand beroende på kvalitén och 
görs enklast genom att en plan som använts vid elitidrott kan användas för idrott med lägre krav, 
eller att delar av mattorna kan installeras vid lekplatsytor (Unisport 2021).25 Det är viktigt att 
poängtera att konstgräset i första hand återanvänds, för att återvinnas som sekundärt alternativ.   

I Sverige är det vanligt att infillers (sand och gummigranulat) separeras bort på plats vid tillfället 
för borttagning och insamling av uttjänta konstgräsplaner. Alla leverantörer/insamlare av 
konstgräs rapporterar att de kan göra det och 11 kommuner rapporterar att de använder denna 
möjlighet (till Bekogr). Metoden går ut på att separera konstgräsplanerna på plats via mobila 
maskiner. Maskinen tömmer och separerar granulat och sand från mattan, inklusive löv och lättare 
orenheter. Materialet blir sedan till ren sand och ren gummi. En ”shaver” skalar därefter av fibrer 
från mattan som kan säljas vidare till andra aktörer. Separerade infiller (granulat och sand) går 
oftast direkt tillbaka till fotbollsklubben för återanvändning. Alternativt säljs materialet vidare till 

 

25 Intervju, Stockholm 2021-04-27 



 Rapport U 6475  Förstudie och kartläggning av styrmedel kopplat till konstgräs samt kartläggning av vilka 
möjliga anläggningar som kan omhänderta konstgräs   

 

24 

att användas i en annan fotbollsplan av lägre kvalitet eller så säljs granulatet för vidare 
plastproduktion, och sanden till exempelvis glas- och betongindustrin. Alternativt kan 
konstgräsplanen skickas till Re-Match i Danmark, som på deras fabrik separerar infillers, matta, 
gräsfibrer, och backing. Infillers tvättas, torkas, och kvalitetskontrollerads för att sen kunna säljes 
och återanvändas som infiller i nya konstgräsmattor. Andra delar, till exempel gräsfibrerna, matta 
och backing skickas till en annan partner för återvinning. Re-Match testar möjligheter för 
återvinning av gräsfibrerna till nya gräsfibrer.26 Re-Match är det enda företaget på marknaden som 
besitter en tredjepartsverifiering för en full återvinningsprocess för konstgräs (infiller).27  

Det finns olika för- och nackdelar med insamling av separata konstgräsdelar på plast (on site) 
jämfört med att skicka till en fabrik för separering. Det är viktigt att konstgräsägare värderar dessa 
för- och nackdelar.  

När konstgräsplaner hamnar hos avfallshanterare sorteras de som utredningsavfall. Detta omfattar 
avfall som har en komplicerad sammansättning eller mått som är utöver anvisningarna för de 
vanligaste uppkomna avfallen och kan behöva speciella förberedelser för att det ska kunna tas 
emot och behandlas28.  Det finns ett antal avfallshanterare och insamlare av konstgräs som används 
främst av kommuner men även av leverantörer av konstgräs, dit konstgräsmattorna kan skickas 
för hantering. Avfallshanteringen sker antingen genom förbränning, och genomförs av 
insamlingsförtag så som exempelvis Ragn-Sells, Renova, och Sysav, eller genom att skicka dessa till 
Re-Match i Danmark. Återvinningsföretagen Ragn-Sells, Renova och Sysav hanterar konstgräs på 
samma sätt oberoende av vilket sorts gräs som mattan innehåller. Processen går ut på att först och 
främst fördela mattan i mindre bitar med anledning av att mattorna som kommer in är i stora 
volymer, för att sedan separera, krossa och bryta isär materialet innan de förbränns till 
energiåtervinning.  Ragn-Sells har sin behandlingsanläggning för konstgräs i Vänersborg, medan 
Sysavs behandlingsanläggning är placerad i Malmö dit större rullar direkt från fotbollsplanen 
behöver skickas i de fall som de kommer in i stora rullar.29 En samlad tabell för avfallshanterare 
och insamlare av konstgräs finns i Tabell 8. 

Kemisk återvinning av plast är en relativt ny teknisk lösning som fortfarande är under utveckling. 
Tekniken går ut på en process som, med hjälp av kemikalier och/eller värme löser upp eller bryter 
ner plasten så att kolatomerna på något sätt kan återvinnas. Gällande konstgräsplaner skulle 
kemisk återvinning kunna användas för att återvinna exempelvis sviktpad, backing, 
konstgräsfibrer och granulat beroende på teknik som används samt vilket material som 
konstgräsplanen är gjord utav (Lassesson et al. 2021). I dagsläget undersöks det av 
Naturvårdsverket, på uppdrag av regeringen, hur vi kan öka möjligheterna för kemisk återvinning 
i Sverige (Naturvårdsverket 2020), men är alltså ännu ingen teknik som erbjuds i stor skala. 
Däremot är det en teknik som möjligen kan bli aktuell för återvinning av konstgräsplaner inom en 
relativt snar framtid.  

Utifrån de intervjuer som genomförts med avfallshanterare framkommer det att det saknas 
statistik på exakt hur många konstgräsplaner som behandlas av Sveriges avfallsanläggningar. 
Avfall Sverige för exempelvis ingen sådan samlad statistik i dagsläget och inte heller 
avfallshanterarna för någon exakt statistisk om det. Det går därför inte att avgöra hur mycket 

 

26 Cirkulær græstråd - https://www.re-match.dk/da/genanvendte-produkter/ 
27 EU:s Environmental Technology Verification 
28 Samtal, Sysav, 2021-05-12 
29 Intervju, Renova 2021-05-04; Samtal, Sysav 2021-05-12 
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konstgräs som skickas till förbränning, deponi eller återvinning. Nedan Tabell 8 innehåller 
verksamheternas egna uppskattningar över hur många konstgräsmattor som tas omhand per år.  

Tabell 8. Avfallshanterare och insamlare av konstgräs i Sverige 
Namn Typ av aktör Metod Antal hanterade 

konstgräsplaner per 
år (Sverige) 

Kostnad för 
hantering 

Re-Match  Avfallshanterare Separerar i rena fraktioner (på 
fabrik), återanvänds inom 
konstgräsindustrin och annan 
industri. 

10–20 st. från Sverige. 30 Ca. 1 250 kr/ton* 

Renova Insamlare och 
avfallshanterare 

Förbränning och 
energiåtervinning 

Mellan 50–100 ton 
material från 2020 till 
idag. 

Ca. 1 450 kr/ton* 

Ragn-Sells Insamlare och 
avfallshanterare 

Förbränning och 
energiåtervinning 

Saknas information. Ca. 1 350 kr/ton* 

Sysav  Insamlare och 
avfallshanterare 

Förbränning Max 5 per år, ca 1–5 st.   

Deponi - - Saknas information. Deponiskatt på 
555 kr/ton*  

Totalt ca. 50 uttjänta konstgräsplaner i Sverige per år. 

*En konstgräsplan väger cirka 220–240 ton.  
Källa: Intervjuer med ovan aktörer samt Bekogr 2021. 

Det är bekymrande att det, utifrån en kostnadsmässig aspekt, är deponi som är det bästa 
alternativet (se Tabell 8), vilket samtidigt utifrån en miljömässig aspekt är det sämsta alternativet. 
Detta medför stora svårigheter för kommuner som saknar information om återvinningsmöjligheter 
och som vänder sig till de mest kostnadseffektiva alternativen för att ta hand om sina 
konstgräsmattor. Att förbränning och de olika återvinningsalternativen ligger på mer än dubbelt så 
stora kostnader per ton utgör stora svårigheter för hanteringen av uttjänta konstgräsmattor. 

4.4 Möjliga återvinnare (internationellt)  
På den Nordiska/Nordeuropeiska marknaden finner man åtta primära företag som tar hand om 
konstgräs. Återvinningsprocesserna för företagen i Tabell 9 skiljer sig åt. Vad som kan anses 
intressant för framtidens avfallshantering av konstgräsplaner är företaget Field Turfs satsning på 
kemisk återvinning. Mekanisk återvinning av konstgräsmattor är i dagsläget inte möjligt eftersom 
de är sammansatta av kompositmaterial av exempelvis plastblandningen PE och PP (polymerer). 
Kemisk återvinning genom tekniken pyrolys kan bli aktuellt, där plasten bryts ned genom 
termiska processer på hög temperatur utan luft eller syre för att därefter kunna skapas till nya 
produkter eller bränsle (se avsnitt 4.3). 

 

30 I jämförelse tar Re-Match hand om upp emot 90 procent av de totala uttjänta konstgräsmattorna i Danmark, och cirka 80 procent 
av kontgräsmattorna i Norge (Intervju, Re-Match, 2021-04-23). 
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Tabell 9. Avfallshanterare och insamlare av konstgräs internationellt 

Aktör Land Återvinningsprocess 

ASIE Baserad i Estland, verksamma inom 
flera länder. 

Använder mobila maskiner för att 
tömma och separera materialet från 
mattan. 

GBN Nederländerna Använder en stor andel vatten 
samlade i vattenbehållare för att 
separera infillers. 

KRB Tyskland En metod som separerar, skakar 
och förflyttar material, där 
materialet sedan samlas för att 
sedan disponeras ordentligt. 

Re-Match Baserad i Danmark, verksamma inom 
flera länder. 

Separerar materialet i rena 
fraktioner som återanvänds inom 
konstgräsindustrin och annan 
industri.  

TUF Nederländerna Separerar och tömmer materialet 
från mattan. Om materialet ej kan 
återanvändas blir det till nya 
plastprodukter och latex säljs till 
energiåtervinning. 

VINK Nederländerna En metod som, genom vatten och 
kemikalier, skiljer sand och gummi 
från resterande material. Tas sedan 
omhand genom en separering av 
materialen. 

Field Turf Baserade i Kanada, men är verksamma 
inom flera länder och har en anläggning 
i Spanien. 

Mekanisk process som bryter isär 
och slipar komponenterna samt 
kemisk återvinning. 

All Sports Recycled Norge Använder mobila maskiner för att 
separera granulat och sand från 
mattan samt skalar av fibrer. 

Källa: Ramboll 2020; Intervjuer med återvinningsaktörer. 

Field Turf, som är den del av Parkett Group, är en ledande aktör för konstgräsmattor med 
anläggningscenter i Kanada. Field Turf har utformat två processer som tillåter återvinning, där den 
ena avser en mekanisk återvinning och den andra en kemisk återvinningsprocess. Den mekaniska 
processen bryter isär och slipar komponenterna i uttjänta planer för att sedan använda materialen 
som TPE i nytillverkade planer. För nuvarande säljer de planer med cirka 20–25 procent återanvänt 
material som används som infill ifrån denna process. Den kemiska processen sker i deras 
anläggning i Spanien, som kortfattat återvinner de fibrer som kontsgräsmattorna består av, upp till 
och med 70 procent till nya fibrer som kan användas i nya mattor. För 2021 ser de att cirka 10–11 
planer kommer installeras bestående av det återvunna materialet, för att sedan skalas upp till cirka 
100–120 planer nästkommande år. Field Turf testar också att producera fibrer av en polymerfiber 
istället för komposit (PE/PP) som görs idag.31  

Ytterligare ett alternativ istället för förbränning är det norska företaget All Sports Recycled som i 
nuläget hanterar cirka 50–80 planer per år i Norge, men förväntas öka till cirka 100–150 årligen. 

 

31 Intervju, Field Turf, 2021-04-26 
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Deras metod är likvärdig den separering som de flesta leverantörer av konstgräs kan utföra på 
plats (on site) (se avsnitt 4.3). Alla företag som dessutom köper material av All Sports Recycled 
(exempelvis granulat) genomgår en bolagsanalys för att säkerställa att materialet hanteras på ett 
miljömässigt vis och används till rätt saker. Företaget vill kunna säga att de har full kontroll över 
vart konstgräsmaterialet hamnar efter deras hantering. När de levererar materialet till olika projekt 
så görs även en bärkraftsrapport till deras kunder, som då visar vad deras verksamhet har medfört 
i CO2-effekter och positiva effekter visas upp.32 

5 Hinder för ökad återvinning 
Intervjuer med konstgräsmarknadens aktörer i både Sverige och Norden har genomförts för att 
samla deras perspektiv och synpunkter kring möjligheten till återvinning av konstgräs. Samtliga 
aktörer har beskrivit olika utmaningar och hinder som är kopplade till detta, vilket har 
sammanställts till nedan lista över de största utmaningarna som uttryckts. Då viss information har 
behandlats med sekretess i intervjuerna har nedan information även avidentifierats. Dessa hinder 
kommer därefter behandlas i nästkommande kapitel gällande rekommenderade styrmedel som 
skulle kunna minska konstgräsplaners miljöpåverkan och möjliggöra för ökad återvinning. 

5.1 Brist på information om 
återvinningsmöjligheter  

Utifrån intervjuer framgår det att alla kommuner inte har information om alla de 
återvinningsmöjligheter som finns för konstgräs. En aktör nämner exempelvis att det vore bra om 
materialet kunde separeras innan avfallshantering, vilket vittnar om brist på kännedom om 
processer som redan utförs i dagsläget av flera aktörer. I övrigt är det endast Re-Match och Ragn-
Sells som nämns i intervjuer och anses vara de enda alternativen till återvinning av konstgräs, 
vilket innebär att det saknas information om andra potentiella alternativ i Norden.  

En annan aktör uppger även att vid kontakten med kommunerna är det alltid olika personer som 
har ansvar för hanteringen. Detta eftersom många kommuner väldigt sällan byter ut sina 
konstgräsplaner på grund av dess 10-åriga livslängd och då hinner det ske personalbyten under 
den tiden. Det är därför inte ovanligt att 1 person endast hanterar max 2–3 byten av 
konstgräsplaner under sin karriär, vilket ytterligare minskar kunskaperna hos de personer som 
ansvarar för återvinningen av konstgräsplanerna.  

Det råder även brist på information över vad som ska hända om SBR-granulat förbjuds inom EU, 
vilket är ett förslag som ligger ute på behandling. Här nämns exempelvis att det kan bli viktigt att 
fortfarande använda den SBR som kommer finnas kvar efter övergången till infillersfria 
konstgräsplaner. Det är stora mängder SBR som används i dagsläget och det blir problem om allt 
det ska gå till förbränning istället för att återanvändas.  

 

32 Intervju, All Sports Recycled, 2021-04-27 
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5.2 Otydlig ansvarsfördelning 
Utifrån intervjuer framkommer två oklarheter avseende ansvarsfördelningen för hur konstgräset 
ska hanteras när det är uttjänt. Detta gäller 1) vem det yttersta ansvaret ligger hos vid hantering av 
uttjänt konstgräs, samt 2) upphandlingskraven. Det är endast på senare år som konstgräsplaner 
har köpts in som helhetslösningar där vinnande leverantör i förhandlingar tar hand om 
konstgräsmattan när den är uttjänt. När fler kommuner har konstgräsmattor som börjar närma sig 
den totala livslängden faller därmed ansvaret på kommunen själva att hitta lösningar för 
omhändertagandet där det saknas krav för vad som bör göras. 

5.3 Bristande kravställning för hantering av 
konstgräsplaner 

Bland konstgräsplaner i kommuner som är äldre än 10 år gamla saknas ofta framförhandlade krav 
kring återvinning. Frågan om efterhantering blir därför beroende av kommunens kunnighet, 
resurser och ekonomi vid tillfället. En aktör nämner här att regelverk som sätter upp krav på hur 
de borde återanvända eller återvinna konstgräsplaner skulle kunna öka återvinningen av 
konstgräsplaner. 

5.4 Upphandling försvårar för kommunerna 
Kommunerna har det främsta ansvaret att vid upphandling bestämma vad som ska ske med 
konstgräset. Bristande kunskap om återvinningsmöjligheter tillsammans med politiska och 
ekonomiska svårigheter kan dock skapa hinder för att kunna begära att konstgräset skickas till 
specifika återvinningsalternativ. Kommuner kan vid upphandling inte peka ut ett visst företag som 
ska omhänderta konstgräset eller att politiken och ekonomin styr mycket över vilket alternativ som 
ska användas. Det innebär att konstgräsplanerna då kan hamna hos förbränning istället. Det 
framgår även att leverantörer ofta har samarbetspartners som styr vart konstgräset tar vägen 
beroende på om de vinner upphandlingen. Detta innebär att i de fallen som kommuner saknar 
kunskap om återvinningsmöjligheter så resulterar det i att den hanteringen av konstgräset som 
erbjuds av leverantören som vinner upphandlingen, är den som kommer ske oavsett om bättre 
möjligheter finns.  

Utifrån en intervju med en konstgräsproducent uppgår det att kommunernas formuleringar om 
vad som ska hända med gräset efter det är uttjänt kan vara vagt formulerade. I upphandlingen kan 
det stå att gräset ska gå till “återvinning” när det är uttjänt, vilket i sin tur kan betyda både 
energiåtervinning, omläggning eller deponi. Då viss avfallshantering kan vara väldigt dyr så 
framgår det att leverantören vid de tillfällena tolkar otydligheten till att välja det billigare 
alternativet och skickar mattorna till stor del till energiåtervinning.  

Kommuner har alltså det yttersta ansvaret för att ställa återvinningskrav, men politiken och 
ekonomin, tillsammans med kunskapsbrist och vinnande leverantörers partnerskap, kan i 
slutändan styra vilka krav som faktiskt uppfylls.  
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5.5 Resurskrävande och höga kostnader för 
återvinning av konstgräsplaner 

Hanteringen av konstgräsplaner kräver mycket tid och kunskap vilket i mindre kommuner kan 
skapa en problematik i form av brist på resurser för att kunna hantera konstgräsplanerna på bästa 
sätt. Med tanke på att Re-Match även är lokaliserade i Danmark kan kommuners geografiska 
lokalisering bidra till problemen då frakten till Danmark från exempelvis norra Sverige blir dyr. 
Samfrakt, där kommuner går ihop, har inte tagits upp som ett alternativ. Avfallshanterare uppger 
även att exportregler för avfall gör det dyrt och svårt att skicka konstgräsplaner från 
avfallshanterare i Sverige till Danmark.  

5.6 Greenwashing och bristande transparens 
Flera kommuner uppger att de haft svårt att lita på den information som de fått av 
producenten/leverantören angående hanteringen av konstgräsmattorna och det material som de är 
gjorda utav. En kommun uppger att det uppstått en hel del pajkastning, där leverantörerna gärna 
påpekar varandras misskötsel istället för att genom transparens visa hur deras företag hanterar det 
bättre. Samma kommun uppger exempelvis att de planerade att använda sig utav ett företag som 
uppgett att den uttjänta mattan skulle återinstalleras vid en annan plats i Europa. Vid senare 
tillfälle fick dock kommunen uppgifter om att företaget istället säljer vidare konstgräsmattorna de 
får in, vilket hade inneburit att kommunen fått betala för att skicka mattorna till företaget som 
därefter hade tjänat ytterligare pengar genom att sälja konstgräsmattan vidare. Denna brist på 
transparens bidrar till en misstro som av kommunen uttrycks genom att de vid vissa tillfällen varit 
så osäkra på informationen som getts att de funderat på att sätta in en GPS i konstgräsmattan för 
att veta exakt vart den hamnar i efterhanteringen.   

En annan kommun har varit med om liknande händelse där de blivit rekommenderade av 
producenten/leverantören att skicka sina konstgräsmattor till ett specifikt företag för återvinning. 
Det sades då att den skulle återvinnas till nya plastprodukter, som exempelvis gummistövlar. 
Kommunen uppgav att de känt en viss frustration över den hanteringen då de vill ta ansvar hela 
vägen. Istället har information och återkoppling uteblivit och de har behövt jaga företaget som 
konstgräsmattorna skickades till, vilket tagit mycket tid. Vid intervju med 
producenten/leverantören som rekommenderade lösningen framkom ny information om att 
konstgräsmattorna återvunnits till pyrolysolja, vilket används båda till materialåtervinning och 
bränsle. Den nya informationen hade dock inte förmedlats tillbaka till kommunen än, och det finns 
därför anledning att kritisera den bristande transparensen. 

Gällande materialval av konstgräsmattor har en kommun fått information från leverantörer att ett 
visst granulat är ekologiskt nedbrytbart. Genom att kommunen själva undersökte hur granulatet 
var ekologisk nedbrytbart framgick det dock att granulatet måste värmas upp till 60 grader för att 
bli nedbrytbart. Kommunen anser då att det blir falsk marknadsföring och att de känt sig lurade. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) säger att många kommuner använder sig av konstgräs ned 
gummigranulat av EPDM istället för SBR för att det marknadsförs ha mer miljömässiga egenskaper 
jämfört med nytillverkat granulat. I praktiken består EPDM av en mix av jungfruliga råvaror och 
gummi från bildäck (se kapitel 2.2). Kommuner har därmed köpt in söndermalda bildäck mycket 
dyrare, samt färgat i en annan färg med god tro att det har större miljöfördelar.  
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5.7 Materialsammansättningen försvårar 
återvinning 

En stor utmaning som anges är att konstgräsplaner är väldigt stora, i både längd och bredd, där 11-
mannaplaner är 7–8 000 kvadratmeter. Vid intervju med avfallshanterare vill de gärna att 
konstgräsmattorna ska delas upp i mindre bitar om cirka 0,5/1m x 0,5/1 m på förhand, för att 
underlätta hanteringen på återvinningscentraler.  

Ett av de största hindren för återvinning (och återanvändning) är kontaminering av sand bland 
infillers. De små partiklarna är mycket svårare att ta bort även i en industriell process (Eunomia 
2017). Ett annat problem är att det kan vara en okänd materialsammansättning av olika plasttyper i 
mattorna, vilket försvårar hanteringen och specifikt förbränningen av mattorna. Det kan även 
handla om att det finns en känd blandning, men att själva blandningen av flera material försvårar. 
En avfallshanterare säger exempelvis att kunder som köper in det återvunna materialet vill ha en 
homogen plastsammansättning av polypropen, men att det i nuläget kan bli polypropen och latex 
som kommer ur återvinningsprocessen.  

5.8 Otydligt hur materialkvaliteten ska 
värderas för vidare användning 

Enligt en avfallshanterare är det i dagsläget svårt att värdera kvaliteten på en uttjänt konstgräsplan 
och huruvida den kan återinstalleras på en annan plats för vidare användning på en lägre nivå 
eller inte. FIFA:s kvalitetsprogram avgör om en plan kan användas till elitfotboll, men om planen 
ska användas till breddfotboll efteråt ställs inte samma krav (se kapitel 3.1.1). Det skulle därför 
behövas teknisk bevisning av konstgräsplaners möjlighet till återanvändning i form av dess 
kvalitet, men också kring hälsoeffekter på specifikt barn och unga, vilket kan hanteras av 
Naturvårdsverket respektive Folkhälsomyndigheten. Gällande detta har det också framkommit 
konflikter mellan fotbollsklubbar och kommuner/förvaltningen där klubbarna alltid vill ha bästa 
möjliga kvalitet för spelaranvändning även om det inte alltid behövs med tanke på 
användningsområde och miljöeffekter.  

När en kommun anser att en fotbollsplan är uttjänt anser aktörerna att den bör destrueras och inte 
återinstalleras på en annan plats. När garantierna har gått ut (ofta efter 10år) börjar konstgräset 
nämligen vittra sönder. Om konstgräsplanen då flyttas finns risken att en annan förvaltning inte 
har information eller kontroll över konstgräsplanens fortsatta kvalitet.  

6 Rekommendationer 
Denna sektion ger en orientering över vilka styrmedel som skulle kunna minska miljöpåverkan 
från konstgräs. Det är inte en fullständig analys, utan bidrar med en översikt av 
lösningsmöjligheter som kan diskuteras och analyseras vidare. Lösningar som tas upp här är 
baserat på en granskning av existerande litteratur och genom dialog med olika aktörer inom 
konstgrässektorn.  
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6.1 Styrmedelsförslag som skulle kunna 
minska miljöpåverkan från konstgräs 

Styrmedelsrekommendationerna är nedan indelade utifrån ett EU-perspektiv och ett nationellt 
perspektiv för Sverige.   

6.1.1 EU 
På en europeisk nivå skulle Sverige kunna verka för ökade krav om konstgräs inom internationella 
förhandlingar. Det gäller framförallt ett produktkrav på konstgräsplaner, till följd av att den inre 
marknaden ska säkras på EU-nivå. För att underlätta (mekanisk) återvinning av mattor, backing, 
och fibrer kan Sverige arbeta för ett krav på monomaterial av de produkterna. I dagsläget gör 
kompositmaterialet (PE/PP), som mattor och fibrer består av, det praktiskt omöjligt att mekaniskt 
återvinna mattor, backing och fibrer. Kemisk återvinning kan i princip klara detta, men kapaciteten 
är ganska låg och processen är dyr och energikrävande. Ett produktkrav inom EU på att alla 
konstgräsfibrer, -mattor och backning som säljs inom EU ska vara gjorda av 1 polymer (t.ex. PE), 
kan öka den (mekaniska) återvinningsbarheten. Det finns producenter som testar möjligheten för 
detta. Om det inte anses möjligt kan ökad kemisk återvinningskapacitet vara nödvändig för att 
återvinna en ökande mängd uttjänta konstgräsplaner.  

Ett annat produktkrav kan vara att alla nya konstgräsplaner ska innehålla en minimum andel 
återvunnen plast. Det ökar efterfrågan på återvunnen plast och kan bidra till att öka 
förutsättningar för slutna loopar på konstgräsplaner. Kraven kan läggas på konstgräsproducenter 
för att säkerställa att en vis andel av mattor, fibrer, backing (och sviktpad) är gjord av återvunnen 
plast. Infiller ska inte ingå i detta krav eftersom det finns olika aspekter att ta hänsyn till där.  

Flera aktörer har påpekat att befintlig miljöklassificering gör det svårt och dyrt att transportera 
uttjänta konstgräsplaner utomlands till andra nordiska/europeiska länder. Ett förslag som kan tas 
upp på EU-nivå i förhandlingar är att underlätta gränsöverskridande transport av uttjänta 
konstgräsplaner. Detta kan öka nordiskt/Nordeuropeiskt samarbete med hantering av uttjänta 
konstgräsplaner och potentiellt minska andelen som skickas till förbränning.  

Som det framgår av Tabell 8 (Avfallshanterare och insamlare av konstgräs i Sverige) är deponi 
fortfarande ett relativt billigt alternativ för avfallshantering. Genom att öka deponiskatten kan 
incitamenten för att skicka konstgräsplaner till deponi minskas. I samband med detta kan 
deponiförbudet stramas åt, vilket skulle göra det svårare att skicka konstgräsplaner till deponi.  

Ett producentansvar för konstgräsplaner innebär att den som producerar konstgräsplaner har ett 
(utvidgat) miljöansvar och är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas 
slutanvändning. Syftet med producentansvar är att styra producenterna av konstgräsplaner mot 
att utveckla mer resurssnåla planer som är lätta att materialåtervinna och som samtidigt, i 
möjligaste mån, är fria från miljöfarliga ämnen. Producentansvaret kan även innebär att 
producenterna är skyldiga att rapportera in hur stor mängd förpackningar de sätter på den 
svenska marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Producentansvaret kan medföra 
att konstgräsplaner blir mer återvinningsbara, att fler fotbollsplaner samlas in till återvinning, att 
fotbollsplaner (och infiller) innehåller färre miljöfarliga ämnen, och att materialflödet av 
konstgräsplaner i Sverige kan kartläggas.  
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6.1.2 Sverige 
Ett annat sätt att öka materialåtervinningen av konstgräsplaner (och som kan fungera i samband 
med ett producentansvarssystem) är att införa ett frivilligt insamlings- och återvinningssystem för 
konstgräsplaner. Svepretur (2021) har ett frivilligt system för insamling och återvinning av 
lantbruksplast, som under 2019 lyckades samla in 21 000 ton plast. Konstgräsägare (kommuner och 
ideella förningar) kan i detta fall gå samman och skapa ett centralt insamlingssystem, som kan se 
till att konstgräsplaner (infiller och mattor) samlas in och skickas till återvinning. På det viset skulle 
även problemet med höga kostnader för transport av konstgräsplanerna till återvinning, i 
exempelvis Danmark, kunna minskas om aktörerna slår ihop sina transporter.  

Reglering för offentlig upphandling (för kommuner) kan också användas. Här kan det läggas till 
krav om att leverantörer måste ha en återvinningsstrategi för de konstgräsplaner som installeras 
(som en del av anbudet). Detta ska gälla alla delar av konstgräsplanerna och inte ’bara’ infiller. Det 
är viktigt att leverantörer kan dokumentera att uttjänta konstgräsplaner faktiskt blir återvunna och 
inte bara på pappret – som vissa kommuner som intervjuats har påpekat. Ett alternativ till detta 
kan vara ett nationellt återvinningskrav på konstgräsplaner (infiller och mattor) som exempelvis 
innebär att minst x % av konstgräsplaner ska återvinnas till 2030. 

Vad som kommit fram genom intervjuer är att det finns bristande information om 
återvinningsmöjligheter vilket tyder på att kommuner inte har de resurser som behövs för att 
skaffa sig all nödvändig kunskap kring återvinning av konstgräs. Ökad information om 
återvinningsmöjligheter till ägare av konstgräsplaner är en viktig aspekt. Det kan komma i form av 
en vägledning från Naturvårdsverket vilken kan innehålla tydlig information om 
ansvarsfördelning, samt information om potentiella avfallshanterare och vart kommuner kan 
vända sig. Alternativt kan Svenska Fotbollsförbundet uppdatera deras rekommendationer för 
hantering av konstgräsplaner (se kapitel 3.1.3), speciellt eftersom kommuner ofta tar dessa i 
beaktande. Här skulle rekommendationerna kunna innehålla ökad information om 
miljösynpunkter för konstgräs i form av exempelvis koldioxidutsläpp vid både produktion och 
efterhantering samt olika fördelar och nackdelar med olika infillers, eftersom den informationen är 
begränsad i nuläget.  

Information om det nya styrmedelsförslaget från ECHA gällande läckage av mikroplast bör även 
ges, och hur de reglerna kan tänkas implementeras i Sverige. Eftersom en konstgräsplan väger 
cirka 220–240 ton rör det sig om väldigt stora mängder plast som kommer behöva tas omhand och 
som ej bör gå till förbränning med tanke på de koldioxidutsläpp det medför (se kapitel 2.3). Många 
kommuner (som äger 58% av Sveriges konstgräsplaner) har även som mål att installera infillersfria 
konstgräsplaner för breddfotboll. Effekterna av det målet, i förhållande till att elitfotbollsplaner 
(med infiller) inte längre kan återinstalleras till breddfotboll samt den mängden infiller som då inte 
längre är i bruk, behöver utvärderas.  

Ett annat sätt att tydliggöra ansvarsfördelning är att säkerställa att alla Sveriges kommuner 
upprättar handlingsplaner med driftrutiner för hur konstgräsplanerna ska återvinnas och 
återanvändas. På så vis säkerställs även att personalbyten ej medför kunskapsluckor. För att skapa 
mer transparens kan det införas obligatoriska digitala loggböcker. Dessa loggböcker ska visa 
nödvändig information om konstgräsplaner i alla faser, vilket kan öka återvinningsmöjligheter och 
se till att konstgräsplaner underhålls på ett ’korrekt’ sätt. Loggböckerna kan innehålla information 
om: återvunnen/återanvänt material och vart det kommer ifrån, vilken producent och leverantörer 
som använts, underhållsplaner (inkl. nytt infiller), insamling/sortering, avfallshantering.  
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I dagsläget behövs inte någon certifiering eller standard för konstgräsplaner som används inom 
breddfotbollen. Det medför svårigheter med att återinstallera en konstgräsplan från högre till lägre 
spelarnivå eftersom det inte finns någon standard att utgå från. En standardisering för 
konstgräsplaner inom breddfotbollen kan därför öka mängden konstgräsplaner som återanvänds.  

Ett alternativt styrmedel kan därutöver handla om att reducera den pågående ökningen av 
konstgräsplaner i Sverige genom att förbättra naturgräsplaners egenskaper och öka dess 
speltimmar. Det kan till exempel ske genom att använda biokol och öka underhållsskötseln.  

Tabell 10. Möjliga styrmedelsförslag och de återvinningshinder som adresseras 
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EU nivå 
Produktkrav på 
konstgräsplaner (1 
polymer fiber/mattor, 
minimum andel 
återvunnen plast) 

x    x x x (x) 

Underlätta 
gränsöverskridande 
transport av uttjänta 
konstgräsplaner 

x     x  x 

Öka deponiskatten/ 
deponiförbudet stramas åt     x   x 

Producentansvar för 
konstgräsplaner (inkl. 
inrapporteringskrav) 

x (x) x x x (x) (x) x 

Nationell nivå 
Frivilligt insamlings- och 
återvinningssystem x x x x    x 

Offentlig upphandling 
x x      x 

Nationellt 
återvinningskrav på 
konstgräsplaner 

x  x x x    

Ökad information om 
återvinningsmöjligheter  x x   x   

Information om ev. 
implementering av förslag 
från ECHA 

  x      

Digitala loggböcker 
x     x   

Standardisering för 
breddfotbollen x    (x)   x 

x – direkt påverkan 
(x) – indirekt påverkan 
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6.2 Rekommendationer för vidare studier 
Följande rekommendationer för vidare studier blev identifierade: 

 Utvärdering av kostnadseffektivitet och genomförbarhet av ovan nämnda förslag. 
 Ökad inventering av konstgräsplaner med information om: nya installationer per typ 

av konstgräsplan och infiller (ev. historiska trender), antal uttjänta konstgräsplaner 
per år (och om de byts ut till nya eller återinstalleras), avfallshantering av uttjänta 
konstgräsplaner (vart de går till återvinning, återanvändning eller deponi). 

 Utvidgad undersökning av konstgräsägares beslut om återvinning av konstgräs (bör 
inkludera ett stort antal kommuner och ideella föreningar).  

 Forskning kring när en uttjänt konstgräsplan inte längre kan användas 
överhuvudtaget eller om den kan installeras för lägre spelnivå på annan plats. 

7 Slutsatser 
Deponi ses fortfarande som en lösning, och är även billigare än andra alternativ för att hantera 
uttjänta konstgräsplaner, vilket är problematiskt då deponi inte borde ses som ett alternativ för 
hantering av uttjänt konstgräsplaner. För att försäkra en cirkulär behandling av 
konstgräsmaterialet bör kostnaden samt reglering för hanteringsalternativen därför ses över. 
Förbränning av uttjänta konstgräsplaner är inte heller en långsiktig lösning, eftersom 
förbränningen leder till dubbelt så stora koldioxidutsläpp jämfört med återvinning. Därmed finns 
relativt stora klimatvinster med återvinning, även om konstgräsplanerna transporteras över större 
distanser. Avfallshanterare har dessutom svårt att ta emot konstgräsplaner till förbränning på 
grund av dess stora storlek.  

Det finns flera hinder för att öka återvinningen av konstgräsplaner. Några av de viktigaste hindren 
som påpekas inom denna studie inkluderar: bristande information om återvinningsmöjligheter, 
otydlig ansvarsfördelning, bristande transparens vid hantering av uttjänta konstgräsplaner, 
resurskrävande och höga kostnader för återvinning, samt materialsammansättningen av 
konstgräsplaner som försvårar för återvinning. 

Genom att säkerställa en mer öppen dialog mellan alla aktörerna kan misstro för konstgräsets 
egenskaper samt ett osäkert omhändertagande för konstgräsmattorna undvikas. Detta kan i sin tur 
medföra en högre återvinningsgrad genom att garantera säkert omhändertagande och ökad tilltro 
för kunder och övriga aktörer genom alla skeden. Produktkrav, ökad deponiskatt, 
handlingsplaner, ökad rapportering om vart konstgräset hamnar, samt producentansvar på 
konstgräsplaner finns bland de lösningar som lyfts fram i studien för att kunna minska 
konstgräsplaners klimat- och miljöpåverkan. 

Sammantaget visar förstudien på att det ännu är ett relativt nytt område som saknar den 
information som krävs för att på djupet förstå utmaningarna med återvinning av konstgräsplaner i 
Sverige. Rekommendationerna om fortsatta studier med särskilt fokus på ökad inventering är 
därför en viktig utgångspunkt för nästa steg.   
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Bilaga 1. Lista över utförda intervjuer 
Aktör Typ av aktör Datum 

Luleå Kommun 2021-04-19 
Lund  Kommun 2021-04-27 
Stockholm  Kommun 2021-04-27 
Växjö Kommun 2021-04-22 
Umeå Kommun 2021-04-22 
Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) 

Organisation för kommuner och regioner 2021-04-30 

Adda  Verksamhetsstöd till offentlig sektor 2021-05-27* 
Re-Match  Avfallsanläggning/återvinnare 2021-04-23 
Field Turf  Avfallsanläggning/återvinnare 2021-04-26 
All Sports Recycled  Avfallsanläggning/återvinnare 2021-04-27 
Renova  Avfallsanläggning/återvinnare 2021-05-04 
Ragn-Sells  Avfallsanläggning/återvinnare 2021-05-06 
Sysav Avfallsanläggning/återvinnare 2021-05-12* 
Polytan  Producent/leverantör 2021-04-20 
Unisport  Producent/leverantör 2021-05-07 

* Kortare samtal, ej intervju. 
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