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Inspektioner 2018

• Inspektion av 9 konstgräsplaner enligt checklista 

• Ansvarig för skötsel av planen var med



Checklista
1. Vad görs för att minska användning av granulat?

2. Hur motverkas spridning av granulat utanför planen?

3. Har ni en skötselplan?

4. Finns en underhållsplan för konstgräsplanen både kort och långsiktig?

5. Dagvattenbrunnar?

6. Upplag av granulat var är den placerat?

7. Hur hanteras förbrukat granulat(avfallförvaring)?

8. Återvinning av granulat?

9. Hur informeras användaren om försiktighetsregler, med hänsyn till att minska spridning av granulat från planen?

10. Övrigt, Förväntat livslängd med hänsyn till användning (ej teoretisk livslängd), t.ex. har planen en förväntad halverad teoretisk livslängd pga att den 

används mycket



Inspektionsrapporter

• Exempel på anmärkningar 

- Granulat i dagvattenbrunnar

- Granulat utanför plan och i duschutrymmen

- Begäran om handlingsplan



Resultat

• En skriftlig handlingsplan med syfte att minska miljöpåverkan från anläggningen. En sådan 

handlingsplan kan exempelvis innehålla åtgärder för regelbunden utvärdering av fyllnadsmaterial, 

åtgärder för att minska svinn av gummigranulat och åtgärder för att utbilda planskötare för att minska 

negativa miljökonsekvenser i den löpande skötseln. I handlingsplanen behöver det även anges ett 

tidsperspektiv när de planerade åtgärderna senast kommer bli genomförda. 

• Granulatfällor, asfalterade ytor för snöupplag, utbildning, skoborstar, informationsskyltar mm.

• Tillförsel av granulat har minskat



Uppföljning av handlingsplan 2021

Redovisa för alla era miljömålsättningar som ni har angett i er handlingsplan för 
konstgräsplanen och hantering av fyllnadsmaterial som ni redovisade för oss år 2018.

Vad är det som eventuellt avviker från denna handlingsplan och varför?

Vilka är era fortsatta miljömålsättningar för att säkerställa att er verksamhet 
konstgräsplaner utvecklas vidare på ett miljömässigt hållbart sätt?



Sammanfattning

• Medvetenheten om problem med granulat och mikro-

/nanoplaster har ökat.

• Minskad spridning av granulat

• Minskad tillförsel av granulat

• Mycket bra samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen


