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KONSTGRÄSPLAN = MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

JÄRFÄLLA KOMMUN 2

Miljöinspektörer kontrollerar att verksamheter följer 

miljöbalkens regler  Tillsyn. 

Miljöfarlig verksamhet 

• Verksamheter som har utsläpp av avloppsvatten, fasta 

ämnen eller gas

• Verksamheter som kan påverka miljön eller 

människors hälsa genom förorening av mark, luft eller 

vatten. 

• Verksamheter som kan påverka omgivningen genom 

buller, skakningar, ljus joniserande eller icke 

joniserande strålning. 



TILLSYN PÅ KONSTGRÄSPLANER – SPRIDNING AV 
MIKROPLAST
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Tillsyn av kommunens konstgräsplaner. 

- Granulatet består av återvunna bil-

och maskindäck), 

- Granulat sprids och ansamlas i miljön 

samt kan laka ut giftiga ämnen.



INSPEKTION 2018
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VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV 
GRANULAT/MIKROPLASTER? 
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LAGHÄNVISNING

2016-12-05 JÄRFÄLLA KOMMUN 8



2016-12-05 JÄRFÄLLA KOMMUN 9



2016-12-05 JÄRFÄLLA KOMMUN 10

• 30 augusti, Hör av oss till kultur-och fritid om att vi avser att döma ut 
vite och undrar om det är något de vill redovisa innan. 

• - Samtliga åtgärder gjorda. Dock har vi inte hunnit med att 
sammanställa rapporten kring det. Vi återkommer med dessa 
underlag under veckan.

• Redovisning av åtgärder inkom den 2 september 2021, - Alla 
åtgärder vidtagna. (men inga kvitton/bilder på att åtgärder beställts 
eller vidtagits)



INSPEKTION DEN 9 SEPTEMBER FÖR ATT FÖLJA UPP 
VIDTAGNA ÅTGÄRDER
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STRÖMVALLEN, NORRSKENSVÄGEN 1

• 1 st fälla. Brunnen var helt igensatt och det gick inte att se om filter 
var installerat. 

• Det finns ingen skylt om att borsta av skor osv. i enlighet med 
handlingsplan (2021-08-25). 

• Ingen upplagsplats för snö

• De bilder som tagits är inom planens område. Såg inget granulat 
utanför området. Men hårdgjorda ytor och gräsytor är ej städade.





Bild på Strömvallen Granulat inom planområdet (P1) Granulat inom gräsytan inom 

planområdet (P2a)



Granulat på hårdgjord yta (P2b) Granulat inom planområdet 

(P2c) 

Granulat på hårdgjord yta (P3) Igensatt dagvattenbrunn (P4)



VEDDESTAVALLEN, ÄGGELUNDAVÄGEN 4

• Enligt handlingsplanen ska 0 st fällor installeras. På inspektionen 
noterades dock 6 dagvattenbrunnar. 

• Det finns ingen skylt om att borsta av skor osv. i enlighet med 
handlingsplan (2021-08-25).

• Ingen upplagsplats för snö

• Ytor runt planen har inte städats från granulat. Vid entrén ligger en 
samling med granulat. Det sprids även granulat ut under planket. 





Granulat utanför planområdet, 

vid entrén. (P5)
Granulat utanför planområdet 

(P6) 

Granulat utanför planområdet 

(P7) 
Granulat utanför planområdet 

(P8) 



Dagvattenbrunn utan 

granulatfälla (P9)

Dagvattenbrunn ev. med 

granulatfälla (P10)
Igensatt dagvattenbrunn (P11) Granulat på hårdgjord yta inom 

planområdet  (P12)



VIKSJÖVALLEN, ANDEBODAVÄGEN 70

• Enligt handlingsplanen ska det installeras 4 fällor. Det ser inte ut att 
finnas filter i brunnen och man kan tydligt se att dagvattnet tar med 
sig granulat till brunnen.  

• Hårdgjorda ytor och gräsytor har inte städats. Det finns mycket 
granulat i markmiljön inom området. Och även på grusvägen upp 
från den västra planen. 

• Ingen upplagsplats för snö

• Det finns ingen skylt om att borsta av skor osv. i enlighet med 
handlingsplan (2021-08-25).





Viksjövallen Granulat inom gräsyta inom planområdet 

(P13)

Granulat inom planområdet 

(P14).



Dagvattenbrunn utan granulatfälla (P15a) Foto ner i dagvattenbrunnen (P15b) Granulat utanför planområdet på en stig bakom den 

västra planen (P16)



JÄRFÄLLAVALLEN 1 O 2 MJÖLNARVÄGEN 1:

• 6 st fällor. I brunnarna ser det ut som att det skulle kunna vara en 
granulatfälla, men det är ej säkerställt. Granulat inom hårdgjord yta 
upplevs som mindre än övriga planer under inspektionerna. Det 
finns granulat i gräsytorna, men även det upplevs mindre än andra 
planer.

• Snöupplag kommer ske på hårdgjord yta men det finns ingen skylt i 
enlighet med handlingsplan (2021-08-25).

• Ingen upplagsplats för snö

• Det finns ingen skylt om att borsta av skor osv. i enlighet med 
handlingsplan (2021-08-25).





Järfällavallen
Dagvattenbrunn med ev. 

granulatfälla (P17)

Granulat inom gräsyta inom 

planområdet (P18a)

Granulat på hårdgjord yta inom 

planområdet (P18b)



TALLBOHOVS IP, SNAPPHANEVÄGEN 17

• I handlingsplanen saknas information om antal dagvattenbrunnar 
och fällor. Det finns dock dagvattenbrunnar inom planområdet. I en 
brunn såg det ut som att det skulle kunna finnas en fälla, men det är 
ej säkerställt. I en annan brunn såg det inte ut som en fälla 
installerats. 

• Ytor runt planen har inte städats från granulat. Det fanns mycket 
granulat på den hårdgjorda ytan och särskilt vid en dagvattenbrunn. 

• Det finns ingen skylt om att borsta av skor osv. i enlighet med 
handlingsplan (2021-08-25).





Tallbohovs IP Granulat utanför planområdet 

(P19a)

Dagvattenbrunn med ev. granulatfälla (P19b)



Granulat utanför planområdet 

(P20)

Granulat utanför planområdet + 

dagvattenbrunn utan 

granulatfälla (P21a)

Dagvattenbrunn utan 

granulatfälla (P21b)

Granulat på hårdgjord yta strax 

utanför planområdet (P22)



BOLINDERVALLEN, KÄLLTORPSVÄGEN 60-64 

• 13 st fällor, det ser ut som granulatfällor har installerats i 
dagvattenbrunnarna, men det är inte säkerställt. Det går heller inte 
att se i den långsmala rännan om fälla finns där. 

• Snöupplag på hårdgjord yta, det finns ingen skylt i enlighet med 
handlingsplan (2021-08-25).

• Det finns ingen skylt om att borsta av skor osv. i enlighet med 
handlingsplan (2021-08-25).

• Det förekommer mycket granulat runt planen. Främst inom det 
grusade området. 





Bolindervallen Dagvattenbrunn med ev. granulatfälla 

(P24)
Granulat inom planområdet, grus 

(P25)  

Ränna inom planområdet, oklart 

om granulatfälla finns (P23).  



UTDÖMANDE AV VITE

• Mark- och miljödomstolen konstaterar att förutsättningarna för att 
döma ut det förelagda vitet är uppfyllda. Vitesbeloppet är rimligt och 
det saknas även i övrigt skäl att sätta ned vitet. Ansökan om 
utdömande av vite ska alltså bifallas fullt ut.
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NYA TAG

• Kommunen har upphandlat konsult som kommer se över 
kommunens konstgräsplaner. 

• Möten 

• Nya beslut
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