
Lagar och förordningar gällande konstgräsplaner på nationell nivå 

Konstgräsplaner klassas som en miljöfarlig verksamhet och regleras därmed i Miljöbalken samt i 
Avfallsförordningen. I fallet konstgräsplaner kan verksamhetsutövare anses vara en kommun, 
privat bolag eller en ideell fotbollsförening. Det är av vikt att verksamhetsutövaren följer 
lagstiftning och inte enbart ser till sportens krav på funktion. 

MILJÖBALKEN – ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 2 KAP1 

Läs om Miljöbalken här: Miljöbalken (naturvardsverket.se) 

Kunskapskrav: Verksamheten är skyldig att skaffa sig lämplig kunskap, känna till 
lagstiftningen och olika krav. Utifrån det ska verksamheten vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö mot 
skada eller olägenhet.  

Bevisbördesregeln: Vid tillsyn är verksamhetsutövaren skyldiga att visa att de krav som 
gäller efterlevs. 

Förorenaren betalar: Den som har gett upphov till en skada är skyldig att lösa problemet 
eller betala för att det löses. 

Försiktighetsprincipen: Verksamhetsutövaren ska vara försiktig genom att sätta in 
skyddsåtgärder och försöka förebygga, hindra eller motverka skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bästa möjliga 
teknik som är rimlig ska användas.  

Produktvalsprincipen: Verksamhetsutövare ska undvika att använda kemiska produkter 
eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors 
hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. 

Hushållningsprincipen: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla 
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter  

3. minska de negativa effekterna av avfall,  

4. återvinna avfall. 

Lokaliseringsprincipen: För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till 
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön. 

Egenkontroll: Verksamhetsutövaren ska själv kontrollera och visa att 
verksamheten följer miljöbalken. Naturvårdsverket bedömer att 
egenkontroll bör finnas gällande spridning av mikroplaster. Plan för 
kontroll av skötsel och underhåll samt insamling av kunskap.  

 
1 För korrekt text hänvisas till lagtext 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/
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LÄS NATURVÅRDSVÅRDSVERKETS VÄGLEDNING  

Naturvårdsverkets rekommendation är att alla verksamhetsutövare som ansvarar för underhåll 

och skötsel av en konstgräsplan tar fram en plan för att minska miljöpåverkan från 

anläggningen. En sådan plan kan exempelvis innehålla åtgärder för regelbunden utvärdering av 

fyllnadsmaterial, åtgärder för att minska svinn av granulat och åtgärder för att utbilda 

planskötare för att minska negativa miljökonsekvenser i den löpande skötseln. Vägledning om 

konstgräsplaner (naturvardsverket.se) 

LÄS HUR NATURVÅRDSVÅRDSVERKETS VÄGLEDNING TILLSYN OCH EGENKONTROLL  

Naturvårdsverket rekommenderar att tillsyn bedrivs av lokal tillsynsmyndighet. För konstgräsytor 
är det främst kommuner som bedriver tillsyn. Tillsyn av konstgräsplaner (naturvardsverket.se) 

AVFALLSFÖRORDNINGEN 

Avfall ska i fösta hand förebyggas, återbrukas eller materialåtervinnas, därefter energiåtervinnas. 
Det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall och antalet dispenser blir allt 
färre.En konstgräsplan ger runt 200-240 ton avfall och det kostar runt 1.000-1.500 kr per ton att 
förbränna eller separera och återvinna. Vid byte/kassering av konsgränsplan åligger det 
verksamhetsutövaren att säkerställa dokumentation på vart avfallet tagit vägen så att lagen 
efterlevs. Dispenser för deponi bör inte  tillåtas, ej eller transport ut ur EU.  

AVFALLSHIRAKIN ELLER AVFALLSTRAPPAN 

Avfallshierarkin är utgångspunkten för hur avfallet bör tas omhand. Avfallshierarkin riktar sig till 
den som är ansvarig för att avfall blir behandlat. Vad gäller konstgrässystem så kommer ditt 
avfall bero på vilket material som valts i systemet. Avfallshierarkin innebär förenklat att avfall i 
första hand ska förebyggas och om det uppstår ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar 
människors hälsa och miljön som helhet. Avfallshierarkin framgår av 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § 
Miljöbalken och anger följande:  
 

• Förebyggande/minimera. 

• Förberedelse för återanvändning. 

• Materialåtervinning 

• Energiåtervinning. 

• Bortskaffande/Deponi 
 

 

 

Exempel: 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/vagledning-om-konstgrasplaner/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/vagledning-om-konstgrasplaner/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/tillsyn-av-konstgrasplaner/
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Förebygga/minimera avfall ➔ Ställ frågan om man behöver en konstgräsplan. Om ja så välj ett 

system som genererar så lite avfall som möjligt.  

Förberedelse återanvändning➔ I konstgrässystemet finns padd, sand och ifyllnadsmaterial ➔ 

vilka av materialen går att förlänga livstiden på och återanvända.  Välj material som går att 

återanvända.  

Materialåtervinning genom mekanisk teknik➔ Konstgräsmatta, granulat och sand kan idag 

materialåtervinnas i Danmark och Tyskland. För att förenkla materialåtervinning bör  system 

väljas som består av monomaterial tex polyeten i alla delar av konstgräsmattan. 

Materialåtervinning med kemisk teknik ➔ Kemisk återvinning är inte en fullt utvecklad 

marknad ännu men det finns några enstaka fabriker i Europa som kan återvinna med kemisk 

teknik. Än är det inte aktuellt för konstgräs så länge som det innehåller så många olika material 

men forskning och utveckling pågår.  

Energiåtervinning ➔  Om mattan, padden eller ifyllnadsmaterialet inte går att återanvända 

eller materialåtervinna så bör det energiåtervinnas. Ställ krav på att detta ska ske i anläggningar 

med värmeåtervinning och med låga utsläpp från transporter.Begär intyg från anläggningen att 

avfallet är mottaget. 

Deponi ➔  Idag så deponeras främst sanden om den inte återanvänds på plats. Det finns 

lösningar för att rengöra sand så att den kan återanvändas, och det ska göras i första hand. I 

andra länder deponeras fortfarande en stor del av avfallet från konstgrässystem.  

HÅLLBAR PLASTANVÄDNING I KOMMUNER 

En hållbar plastanvändning innebär att plast används på rätt sätt och på rätt plats, i resurs- och 

klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. Naturvårdsverkets skrift 

om Hållbar Platsanvändning 

STRANDSKYDDET  

100 meter från vatten får i princip inget förändras som kan påverkan tillgängligheten samt djur 
och växters miljö utan dispens från Länsstyrelsen. Kort faktablad , se även Strandskydd - 

Boverket 
 

 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6900/978-91-620-6963-6.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6900/978-91-620-6963-6.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135701d0/1594996552722/strandskydd-faktablad.pdf
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/strandskydd/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/strandskydd/

