
Tillsyn av konstgräsplaner och 
andra liknande anläggningar i 
kommuner
1 december 10-11.30



Dagens Temapunkter

• Pernilla Holgersson koordinator hälsar välkommen

• Maria Olden och Elisabeth Östvall från Naturvårdsverket presenterar 
lagstiftning och vägledningen om konstgräsplaner 

• Johanna SönnergrenMiljöinspektör Lunds Kommun presenterar hur de 
genomför sin tillsyn på kommunens konstgräsplaner

• Pernilla Holgersson, om vikten att genomföra tillsyn/inspektion och vilka steg 
som kan ingå i en sådan process



Kort om BeKoGr

• Ca 25 kommuner med aktörer från fritid- och miljöförvaltningar

• Malmö Stad är huvudman (Sveriges Fritid och Kulturchefers förening) 

• Naturvårdsverket finansierar

• Startade hösten 2017, efter att konstgräs var identifierad som en av de största källorna till 
mikroplast

• Bygger, utbyter och delar kunskap och erfarenheter

• Initierar och genomför olika projekt

• Påverka marknaden i riktning mot hållbar plastanvändning

• Kommunicerar och sprider information

• Ca 6 kg mikroplast i vattenfasen per plan och år. (RISE)

• Har gått från ca 4 ton till nästan 0 påfyllnad. 

• 28 miljoner från dagvattenbidraget har gått till skyddsåtgärder kopplat till konstgräs

• Det krävs mkt resurser ➔ en konstgräsplan kostar ca 500 000 kr/år i drift och underhåll

• En lyckad satsning från Naturvårdsverket



TILLSYN och EGENKONTROLL MÅSTE KOMMA IGÅNG



Nedskräpning inom området medför mikroplast i nästa 

MIKROPLAST

NEDSKRÄPNING



Att lämna gamla uttjänta eller obrukade 
mattor medför att anläggningen ser 
skräpig ut vilket i sin tur kan medföra vite 
om man inte städar upp efter sig. 



Tillsyn av konstgräsplaner utförs av 
miljöinspektörerna i kommunerna. I
några kommuner har vite utfärdas då 
det fortfarande är ett problem med 
granulat  som ligger utanför 
konstgräsplaner och nära brunnarna.



www.bekogr.se
Linkedin: BEKOGR

Det bör finnas: Information, Skyddsåtgärder och drift 
och underhåll är av allra största vikt för att minska 
mikroplastspridning från konstgräsplaner!

http://www.bekogr.se/


Även grässtrån lossnar från konstgräsmattorna. Det kan beror 
på att konstgräsplanen är plogad under vintertid då det sliter 
på konstgräsmattan men också på att konstgräsmattan är 
gammal och bör tas omhand genom kontrollerad 
avfallshantering. En studie som IVL och KTH genomfört har det 
mätts upp 500 kg konstgräsfibrer. 



En stor andel granulat stannar på biytorna runt 
konstgräsplanen efter vinterns snöröjning. Det är av 
största vikt att städa upp efter vintern. 



Efter drift fastnat 
granulat på fordonen och 
underhållsmaskiner.
Det är viktigt att göra rent fordon och verktyg 
från granulat innan de lämnar planerna för 
att minska mikroplastspridning. Det visar att 
upp mot 500 kg granulat per år och plan 
försvinner pga drift och snöröjning,



Många konstgräsplaner har 
enstaka in- och utgångar 
vilket medför att granulatet 
följer med hela vägen ut. 
Särskilt vid våta väderlekar. 



Idag finns ca 264 km2 av konstgräsytor för fotboll i Europa 
• i Sverige vi har ca 7.6 km2

År 2020 hade Sverige:

• 900 fullstora fotbollsplaner

• 400* små fotbollsplaner

• Mer än 400 padelbanor…

• Minst 600 ridsportsanläggningar

• Lekplatser…

• Landscaping…

• mm…

År 2028 är det område som täcks av konstgräs i Europa lika med att täcka 
hela Göteborgs kommun med gräs! (61,500 fotbollsplaner!)

https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf s172
https://echa.europa.eu/documents/10162/6ba4eedb-273c-6806-492e-91ecb9df50cf
https://www.ivl.se/download/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf
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https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/6ba4eedb-273c-6806-492e-91ecb9df50cf


• I Sverige: 12 km2 konstgräsytor

• Varje plan = 136,000 kg plast

• Total vikt = 204,000 ton plast!

1500 planer

5,100,000,000 
1.5 l plastflaskor

Utan att ta hänsyn till mängden mikroplast/nedskräpning som släpps ut från planer!
Källa: Mistra sport and outdoor/målkonflikter

Hur mycket plast blir det?



Tillsyn och egenkontroll

-få igång processen



Regelverk kopplade till konstgräs
EU

• Avfallsdirektivet och avfallshierarkin

• REACH-förordningen

• Baselkonventionen

• Upphandlingsdirektivet

• Europeisk standard för konstgräs: 
Surfaces for sports areas – Synthetic 
turf and needle-punched surfaces 
primarily designed for outdoor use 

• FIFA:s kvalitetsprogram

Sverige

• Avfallsförordningen

• Miljöbalken, 2 kap. och 9 kap.

• Lagen om offentlig upphandling

• Klimatklivet och Industriklivet

• Deponi- och förbränningsförbud

• Deponiskatt

• Verksamhetsansvar

• Fotbollsförbundets 
rekommendationer

Förbud eller 
Restriktioner på 

gång!

Sverige

• Avfallstransporter inom Sverige 
(naturvardsverket.se)

• Gränsöverskridande 
avfallstransporter 
(naturvardsverket.se) 

• Nedskräpning, ny lag 
(naturvardsverket.se)

• Åtgärder för att minimera 
utsläpp av mikroplast 
(naturvardsverket.se)



www.bekogr.se
Linkedin: BEKOGR

Spridningsväg
ar från 
konstgräs-
plan

Gummipartiklar i hemmet
▪ Inverkan på inomhusmiljö?
▪ Spridning i trädgården?       .

▪ Effekter i tvättmaskinen (hälsa, mikroplaster)?
▪ Hamnar i avloppet (dusch/tvätt)?

Inandning av flyktiga ämnen 
▪ Emissioner från gummit ?
▪ Lukt ? (inomhusplaner)

Exponering via huden
▪ Tillsatsämnen extraherade av 

ex. svett eller fukt?
▪ Värsta scenario, varmt klimat?

Inverkan akvatisk miljö
▪ Kemikalier från lakvatten?

▪ Effekter från partiklar i hav/sjö?
▪ Källa till mikroplaster?

Gummipartiklar i trädgårdar/odlingar
▪ Inverkan på växter (ecotox)?
▪ Upptag av ämnen i grödor?

▪ Andra effekter?

http://www.bekogr.se/


Konstgräsplaner =miljöfarlig verksamhet

• Miljöinspektörer kontrollerar att 
verksamheter följer miljöbalkens 
regler ➔Tillsyn.

• 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.



Granulat sprids och ansamlas i miljön samt kan laka ut giftiga ämnen.

• Starta ett tillsynsärende/projekt för 
tillsyn/inspektion av alla 
anläggningar i kommunen

• Gör några stickprov utan att lämna
besked

• Skicka kallelse och genomför besök

• Checklista för besöket

Bild lånad från Miljösamverkan Sverige Industriutsläppsverksamheter



Checklista

1. Beskrivning av verksamheten

2. 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

Bild lånad från Miljösamverkan Sverige Industriutsläppsverksamheter



Redovisa brister och gör en efterkontroll

1. Beskrivning av verksamheten

2. Vad görs för att minska användning av granulat?

2. Hur motverkas spridning av granulat utanför planen?

3. Har ni en skötselplan? (gå genom denna)

4. Genomför ni egenkontroller?

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

5. Finns alla skyddsåtgärder

5. Vatten flöde och brunnar

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



Redovisa med bilder och med stödjande lagtext

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. 

Järfälla kommun beslutade om vite på 
100 000 kr!



Tillsyn – efterkontroll –beslut –regelbundna 

inspektioner!



Tack för idag och lycka till framöver!


