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MILJÖSPRIDNING-MILJÖFARLIG VERKSAMHET



Vårt utgångsläge

• Klimatpåverkan – Fossil plast. Energi och 
bränsleförbrukning vid anläggning, drift 
och avfallshantering.

• Läckage av mikroplaster - till vatten eller 
mark, påverkar växter och djur.

• Läckage av miljöfarliga ämnen -
Miljöfarliga organiska ämnen samt 
metaller till luft och vatten.

• Resursförbrukning - Planerna har 
begränsad livslängd och genererar 
mycket avfall.



Kommunernas Konstgräsnätverk:
• De fyra finansierande 

kommunerna Malmö, Göteborg, 
Stockholm och Umeå

• BeKoGr: Karlstad, Borås, Lund, 
Helsingborg, Kalmar, Växjö, 
Uppsala, Upplands-Bro, Degerfors, 
Skellefteå, Luleå, Stenungsund, 
Järfälla (inkl Huddinge, 
Sundbyberg), Västerås, Nacka

• Resterande 270 kommuner ➔ Vi 
vill bli fler!

• Nordiska och Europeiska 
kommuner och andra viktiga 
nätverk och organsiationer som 
IAKS, SKR, SFK

(Nordiska och 
Europeiska 
kommuner)

Sveriges 
kommuner

BeKoGr

Finansierande 
kommuner



Under 5 år som BeKoGr
• Spridningsvägarna

• Minskad påfyllning av fyllnad från 4000-1200 ton/fält (300 fält) till 0-500 
ton/fält (400 fält))

• Många av kommunerna har tagit över stafettpinnen och äger frågan

• Vidtagit åtgärder gällande riskhantering, vidtagit åtgärder för att minska 
mikroplast

• 30 miljoner kronor från Naturvårdsverket till säkerhetsåtgärder och 
innovationsprojekt. Samt ytterligare 10 miljoner från Vinnova.

• 10 miljoner kronor för samordning och projekt

• Utmanat och påverkat marknaden att bli mer hållbar!

• Skapa kriterier och krav i offentliga upphandlingar

• Strategidokument, handlingsplaner och åtgärder

• Introducerat hållbar plastanvändning

• Involverat hela värdekedjan av aktörer

• Flera kommuner testar nya material och system (ny fyllning, ingen 
fyllning, hybrider, grus)



Verktyg



Det tar tid att 
ställa om!



Omställning –Ett gemensamt ansvar!

• Miljö

• Fritid/Idrott

• Upphandlare

• Anläggningsansvarig

• Projektledare (internt)

• Drift och underhåll

• Politiker

• Mellan kommunerna

• Producenter

• Leverantörer (mark/miljö/konstgräs)

• Konsulter

• Forskare 

• Förbund

• Föreningar

• Myndigheter

• Utövare

• Åskådare



Komplext system 



Martina



Mikroplaster & skyddsåtgärder 
(Miljö)

Det här vet vi

• Det läcker ut mikroplaster, som sannolikt blir nanoplaster.

• Hur mikroplasterna läcker ut och vilka skyddsåtgärder som fungerar

• Läckaget varierar mellan ”nästan noll” och flera tusen kilo per år och plan. Skyddsåtgärder avgörande.

• Att mikroplaster påverkar djur och växter i mark och vatten negativt. Några bevisade effekter, många teoretiska effekter.

• Saneringskostnaderna är höga

• Handla aldrig upp ett system utan skyddsåtgärder

• Skyddsåtgärder hjälper till men de gör inte jobbet

• Skotta inte planerna när det inte behövs

Det här vet vi inte

• Hur mycket som läcker ut totalt

• Exakta effekter av mikroplaster och nanoplaster ute i naturen

• Vilka mikro- och nanoplaster som är värst

• Hur ”nedbrytbara” plaster beter sig



Hälsa & ekotoxikologi (kemi)

Det här vet vi

• Mer idrott och rörelse är viktigt för folkhälsan, konstgräs medför möjlighet 
att spela mer fotboll

• Det finns en rad miljö- och hälsofarliga ämnen i konstgräsen 
ifyllnadsmaterial. SBR, R-EPDM 

• Många ämnen läcker ut till vatten och mark där de påverkar växter och 
djur negativt. I förlängningen även människor.

• Cancerrisker troligen låga för dem som vistas på planen, högre risker med 
konstgräs inomhus.

• Fråga efter innehållet!!

Det här vet vi inte

• Exakt innehåll i alla material och vilka effekter de ger

• Annan negativ hälsopåverkan än cancer 

• Cocktaileffekter



Klimatpåverkan (klimatavtal och 
överenskommelser)

Det här vet vi

• Dagens konstgrässystem innehåller massor av fossil plast

• Fossila plaster medför generellt högre klimatpåverkan än 
förnybara material och återvunna material.

• Allt som medför förbrukning av fossil energi och bränsle 
ger klimatpåverkan (anläggning, drift, avfallshantering)

• Klimatpåverkan beror även på planens livslängd

• Kommuner har politiska mål att bli klimatneutrala

Det här vet vi inte

• Vilket konstgrässystem som är ”bäst” ur klimatsynpunkt



Återvinning (Avfall och resurser)
Det här vet vi

• Återanvändning av konstgrässystem och granulat i gott skick är bra. Gamla plaster vittrar sönder 
(mikroplaster), återanvändning av sådant inte bra.

• Återvinning av material ska eftersträvas

• Bra om återvunnet material kan användas i konstgrässystemen, men farliga ämnen måste 
begränsas och det kräver spårbarhet 

• För att planen ska hålla länge både matta och granulat behöver den skötas kontinuerligt. 1-2 ggr 
per vecka och kontinuerliga djuprengörningar. Ökar kvaliteten på det som ska återanvändas eller 
återvinnas

• En oberoende part bör vara den som bedömer huruvida systemet kan återanvändas eller 
återvinnas

• Monomaterial är att föredra när det ska materialåtervinnas

• Förläng konstgräsets livstid

• Skotta inte planerna när det inte behövs

Det här vet vi inte

• Vart materialet tar vägen om det inte är tydligt inskrivet i 
upphandlingen av bortförskaffning. Uppföljning

• Hur en upphandling av återbrukade mattor ser ut



Kommunikation
Det här vet vi

• Man måste veta vem som är källan

• Ta reda på vem står bakom de olika studierna som genomförs

• Vem som säger vad och hur de säger det.

• Man behöver vara kritisk när man får besök av branschaktörer

• Man behöver mer fakta och kunskap. Man vill veta vad 
materialet innehåller

• Prata med andra kommuner och forskning innan man 
bestämmer sig för vilket system som kan fungera bäst

FÖRR- UNDERHÅLLSFRITT

NU-SKÖTSEL 1-2 GGR/VECKA



Vad är bäst att välja
Det vet vi inte!
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FIFA QUALITY FIFA QUALITY undre

Tisca Fälttest Schweiz Tisca labbtest

I upphandlingen så kan du ställa funktionskrav att konstgrässystemet ska 
klara följande tester, istället för att säga FIFA quality.

Ur miljösynpunkt, sannolik rangordning för det mesta:

1. Naturgräsplaner och grus, med alternativa träningsmetoder 
vintertid

2. Konstgräs utan granulat, monosystem, återvunna fibrer och 
granulatfritt

3. Konstgräs utan granulat

4. Konstgräs med förnybart och nedbrytbart granulat

5. Konstgräs med ej förnybart granulat

Ta hand om det du har på bästa sätt och försiktigt med snöröjning!

Det kostar att drifta en plan korrekt -500 000 kr uppskattningsvis!



Vilseledande när man ska välja miljö-klimatsmart

• Bionedbrytbart
• Bioplast
• Fossilfria 
• Återvinningsbart
• Återvunnet material
• Miljö
• Klimat
• Kemikalieinnehåll

Olika typer av plast 
fast i olika skepnad 

och snabbt!



Vad behöver vi mer av:
• Tydliga policy och styrmedel

• Anmälningsplikt

• Tillsyn och egenkontroll

• Förbud mot att sätta mikroplaster på marknaden

• Uppföljning

• Krav på vad de olika materialen innehåller

• Mer kommunikation och spridning av det vi vet

• Mer egenkontroll och tillsyn så skyddsåtgärder genomförs i verkligheten

• Fler och uppdaterade faktabaserade vägledningar, exempelvis kring 
återanvändning, hantering av förorenad mark och upphandlingsstöd 

• Fortsatt stöttning av erfarenhetsutbyte, exempelvis kommunernas 
konstgräsnätverk

• Oberoende och systematiska utvärderingar av nya material

• Mer forskning om effekter av mikro- och nanoplaster

• Forskning för att kartlägga det totala läckaget av mikroplaster

• Standardiserade mätmetoder och insamling av data så forskare har mer 
grunddata att forska på

• Mer forskning på hälsoeffekter, utöver cancer och även på andra material än 
SBR

• Hitta vägar att samverka och skriva under på att vi vill få till omställning



Förbud/restriktioner av granulat i tex fotbollsplaner:

Grundförslaget är att förbjuda att mikropartiklar av syntetiska polymerer som är 

5 mm eller mindre (alternativt max 15 mm långa och förhållandet längd mot 

diameter är större än 3), släpps ut på marknaden. 

Förbudet föreslås bland annat gälla att infillmaterial av syntetiska polymerer (gummi-

/plastgranulat) inte får sättas på marknaden

Förbudet för infillmaterial föreslås träda i kraft sex år efter begränsningens 

ikraftträdande.



2017 2019 2020 2021 2022 2023

Mars 2021 

Inlämning till Kommission 

och publicering av ECHA 

RAC och SEAC yttranden 

och RAC med ett 

kompletterande yttrande i 

enlighet med artikel 77(3)(c) 

REACH.

Juli 2022

Utkast till 

kommissionens förslag 

skickat till 

medlemsstaterna.

13-14 December 2022 

REACH Kommitté möte 

CMTD(2022)2327.

01 Mars 2023 

REACH Kommitté, 

Möte

CMTD(2023)256.

Q1 2023

Granskning av 

Europaparlamentet 

och Europarådet.

Q2/Q3 2023

Publicering i EU:s 

officiella journal (blir 

EU-lag, 

övergångsperioden 

börjar).

2017 

EU-kommissionen bad 

ECHA att utvärdera de 

vetenskapliga bevis som 

tagits fram för att EU ska 

kunna vidta reglerade 

åtgärder angående 

mikroplaster som avsiktligt 

tillsätts i produkter.

Januari 2019 

ECHA kommer med ett förslag om 

att omfattande begränsa mikroplaster 

i produkter som finns på EU/EES-

marknaden, för att minska utsläpp i 

miljön. Ett begräsningsförslag togs 

fram och ett samråd, angående detta, 

ordnades mars till september 2019 

där 477 kommentarer togs emot. 

December 2020

ECHA kommitté för 

socioekonomisk analys 

(SEAC) möttes tisdagen för 

att slutföra sitt yttrande om 

ett begränsningsförslag för 

att kontrollera användningen 

av avsiktligt tillsatt 

mikroplast.

2023
Röstning?



Återigen det tar 
tid att ställa om



• Det inte går att komma nära noll av utsläpp.
• Höga saneringskostnader
• Dyr drift för att få ett bra och hållbart system
• Säkerhetsåtgärderna ej tillräckliga
• Högt kemikalieinnehåll
• Giftiga ➔ enligt Lunds och GBG Universitet
• Avfallshanteringen är kostsam
• Hamnar långt utanför sitt system från anläggning till 

hemmen
• Högre miljöpåverkan under vintertid vilket är anledning 

till varför det finns
• Stor kostnad för många växande kommuner i samband 

med att de växer
• Leverantörerna går inte mot noll
• Stort fokus på en standard som inte fungerar 

Varför förbud:



• Att få alla kommuner på samma nivå

• Klimatzonerna och väderförhållandena

• Klimat och miljöpåverkan –Klimatneutralt Sverige

• Cirkulär ekonomi –resurseffektivt och giftfritt

• Ansvarsfördelningen och avsiktsförklaring mellan 

aktörerna.

• Avsiktsförklaring

• Beteendeförändring 

• Målkonflikter mellan miljö/klimat och sporten

• Få ihop alla viktiga styrdokument som tex förbud, 

anmälningsplikt och tillsyn

• Digitala informationsinsatser

• Regionala träffar

• Få igång uppföljningen

Vi jobbar vidare:

FRÅGA 
-Vems är ansvaret att få 
utövare att borta av sig?



• DIGITALA TEMA (minst 5 till)
• April Regional träff Södra Sverige
• Juni Regional träff Norra Sverige
• Sep Regional träff Västra Sverige
• Vecka 43 Köln mässan/studieresa
• Dec, Regional träff Östra Sverige

Pernilla.holgersson@anthesisgroup.com
info@bekogr.se

TACK FÖR NI LYSSNADE!

www.bekogr.se

mailto:Pernilla.holgersson@anthesisgroup.com
mailto:info@bekogr.se
http://www.bekogr.se/
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