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Inledning

Det här materialet är en kunskapssammanställning med kortfattad och relevant information 
rörande tillsyn av konstgräsplaner och gummibaserade ytor för idrott och lek. Syftet är att 
med hjälp av framtagna checklistor underlätta för miljökontoren/miljöförbunden i Skåne att 
genomföra tillsyn på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.  Materialet bidrar förhoppningsvis 
också till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas 
på verksamheterna. Projektets fokus har varit miljöaspekten av spridningen av mikroplaster i 
miljön. Detta eftersom forskning tydligt visar att mikroplast har negativ påverkan på miljön, 
samtidigt som det idag finns begränsat med forskningsunderlag rörande hälsoaspekten. 

Inom området mikroplast pågår det samtidigt flera olika projekt både nationellt, till exempel 
inom Naturvårdsverkets Beställargrupp som arbetat fram upphandlingskrav, och inom 
kommunerna till exempel framtagande av olika handlingsplaner, kemikalieplaner och policys. 
Länsstyrelsen i Skåne driver nätverket ”Tänk om plast” - för skånska aktörer som arbetar för 
att minska spridningen av plast i naturen.  Dessutom kommer snabbt nya forskningsrön. 
Detta gör att deltagarna i projektgruppen valt att inte ta ställning för att något av de nya 
material som finns på marknaden skulle vara bättre än något annat. Istället har gruppen 
fokuserat på tillsynen av anläggningarna.

I dagsläget är anläggningar med mikroplast i regel inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken, 
men i en utredning från Naturvårdsverket föreslås att anmälningsplikt införs för anläggningar 
med konstgräs, gjutet granulat samt ridanläggningar som innehåller gummi eller plast.  I 
samma utredning åtar Naturvårdsverket sig att vara en nationell kunskapsnod för mikroplast 
i miljön, med bland annat insatser för tillsynsvägledning för konstgräsplaner och andra 
utomhusanläggningar för idrott och lek (Naturvårdsverket, 2019). 

Det här materialet fokuserar enbart på konstgräsplaner och gummifallskydd. Materialet 
behandlar inte övriga mikroplastkällor såsom till exempel slitage av vägar och fordonsdäck, 
slitage vid textiltvätt, båtbottenfärg, ridanläggningar, nedskräpning, hygienprodukter eller 
mikroplaster från avfallshanteringen.

Bakgrund

Vad är mikroplaster?
Det finns ingen vedertagen definition av mikroplaster. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutets 
utredning (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2016) definieras mikroplaster som följande: 

• Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller  
petroleumrelaterade biprodukter. Det inkluderar också  
icke-syntetiska polymerer som naturgummi och polymermodifierad bitumen.  

• Partiklar mellan 0,001 och 5 mm.  

• I begreppet ”partiklar” omfattas fibrer, fragment, flagor med mera. 
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Mikroplaster delas ofta upp i två grupper; primär och sekundär mikroplast. Primära 
mikroplaster är avsiktligt tillverkade. Det kan till exempel vara industriell plastpellets, 
plastkulor för blästring, korn i mediciner eller i hygienprodukter. Sekundär mikroplast bildas 
när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs, eller när vi inte återanvänder, återvinner eller 
slänger plastmaterial på rätt sätt utan plasten blir skräp som successivt bryts ned till mindre 
och mindre bitar i naturen. (Malmö Stad - miljöförvaltningen, 2018)

Spridning av mikroplaster
Studier visar att mikroplaster finns spridda i alla våra vatten och i sediment. Det är 
mikroplasternas storlek och densitet som gör att de kan flyta och transporteras vidare 
i vattenströmmar, eller sjunka och ackumuleras i sediment. Mot bakgrund av att 
mikroplastpartiklar finns i så många storlekar och med olika kemisk sammansättning vet man 
inte idag vilken påverkan de mängder av olika varianter som förekommer kan ha på djurlivet i 
längden. 

Mikroskopiska partiklar kan innehålla giftiga tillsatsämnen som mjukgörare och 
flamskyddsmedel och kan därför vara giftiga. Mikroskopiska partiklar kan även binda till sig 
miljögifter och fungerar då som bärare av toxiska ämnen. Det har visats att PCB:er, PAH:er, 
DDT och andra långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen ansamlas på plastpartiklar. 
En översikt av de vetenskapliga artiklar som behandlar exponering och effekter av mikroplaster 
på djurliv har sammanställts vid Örebro universitet. (Anna Kärrman, 2016) Översikten 
indikerar att intag och ackumulering av både makroplaster, det vill säga större plaster, och 
mikroplaster har påvisats för ett brett spektrum av djur; från filtrerande organismer till fiskar, 
däggdjur och fåglar. Mikroplaster har även hittats i föda som är relevant för människor, bland 
annat i kommersiellt viktiga fiskar, räkor och musslor, men också i honung, socker, salt och öl. 
Det som visat sig hos djur som ätit plast i någon form är att deras födointag minskar på grund 
av att plasten tar plats i tarmen, vilket resulterar i svält. Ytterligare effekter har noterats för en 
rad djurgrupper, från djurplankton, musslor, marina maskar och kräftdjur, till fisk och fåglar.

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att följande källor sammantaget står för de största 
utsläppen av mikroplast i Sverige och primärt bör åtgärdas (Naturvårdsverket, 2017):

I oktober 2019 presenterade ecoloop en ny studie från Kalmar, där det installerats 
en ny konstgräsplan enligt Svenska fotbollsförbundets rekommendationer för 
anläggning av konstgräsplaner. Förutom dessa rekommendationer tillämpades ett antal 
spridningsförebyggande åtgärder för mikroplast. Vid konstgräsplanen har provtagningar 
och mätningar av spridning av mikroplaster genomförts på yt- och dräneringsvatten, spelare 
och underhållsfordon. Resultaten indikerar att av den potentiella spridningen på 52 kg 
per år av mikroplaster till omgivningen kunde allt utom 100 gram förhindras med rätt 
spridningsförebyggande åtgärder (Regnell, 2019). 

1. Väg- och däck
2. Konstgräsplaner
3. Industriell produktion och hantering av primärplast
4. Tvätt av syntetfibrer
5. Båtbottenfärg
6. Nedskräpning
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I några studier har försök gjorts för att kvantifiera slitage och utsläpp av mikroplaster från ytor 
för idrott och lek. I Jens Andersen Hörmans examensarbete Är fallskydd och multiplaner en 
källa till mikroplaster? konstateras att ytor för idrott och lek och i högre grad allaktivitetsplaner 
utgör en källa till mikroplaster och att dagvattennätet är en spridningsväg (Jens Andersen 
Hörman, 2017).

Vara, kemisk produkt eller avfall
Material som används i konstgräsplaner och fallskydd är klassade antingen som vara, kemisk 
produkt eller avfall. Det är viktigt att hålla isär de olika begreppen då olika lagstiftningar kan 
blir aktuella beroende på vad det är som avses. Granulat som används som fyllnadsmaterial i 
konstgräsplaner eller som material vid tillverkning av ytor för idrott och lek är i de flesta fall 
en kemisk produkt. Fallskydd som levereras i form av mattor eller plattor betraktas som varor. 
Granulat som tillverkas av återvunnet material kan i vissa fall klassas som avfall.

Kemisk produkt
Det finns flera regelverk som begränsar eller förbjuder farliga ämnen i kemiska produkter, 
till exempel finns regler i Reach-förordningen (Reach, 2006). Det finns dock inga specifika 
regler som gäller bara för granulat. Den Europeiska Kemikaliemyndigheten (Eurpopean 
Chemicals Agency, ECHA) arbetar med att ta fram ett förslag på begränsning av PAH i 
återvunnet gummigranulat, vilket framöver kan leda till skärpta regler med avseende på hur 
mycket PAH som får finnas i granulat. Innan en kemisk produkt släpps ut på marknaden 
ska den klassificeras och märkas enligt CLP-förordningen. I vissa fall ska leverantören lämna 
säkerhetsdatablad som redogör för innehållet och riskerna med granulatet. Samma regler och 
informationskrav gäller för återvunnet granualt som för nyproducerat granualt. 

Avfall
Granulat som tillverkas av återvunnet material kan i vissa fall klassas som avfall. Då gäller 
istället reglerna i Avfallsförordningen (Miljö- och energidepartementet, 2011) för hantering 
och användning av granulatet. Som verksamhetsutövare är det därför viktigt att ta reda på om 
återvunnet fyllnadsmaterial klassas som avfall eller som kemisk produkt. 

Människors hälsa

En fråga som ibland dyker upp är ifall konstgräs eller gummifallskydd kan medföra en 
hälsoskadlig kemikalieexponering för de personer som spelar, leker eller vistas på dessa ytor. 
När det gäller konstgräs har det genomförts ett antal forskningsstudier där man studerat 
i vilken omfattning olika ämnen kan frigöras från framförallt gummigranulaten, i vilken 
utsträckning människor exponeras för dessa ämnen och om detta anses vara förknippat med 
några hälsorisker. Ingen av dessa studier tyder på att det skulle förekomma någon hälsoskadlig 
kemikalieexponering vid spel eller vistelse på konstgräsplaner (Larsson. E, Olsson. A, 2019). 
Såväl Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) som den nederländska motsvarigheten 
till Naturvårdsverket – National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
släppte 2017 varsin omfattande rapport rörande konstgräs och hälsa och konstaterar också 
att hälsoriskerna är väldigt små eller till och med försumbara (RIVM, 2017) (ECHA, 2017). 
Dock har man i en del studier sett förhöjda halter av vissa ämnen i luften i inomhushallar med 
konstgräs där ventilationen är otillräcklig. Halterna anses inte vara hälsoskadliga, men ligger 
över de nivåer man normalt uppmäter. Därför är det viktigt att säkerställa att ventilationen är 
tillräcklig vid användning av konstgräs inomhus. 
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När det gäller gummifallskydd har det genomförts betydligt färre forskningsstudier. Det finns 
dock inget i den forskning som idag är tillgänglig som tyder på att det skulle medföra en 
skadlig kemikalieexponering att leka eller vistas på sådana ytor (Larsson. E, Olsson. A, 2019). 
 

Konstgräs

Konstgräs är gräsytor tillverkade av plast som används på fotbollsplaner och liknande 
sportarenor, men som också har andra breda användningsområden som i parkmiljö, på 
lekplatser eller i refuger och rondeller. Fördelarna med konstgräsplaner är att de är tåligare än 
vanliga gräsplaner. Konstgräset medför bland annat att ytorna kan nyttjas avsevärt fler timmar 
än naturliga gräsplaner per år och att säsongen därmed kan förlängas. Konstgräsplaner består 
oftast av syntetiska gräsfibrer, granulat som tillförts för att gräset ska stå upprätt och för att 
det ska bli rätt svikt i planen, en elastisk matta samt en dränerad stabiliserande botten som 
håller gräsfibrer och granulat på plats (figur 1). Oftast består granulatet antingen av gummi 
av återvunna däck, SBR, eller av nytillverkat gummi, EPDM. Gummi i form av SBR används 
på 60 – 70 % av alla konstgräsplaner i Sverige. SBR har vissa efterfrågade egenskaper och är 
betydligt billigare än andra material, till exempel EPDM (Malmö Stad - miljöförvaltningen, 
2018). 

Det finns generellt sett fem typer av fyllmaterial som används i 
konstgräs. Gummibaserade produkter SBR (Styren Butadien Rubber,  
återvunnet gummi från bil- och maskindäck), EPDM (Etylen Propylen 
Dien Monomer, nytillverkat vulkaniserat industrigummi), R-EPDM 
(återvunnet gummi från t.ex. kablar och bilmattor) samt plastbaserade 
produkter TPE (termoplastisk elastomer, nytillverkad termoplast) och 
organiskt fyllnadsmaterial (kork, kokos, bark). 

För inomhusanvändning finns brandklassade sorter av fyllmaterial 
(Länsstyrelsen Skåne, 2016).

PP=Polypropen
PE=Polyeten
PU=Polyuretan
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Kostnader

Det är svårt att ge en helt rättvis bild över kostnaderna för olika plantyper. Här spelar både 
inköp, drift och underhåll in. En naturgräsplan kräver cirka 8 timmars underhåll/vecka. 
En konstgräsplan kräver cirka 2 timmar underhåll/vecka. (Driftsansvariga konstgräs, Lunds 
kommun) Kostnader som listas nedan är mellan tummen och pekfingret, men ger ändå en 
ungefärlig kostnadsbild.

Kostnader för olika system
I detta avsnitt avses endast kostnaden för själva konstgrässystemet från sviktpad och uppåt. 
Underbyggnad, dränering och övriga anläggningskostnader är inte inräknade. 

Kostnad olika granulat
De olika materialen har olika densitet och därför kan priset vara svårt att få fram då 
leverantörer uppger priser i antingen ton eller kubikmeter. Tabellen nedan uppger cirkapriser. 

Skyddsåtgärder
Tabellen nedan uppger cirkapriser.  
Källa: Leverantörer som Unisport, GårdaJohan samt Driftsansvariga konstgräs, Lunds 
kommun

Naturgräsplan     ca 200 kronor/m2
Konstgräs med SBR   ca 230 kronor/m2
Konstgräs med TPE   ca 400 kronor/m2
Konstgräs med nya biomaterial ca 500 - 700 kronor/m2

Sand  1 200 - 1 300 kronor/m3
SBR  1 250 kronor/m3
R-EPDM 3 500 kronor/m3
Kork  4 500 kronor/m3
EPDM  5 - 6 000 kronor/m3
TPE  10 - 12 000 kronor/m3
Biofill  15 - 17 000 kronor/m3

Sil i dagvattenbrunn   ca 3 500 kronor/brunn
Vindnät (finmaskigt nät) 20 -100 kr/löpmeter
Sarg     100 000 - 400 000 kr/plan
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Utveckling på marknaden

Sedan problematiken gällande mikroplaster lyftes för ett par år sedan har konstgräsmarknaden 
utvecklats. Det rör sig om bättre kartläggning och mätning, materialutveckling samt 
utveckling av planutformning och drift. 

Vi vet att det sprids granulat men inte hur mycket. Påfyllning av granulat är inte lika med 
hur mycket som sprids ut i mark och vatten. Dels kompakteras granulatet ner i planen, dels 
tas en del av det som sprids om hand som avfall. Vissa spridningsvägar är kvantifierade men 
fler behöver undersökas. Flera mätprojekt är igång för att ge en bättre bild över hur mycket 
mikroplaster som faktiskt sprids ut i mark och till vatten. Studien från Kalmar visar att 
spridningen till stor del kan förhindras med rätt spridningsförebyggande åtgärder  
(Regnell, 2019). Även i Lund indikerar mätningar från konstgräsplaner, med sarg och fällor, 
på lågt utsläpp av mikroplast (RISE). 

Utvecklingen för att göra konstgräsplaner med mindre miljöpåverkan är också på frammarsch. 
Leverantörer tar fram konstgräsplaner utan granulat. Än så länge har inte granulatfria 
konstgräsplaner uppnått samma prestanda som planer med granulat. Granulat från organiska 
material forskas fram och förbättras. Kork görs mer vattenavvisande och mindre statisk, 
olika företag tar fram polymerer från mjölksyra (PLA) eller mix av kalciumkarbonat och 
PLA och forskning pågår även för att få fram granulat från träsektorn till exempel lignin och 
grot  (grenar och (träd)toppar som tas ut vid slutavverkningar). Det delikata problemet med 
granulat är att vi vill att det ska vara onedbrytbart på planen men så fort det lämnar planen 
ska det brytas ned så snabbt som möjligt. Utöver nedbrytning av granulaten finns det dock 
andra vinster med biomaterialen som att ingen råolja används vid framställningen och att de 
inte innehåller farliga kemikalier.  

Andra delar av konstgrässystemet som sviktpad och infästning av konstgrässtrån utvecklas 
med. Sviktpads finns i flera olika material som SBR, PU och PE. Tekniker för att minska 
miljöbelastningen och minimera att fibrerna (”grässtråna”) lossnar tas fram. Det finns även 
exempel på att gamla konstgräsmattor har återvunnits för att tillverka nya konstgräsfibrer.   
Hybridgräs kan också vara värt att nämna. Lite förenklat kan man säga att planer med 
hybridgräs byggs upp som en vanlig gräsmatta fast man lägger ut ett konstgräs ovanpå som 
ett finmaskigt nät som skyddar gräsrötterna bättre mot slitage. Här används ingen sviktpad 
eller granulat och de naturliga grässtråna utgör över 90 % av planen. Tål mycket högre slitage 
än renodlad naturgräsplan men går inte att spela på under vintermånaderna.  Det pågår även 
försök med tillsats av biokol till naturgräsplaner. Detta innebär att rotsystemet blir väldigt 
mycket djupare ner i jorden vilket kan leda till en slittåligare gräsmatta.

Tillsyn 

Inventering
Innan tillsynen kan en inventering av konstgräsplaner inom kommunen göras. Genom 
inventeringen får inspektören grunduppgifter att utgå ifrån vid inspektionerna, för att vidare 
kunna diskutera frågorna i checklistan.
Miljösamverkan Skåne har tagit fram Excelark för inventering av konstgräsplaner. 
Excelarken kan skickas med e-post till de inom kommunen som äger, sköter eller ansvarar 
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för anläggningarna, till exempel kommunens Fritidsförvaltning, Skolförvaltning eller 
fastighetsägare. De berörda fyller själv i uppgifterna och skickar tillbaka till inspektören. 

Bilaga 1,  Inventeringslista för konstgräsplaner. 

Checklistan
Utifrån inventeringslistorna får inspektören tillräckligt underlag för att kunna bedöma och 
välja vid vilka anläggningar tillsyn ska ske. Checklistan går att använda till en anläggning med 
en eller flera planer/ytor. 

Den är utformad så att inspektionen kan påbörjas inomhus, fråga 1 – 3 och avslutas med en 
kontroll utomhus, fråga 4 – 8.

Checklistan är indelad i följande områden och frågor:

Krav och strategiska planer:
1. Strategi
2. Inköp
3. Produktinformation

Utformning:
4. Utsläpp till vatten
5. Åtgärder för att minska spridning av granulat
6. Snöröjning

Skötsel och drift:
7. Granulat
8. Dagvattenbrunnar och diken

Checklistan har en enkel layout med möjlighet för inspektören att göra egna anpassningar 
eller kompletteringar. Längst bak i checklistan finns plats för att skriva ner iakttagelser vid 
inspektionen, till exempel om det noterades synlig spridning av granulat. 

Bilaga 2, Checklista för tillsyn av konstgräsplaner.

Oanmält eller föranmält besök?
En större del av frågorna i checklistan berör verksamhetens egenkontroll vilket innebär att 
inspektören behöver tala med de personer som är ansvariga för planerna (verksamhetsutövare 
och/eller fastighetsägare). Vilka dessa personer är beror på hur kommunens organisation ser 
ut, se mer under ”vilka bör vara med på inspektionen”. Projektgruppen bedömer att det är 
mest fördelaktigt att förboka inspektionerna för att se till att frågorna kan besvaras på bästa 
sätt och så att inspektionen kan bli så effektiv som möjligt.

Nackdelen med förbokade inspektioner är att man kanske inte får ta del av verksamhetens 
vardag, till exempel kan de lösa granulaten ha städats bort innan besöket. Om det vid 
inspektionen finns indikationer på större problem eller om klagomål på löst granulat 
inkommer kan inspektionen med fördel vara oanmäld, alternativt kompletteras med ett 
oanmält återbesök.
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Vilka bör vara med på inspektionen?
Det är viktigt att driftansvarig finns med på inspektionen, det vill säga den som ansvarar för 
skötsel och underhåll. Ansvarsförhållandena varierar mellan olika kommuner, i vissa fall kan 
det vara viktigt att fastighetsägaren också är med. Verksamhetsutövaren för konstgräsplaner 
är ofta kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Privata aktörer är ovanliga men kan 
förekomma.

Krav och strategiska planer (fråga 1 – 3)

Fler och fler kommuner tar fram egna strategier och policys för konstgräsplaner och 
gummibaserade ytor. 2017 bildades Naturvårdsverkets Beställargrupp, för att minska miljö- 
och hälsopåverkan från konstgräsplaner och liknande ytor. Genom beställargruppen ska det 
finnas möjlighet att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen (Beställargruppen, 2019). 
I april 2019 gav Beställargruppen ut skriften ”Konstgräs och lekytor – upphandlingskrav och 
request for information” - med stöd till kommunerna i upphandlingsprocessen för minskad 
miljöpåverkan. Kraven är uppdelade i konstgräs och lekytor (multisportytor, lekplatser, 
förskolor och skolgårdar). Kraven som presenteras är inte kompletta för en upphandling, utan 
tar bara upp det som är relevant för miljön.  Stockholms stads Kemikaliecentrum håller på att 
ta fram kemikaliekrav för konstgräs och gummimaterial och SKL Kommentus förbereder en 
ramavtalsupphandling av konstgräs.  (Beställargruppen Naturvårdsverket, 2019). 

Utformning av konstgräsplaner (fråga 4 – 6)

Utsläpp till vatten (fråga 4)
Konstgräsplaner har identifierats som en av källorna nationellt till mikroplast i havet. 
Dagvatten har pekats ut som en betydande spridningsväg för mikroplast och andra 
föroreningar som dagvattnet kan föra med sig till hav, sjöar och vattendrag. 

Fråga 4 tar upp hur många dagvattenbrunnar som finns kring planen och var de är placerade, 
uppbyggnad av dagvattensystemet, såsom tvåkammarbrunnar och gemensamt utlopp i 
dagvattennätet. Det är viktigt att veta vilka typer av mottagare dagvattnet leds till, såsom 
havet, vattendrag, sjö, diken med mera. 

Åtgärder för att minska risken för spridning av granulat (fråga 5)
Utformningen av konstgräsplaner är relevant för att minska spridningen av mikroplaster.  
Frågan omfattar åtgärder som bör finnas i anslutning till planerna och i övriga områden där 
det finns risk att granulat sprids vidare, såsom fällor (filter/nät) i dagvattenbrunnar, sarg, kant, 
vindnät och skoborstar. I byggnaderna (omklädningsrum) bör det finnas fällor i golvbrunnar 
samt skoborstar. Information bör finnas till användare och besökare gällande avborstning 
av kläder och skor. Ledare bör utbildas gällande spridning av granulat, avborstning och 
snöskottning. Sargen bör utformas så att spridningen av granulat minimeras och det bör 
finnas ytor runt om planerna som underlättar uppsamlingen av granulat. 
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Viktigt vid utformning:
• Vid projektering av nya anläggningar och vid större omläggningar av gamla planer ska 

möjligheten att samla upp mikroplast beaktas i projekteringen. 

• Dränera planen så att allt dagvatten samlas i en gemensam uppsamlingsbrunn som 
utformas så att granulatfällor kan installeras. 

• Överväg om brunnar och rännor behöver finnas i närheten av planen så att de kan ta emot 
mycket gummigranulat. 

• Om möjligt, lägg konstgräsmattan över brunnar/rännor. 

• Förse planen med sarger för att förhindra spridning av granulat. 

• Anordna platser för snöuppläggning där mikroplaster i smältvattnet ska samlas upp 

Snöröjning (fråga 6)
Det är viktigt att platser för snöuppläggning anordnas, och att granulat i smältvattnet 
kan samlas upp.  Frågan tar upp om det finns en hårdgjord yta avsatt för avskrapad snö. 
Om det inte finns en uppsamlingsplats, bör det i så fall finnas rutiner för att skapa ytor 
på planerna. Planen kan således smalnas av/kortas ner så att snön ligger kvar inne på 
konstgräsytan. På så vis håller man granulaten kvar på planen. Finns det en dagvattenbrunn 
vid uppsamlingsplatsen, bör det finnas filter/fälla i denna. Det bör finnas sarg eller kant runt 
uppsamlingsplatsen, i annat fall bör det finnas strategi för att undvika snöröjning.

Skötsel och drift (fråga 7 och 8)

Hur konstgräsplanen sköts och drivs är mycket viktigt för att undvika spridning av granulat 
till omgivningen. 

Viktigt vid skötsel och drift:
• Ta fram en plan för skötsel och underhåll som inkluderar granulathantering 

• För loggbok över mängden granulat som läggs på planen, som skickas till avfall respektive 
återanvänds 

• Förse dagvattenbrunnar som ligger i närheten av platser där redskap hanteras och andra 
hårt belastade brunnar med fällor 

• Koppla linjedränering till brunn med fälla 

• Städa undan gammalt granulat sedan tidigare snöröjning eller från byte av granulat, detta 
riskerar annars att spridas till dagvatten och/eller förorena marken 

• Återanvänd så mycket granulat som möjligt för att minska behovet av att köpa nytt, 
granulat som inte kan återanvändas ska skickas till förbränning för att minska mängden 
gammalt granulat som ligger och riskerar att sprida mikroplaster.
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Det är viktigt att fråga om hur mycket granulat som fylls på, och hur mycket som kan 
återföras till konstgräsplanen. Om ingen återföring sker är risken stor att granulaten har 
spridits till omgivningen. 

Harvning löser upp kompakterat granulat så att planen återfår sin mjukhet vilket förbättrar 
spelegenskaperna samt minskar skaderisken. Vid harvning ökar man även ifyllnadshöjden, 
det vill säga ifyllnadsgranulat luckras upp och ger bättre stöttning till konstgräsets fiber. 
Djuprengöring görs årligen för att ta hand om ovälkommet material i konstgräsplanen. 
Det är inte ovanligt att man hittar plastbitar, smycken, glasskärvor och andra för brukaren 
ohälsosamma föremål i planen. Att hålla ytan ren från exempelvis löv och grenar är väldigt 
viktigt. Om rengöring inte sker så bryts materialet ner och kommer inom kort att gynna 
mossa och ogräs. Vid en djuprengöring tas ifyllnadsgranulatet upp och sorteras/rengörs innan 
det åter läggs i planen igen (Unisport Sweden AB, 2019). 

Efter inspektionen

Inspektören följer sina vanliga interna rutiner vid inspektion. Projektgruppen har inte tagit 
fram några exempel på inspektionsrapporter eller förelägganden. Nedan sammanfattas dock 
lagstöd/lagstiftning som bedöms vara relevant för denna typ av tillsyn och som kan användas 
vid eventuella förelägganden.

Lagstiftning/lagstöd

Konstgräsplaner från vilka spridning av granulat sker till miljön utgör miljöfarlig verksamhet 
med stöd av 9 kap. 1 § miljöbalken, punkt ett eller två. All miljöfarlig verksamhet omfattas 
av vissa gemensamma bestämmelser i miljöbalken som tas upp nedan. Generellt kräver 
miljöbalken i dagsläget ingen anmälan eller tillstånd för att få anlägga en ny konstgräsplan 
men det kan ändå ställas krav på skötsel och underhåll av planen. Verksamhetsutövaren har 
en skyldighet att fortlöpande vidta lämpliga åtgärder för att undvika att mikroplaster sprids 
till naturen och omgivningen.

Verksamhetsutövaren har bland annat skyldighet att:

• Planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga påverkan på miljön 
(26 kap. 19 § miljöbalken) 
Exempel: Regelbunden utvärdering av fyllnads¬material, åtgärder för att minska svinn, 
åtgärder för att utbilda planskötare för att minska negativa miljökonsekvenser i den löpande 
skötseln. 

• Lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen och utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap. 
21 och 22 §§ miljöbalken) 
Exempel: Redovisa produktdatablad och säkerhetsdatablad för olika typer av granulat och 
bindemedel. 

• Skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön från 
negativa konsekvenser av verksamheten (2 kap. 2 § miljöbalken) 
Exempel: Ha kunskap om dagvattenhanteringen och vilka skyddsåtgärder som finns.
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• Använda bästa möjliga teknik, till exempel genom att utforma anläggningen för att så 
långt som möjligt undvika påverkan på miljön (2 kap. 3 § miljöbalken) 
Exempel: Utforma anläggningen och förse den med tekniska lösningar så att eventuellt svinn 
samlas upp och att spridning till miljön via identifierade spridningsvägar förebyggs. Vilka 
tekniska lösningar som är lämpliga beror bland annat på hur vatten avleds från planen. 

• Undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för 
människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas 
vara mindre farliga (2 kap. 4 § miljöbalken) 
Exempel: Verksamhetsutövaren kan ställa krav på produkternas egenskaper vid nyanläggning 
men även vid påfyllnad av granulat. 

• Minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter samt 
återvinna avfall (2 kap. 5 § miljöbalken) 
Exempel: Skyldighet att hålla mängden svinn av granulat från konstgräsplaner på en låg nivå.

Gummibaserade ytor för idrott och lek

Produktinformation, exempel på olika material/plaster
Gummibaserade ytor används för att skapa lekmiljöer för barn, öka tillgängligheten 
och minska risken för fallskador. På ytorna för idrott och lek gjuts, till skillnad från 
konstgräsplaner, granulat på plats till en kompakt matta. Vanligtvis består den platsgjutna 
mattan, ofta benämnt som fallskydd, av två lager gummimaterial. Det undre lagret består 
oftast av återvunna bildäck, SBR, och det övre lagret av nyproducerat material, vanligen 
EPDM, eftersom detta går att färga. Lim/bindemedel används för att binda samman de två 
lagren och normalt används isocyanater som härdar till polyuretan. Även löparbanor byggs på 
liknande sätt dock med mindre svikt (IVL Svenska MIljöinstitutet, 2018).

Om det gjutna granulatet på ytor för idrott och lek betraktas som avfall (se rubriken Vara, 
kemisk produkt eller avfall) kan det innebära att dessa ytor är anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen. För skolor och förskolor som är anmälningspliktiga enligt 38 § 
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller dock alltid 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll vilket bland annat innebär att 
skriftliga rutiner måste finnas för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan 
påverka miljön.
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Tillsyn 

Inventering
Innan tillsynen kan en inventering av gummibaserade ytor för idrott och lek inom kommunen 
göras. Genom inventeringen får inspektören grunduppgifter att utgå ifrån vid inspektionerna, 
för att vidare kunna diskutera frågorna i checklistan.

Miljösamverkan Skåne har tagit fram Excelark för inventering av ytorna. Excelarken kan 
skickas med e-post till de inom kommunen som äger, sköter eller ansvarar för anläggningarna, 
till exempel kommunens Fritidsförvaltning, Skolförvaltning eller fastighetsägare. De berörda 
fyller själv i uppgifterna och skickar tillbaka till inspektören.
Bilaga 3, Inventeringslista för gummibaserade ytor för idrott och lek.

Checklistan
Utifrån inventeringslistorna får inspektören tillräckligt underlag för att kunna bedöma och 
välja vid vilka anläggningar tillsynen ska ske. Checklistan är utformad så att inspektionen kan 
påbörjas inomhus, fråga 1 – 3 och avslutas med en kontroll utomhus, fråga 4 – 9.
Checklistan är indelad i följande områden och frågor:
 
Krav och strategiska planer:
1. Strategi
2. Inköp
3. Produktinformation, avfall

Utformning
4. Utsläpp till vatten
5. Material och uppbyggnad
6. Minimering av risken för spridning av mikroplast

Skötsel och drift
7. Underhåll
8. Snöröjning
9. Dagvattenbrunnar och diken

Checklistan har en enkel layout med möjlighet för inspektören att göra egna anpassningar 
eller kompletteringar. Längst bak i checklistan finns plats för att skriva ner iakttagelser vid 
inspektionen, till exempel om det noterades synliga lösa bitar av gummi, annat material på 
ytan, brister i utformning.

Bilaga 4, Checklista för tillsyn av gummibaserade ytor för idrott och lek. 

Oanmält eller föranmält besök?
En större del av frågorna i checklistan berör verksamhetens egenkontroll vilket innebär att 
inspektören behöver tala med de personer som är ansvariga för ytorna (verksamhetsutövare 
och/eller fastighetsägare). För gummibaserade ytor på skolgårdar och förskolegårdar bedömer 
projektgruppen att det är relevant att rektor/förskolechef närvarar vid inspektionen, 
eftersom de har ett övergripande ansvar för verksamhetens egenkontroll. Det är även viktigt 
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att driftansvarig finns med på inspektionen, det vill säga den som ansvarar för skötsel och 
underhåll. Vilka dessa personer är beror bland annat på hur kommunens organisation ser ut.

Projektgruppen bedömer att det är mest fördelaktigt att förboka inspektionerna för att 
se till så att frågorna kan besvaras på bästa sätt och så att inspektionen kan bli så effektiv 
som möjligt. Nackdelen med förbokade inspektioner är att man kanske inte får ta del av 
verksamhetens vardag, till exempel kan de lösa granulaten ha städats bort innan besöket. Om 
det vid inspektionen finns indikationer på större problem eller om klagomål på löst granulat 
inkommer kan inspektionen med fördel vara oanmäld, alternativt kompletteras med ett 
oanmält återbesök.

Krav och strategiska planer (fråga 1 - 3) 

Fler och fler kommuner tar fram egna strategier och policys för konstgräsplaner och 
gummibaserade ytor. 2017 bildades Naturvårdsverkets Beställargrupp, för att minska miljö- 
och hälsopåverkan från konstgräsplaner och liknande ytor. Genom beställargruppen ska det 
finnas möjlighet att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen (Beställargruppen, 2019). 
I april 2019 gav Beställargruppen ut skriften ”Konstgräs och lekytor – upphandlingskrav och 
request for information”, med stöd till kommunerna i upphandlingsprocessen för minskad 
miljöpåverkan. Kraven är uppdelade i konstgräs och lekytor (multisportytor, lekplatser, 
förskolor och skolgårdar). Kraven som presenteras är inte kompletta för en upphandling, utan 
tar bara upp det som är relevant för miljön.  Stockholms stads Kemikaliecentrum håller på att 
ta fram kemikaliekrav för konstgräs och gummimaterial och SKL Kommentus förbereder en 
ramavtalsupphandling av konstgräs.  (Beställargruppen Naturvårdsverket, 2019). 

Utformning (fråga 4 – 6)

Utsläpp av vatten (fråga 4)
Det sker ett visst slitage vid användning och underhåll av ytorna, vilket leder till att 
mikroplastpartiklar sprids. Fråga 4 tar upp hur många dagvattenbrunnar det finns kring 
ytorna, samt var de är placerade och om det finns sandfång eller annan typ av fälla i dem. 
Det är viktigt att veta vilka typer av mottagare dagvattnet leds till, och om det är en känslig 
recipient. 

Minimering av risken för spridning av mikroplast (fråga 6)
Frågan tar upp om det finns lösa material angränsande till den aktuella ytan, såsom sand, grus, 
bark eller löv. Dessa material kan påverka ytan och öka slitaget. Om dessa material finns i 
närheten är det extra viktigt att det finns rutiner för att rengöra ytorna.  

Kravet på tillgänglighet innebär att allmänna miljöer ska utformas på det sätt att de blir 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Krav på fallskydd innebär att lekplatsens 
ytor ska utformas efter redskapens olika höjder. Det är därför viktigt att endast använda 
gummiunderlag under de lekredskap där inget annat alternativ finns. Krav och direktiv på 
lekplatser och ytor finns i den svenska standarden SS EN 1176 och SS EN 1177. I standarden 
SS-EN 1176-1:2017 framgår det även att ”Farliga ämnen får inte användas i lekredskap 
eller stötdämpande underlag på sådant sätt att de som använder redskapet kan utsättas för 
hälsorisker”.
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Skötsel och drift (fråga 7 – 9)

Underhåll
För att undvika spridning av mikropartiklar till dagvattensystemet, hav och vattendrag, är 
lika viktigt som för konstgräsplaner att ha skötselrutiner för fallskyddsytor. Hur ser det ut i 
kommunerna, finns det rutiner? Verksamhetsutövaren kan ställa krav på sina leverantörer, till 
exempel på att fallytorna inte ska klibba eller färga av. 

I fråga 7 tas upp om rutiner för underhåll, hur ofta sopas ytorna, rutiner vid felanmälan och 
vilka typer av klagomål/felanmälningar som inkommer, såsom hål i mattan, lukt, avfärgning, 
klibb, sprickor, sättningar mm. 

Snöröjning
I fråga 8 tas upp om snöröjning förekommer på ytorna för idrott och lek. Hur uppfylls kravet 
för tillgänglighet vintertid, och om ytorna saltas? Det är viktigt att verksamhetsutövaren 
vet vad leverantörerna har gett för instruktioner om ytorna. Ibland får gummiasfalten inte 
snöröjas då ytorna riskeras att förstöras.

Dagvattenbrunnar och diken
Verksamhetsutövaren måste skapa sig en bild av om det är ett problem med lösa granulat från 
ytorna. Rutiner för tömning av fällorna ska finnas. 

Bilagor

1. Inventeringslista för konstgräsplaner länken http://www.miljosamverkanskane.se/Sv/
projekt/pagaende-projekt/2018-2019/Sidor/Reducera-uppkomsten-av-mikroplaster-från-
konstgräsplaner.aspx 

2. Checklista för tillsyn av konstgräsplaner

3. Inventeringslista för gummibaserade ytor för idrott och lek länken http://www.
miljosamverkanskane.se/Sv/projekt/pagaende-projekt/2018-2019/Sidor/Reducera-
uppkomsten-av-mikroplaster-från-konstgräsplaner.aspx
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Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen 
Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skånes kommuner och Arbets- 
och miljömedicin Syd. En huvuduppgift är att effektivisera och 
utveckla tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
kontrollen inom livsmedelsområdet.

miljosamverkanskane.se

miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne 
Besöksadress: Södergatan 5, Malmö 
Tel 010-224 10 00 
lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
kfsk.se

Skånes kommuner

Arbets- och miljömedicin, Syd


