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1. Problembeskrivning 

Konstgräs är en populär ersättning för naturligt gräs på ytor för sportutövning och numera 

även i anslutning till bostads-/fritidsområden. I Sverige byggs ca 100 konstgräsplaner per år 

(2015). Den bidragande orsaken är att konstgräsplaner har en betydligt längre livslängd 

jämfört med naturgräs och att därmed säsongen kan förlängas. Samtidigt som konstgräs 

blivit ett allt vanligare alternativ till naturligt gräs finns en generell oro i samhället, främst 

för hälsoeffekter hos de som vistas på konstgräs men även för möjliga ekotoxikologiska 

konsekvenser.1 

 

Svenska miljöinstitutet har på Naturvårdsverkets uppdrag kartlagt källor till och 

spridningsvägar av mikroplaster i havet. Kartläggningen visar att den största källan utgörs 

av mikroplastpartiklar från trafiken genom väg- och däckslitage följt av granulat från 

konstgräsplaner. Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar havsmiljö är 

osäkert.  

 

Sweco har inom ramen för Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets 

regeringsuppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp tagit fram ett faktaunderlag om 

däckmaterial i konstgräsplaner (2016-03-21). När det gäller miljöriskerna vid användning 

av konstgräs görs bl. a bedömningen att: 

 

-potentiellt kan lakvatten från konstgräsplaner medföra lokala miljörisker, även om andra 

källor, som till exempel dagvatten och vattenreningsverk, kan ha större betydelse för den 

totala belastningen i ett vattendrag. 

-flödesanalys tyder på att stora mängder granulat försvinner. Om man räknar på den totala 

mängden utgör den mängd SBR (återvunnet gummi från bil- och maskindäck) som 

försvinner från konstgräsplaner 10–20 % jämfört med den mängd partiklar som uppskattas 

nötas från bildäck. Om exponering jämförs per ytenhet kan bidraget från konstgräsplaner 

                                            
1 TVL-info 2016:4 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne; Tillsynsvägledning om användning av konstgräs på 
idrottsanläggningar och liknande 
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till omgivande vattenmiljöer vara betydligt större beroende på till exempel flödesvägar och 

dagvattenanläggningar. Konstgräs är en betydande källa till marint mikroskräp!1 

 

Det har är också vanlig med gummibaserademultiplaner och lekytor på kommunala och 

privata lekplatser. Gummigranulat kan lossna från ytorna och hamna i dagvattenbrunnarna 

på området.  

 

 

2. Syfte  

Syftet med projektet är att ta fram ett material så att kommunernas inspektörer kan bedriva 

tillsyn på konstgräsplaner och gummibaserade ytor för lek och idrott. Projektet ska också 

leda till kunskapsspridning om olika tekniker, eventuellt med exempel från olika 

kommuner, kostnader, inköp, lagring av granulat men även om lagstöd.  

 

Genomförande 

I projektets första fas tar projektarbetsgruppen fram ”inventeringslistor” (två olika listor) i 

form av Excelldokument och kommunerna bjuds in till att inventera konstgräsplaner och 

gummibaserade ytor för lek och idrott. Utifrån ”inventeringslistorna” ska kommunerna få 

tillräckligt med underlag (d.v.s. grunduppgifter som överblick av antal, belastning mm) för 

att kunna välja vilka anläggningar som är relevanta att prioritera i tillsynen. 

 

I projektets andra fas ska projektarbetsgruppen ska ta fram ett material innehållande 

checklistor för tillsyn av anläggningar med konstgräs eller gummibaserade ytor för lek och 

idrott (två olika listor). Checklistorna ska innehålla frågor som är mer strategiska med svar 

kopplade till lokala handlingsplaner, än den information som samlas in i 

”inventeringslistorna”. Projektarbetsgruppen ska också arbeta fram en sammanställning av 

till exempel olika tekniker och lagstöd som kan vara kunskapshöjande och till hjälp för 

inspektörerna. Det kommer inte att genomföras någon gemensam tillsynskampanj inom 

ramen för det här projektet.  

Eftersom det samtidigt pågår mycket arbete inom området mikroplast i kommunerna, som 

till exempel de lokala handlingsplanerna, måste arbetsgruppen vara uppmärksam på detta.  

 

3. Projektmål  

  

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 

P1 Att kommunerna har gjort en 

inventering av konstgräsplaner 

mars 2018 

P2 Att kommunerna har gjort en 

inventering av gummibaserade ytor 

för lek och idrott 

mars 2018 

P3 Att gruppen har tagit fram material 

och checklistor for tillsyn 

Mars 2018 

 

4. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

  

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 



L1 Att kommunerna gör 

tillsyn på 

anläggningarna 

- - 

L2 Att minska utsläppet 

av mikroplast till 

miljön  

- - 

 

 

5. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen för projektet är miljöinspektörer på kommuner. 

 

6. Avgränsningar 

De anläggningar som ska inventeras är konstgräsplaner, ytor för lek och idrott på 

kommunala och privata förskolor och skolor, idrottsanläggningar och ytor för lek och idrott 

hos fastighetsägare. Varje kommun utgår från sina förutsättningar och bestämmer själva om 

ytor hos de privata fastighetsägarna ska ingå i inventeringen eller inte. Även allmänna 

platser t. ex parker med idrottsanläggningar ska ingå i inventeringen. Ridanläggningar samt 

refuger försedda med konstgräs ingår inte i projektet (materialet går att använda även vid 

dessa anläggningar). 

 

Inom projektet det kommer inte att genomföras en gemensam tillsynskampanj i Skåne.  

 

7. Projektorganisation 

Johan Blom Lund 

Lilian Flygare Ivarsson Trelleborg 

Martin Larsson Vellinge 

Sara Abelin Lomma   

Izabella Arwidsson Malmö 

Stina Larsen Länsstyrelsen 

Estelle Larsson Arbets- och miljömedicin Syd 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

(Ellinor Josefsson Malmö) 

 (Johanna Ragnarsson  Länsstyrelsen - tjänstledig) 

(Johanna Sönnergren Lund - tjänstledig) 

 

 

8. Tid- och aktivitetsplan 

1 mars  Uppstartsmöte Länsstyrelsen 

18 april  Projektgruppsmöte KFSK 

8 maj Projektgruppsmöte Lomma (ställdes in) 

7 juni Projektgruppsmöte Länsstyrelsen  

31 augusti Projektgruppsmöte, 

projektbeskrivning och material för 

inventering utkast färdigt 

KFSK 

19 september Projektgruppsmöte KFSK 

september/oktob

er 

Material för inventering skickas till 

kommunerna. Anmälan om intresse 

 



för att delta i inventeringen ska 

göras. 

10 oktober Projektgruppsmöte, checklistor och 

övrigt material 

KFSK 

8 november Projektgruppsmöte KFSK 

30 november Projektgruppsmöte KFSK 

12 december  Projektgruppsmöte (reservtid) 

Färdigt utkast på checklistor och 

material 

KFSK 

januari 2019 Checklistor och material ska vara 

helt färdigt 

 

 (Arbetsmöten januari – juni är inte 

inplanerade ännu) 

 

februari Material för lay out  

mars Utskick till kommunerna  

juni  Rapporten färdig, projektavslutning Skickas till styrgruppen för 

godkännande 

  

8. Resursramar 

a. Personalresurser 
Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 80 

timmar per person. Arbetstiden för projektledarna specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 
Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive 

förvaltning. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

9. Samordning 

Länsstyrelsen driver nätverket ”Tänk om plast” för en plastfri skånsk natur. Nätverkets 

projektledare Johanna Ragnarsson och Stina Larsen, ingår även i Miljösamverkans 

projektgrupp.  

 

Malmö kommun genomför under 2018 ett antal aktiviteter för att minska utsläpp av 

mikroplaster, Ellinor Josefsson Malmö miljöförvaltning ingår i Miljösamverkan 

projektgrupp. 

 

 

10. Kommunikation  

a. Intern kommunikation  
Arbetet sker vid arbetsmöten, övrig kommunikation inom projektgruppen sker via e-

post.  

 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp och godkännas 

av styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 



 
b. Extern kommunikation  

Projektmaterialet skickas via e-post till miljöförvaltningarna samt läggs ut på 

Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 

11. Plan för utvärdering 

En mindre utvärdering i enkätform kommer att skickas till de kommuner som anmält att de 

deltar i inventeringen. Eftersom projektet inte innehåller någon gemensam tillsynskampanj 

utvärderas inte övrigt material.  

 

Ingen utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att genomföras. 

 

12. Överlämnande och avslut  

Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp i juni 2019. 


