
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Slutrapport för projektet ”Tillsyn av gummigranulat på 
fotbollsplaner” 
 
Bakgrund 
Mikroplaster tillhör en av de produkter som den senaste tiden uppmärksammats dels på 
grund av sina miljörisker och långsamma nedbrytning i naturen. De kan dra till sig toxiska 
ämnen, skada plankton och bioackumuleras. Mikroplaster omnämns därför som ett av de 
största miljöhoten mot haven. Gummipartiklar från bildäck och gummigranulat från 
fotbollsplaner är en av de största källorna till mikroplaster. Gummigranulaten sprids lätt via 
nederbörd och uppsamling av granulaten sker inte alltid i den utsträckning som är önskvärt. 
Tillsyn av gummigranulat från fotbollsplaner har tidigare bara fått sporadiska tillsynsbesök, 
till exempel vid klagomål om nedskräpning.  
 
Mål och syfte med projektet 
 Syftet var att komma ut och göra tillsyn på konstgräsplaner med granulat och informera om 
skötsel, skyddsåtgärder och rutiner. Målet var även att underlätta tillsynen och sprida 
information till verksamhetsutövarna.  
 
Projektgrupp 
I projektgruppen deltog Lizette Eriksson fråm Norrköpings kommun, Otto Strid från 
Linköpings kommun och Lina Tillby från Länsstyrelsen. På grund av personalomsättning i 
Linköping och omprioriteringar i tillsynen i Norrköping så har det inte varit några 
projektträffar efter den 4 september 2019. Länsstyrelsen har gjort slutarbetet i att skicka 
utvärdering till kommunerna samt skriva slutrapporten.  
 
Deltagande kommuner 
De kommuner som deltog i projektet och genomförde tillsyn i varierande omfattning var 
Linköping, Norrköping, Mjölby/Boxholm, Söderköping/Valdemarsvik och Åtvidaberg. Även 
Ödeshög deltog vid den träff för erfarenhetsutbyte som anordnades den 4 september 2019 på 
Länsstyrelsen.  
 
Genomförande 
Vid det första mötet i projektgruppen ändrades delar av projektplanen så att tillsynen skulle 
bli lättare att genomföra och inte bli lika tidskrävande. Främst så ändrades antalet 
inspektioner per objekt så att ett bokat tillsynsbesök skulle göras och att eventuell 
uppföljning istället fick göras utanför projektets tid.  
 
Projektet genomfördes under 2019. Projektgruppen tog fram en grov tidsplan för arbetet. 
Under vårvintern tog gruppen fram material i form av en checklista för tillsynsbesöket, ett 
informationsmaterial till verksamhetsutövare om besöket och ett handläggarstöd. Materialet 
lades ut på samarbetsytan för spridning till kommunerna. 
 
 Det hade varit optimalt att genomföra tillsyn vid snösmältningen i mars/april, men tillsynen 
kom att genomföras även under hösten i vissa kommuner, vilket även det visade sig fungera 
bra.  Den 4 september anordnade projektgruppen en träff på Länsstyrelsen för de kommuner 
som deltog i projektet. En majoritet av de deltagande kommunerna hade då gjort en del av 
sina besök. Syftet med träffen var att dela erfarenheter, ge varandra tips och att diskutera 
kring bedömningen av avvikelser som noterats ute på tillsynen. Linköpings kommun 
berättade även hur de arbetat med frågan tidigare och vad de har sett vid tillsynen.  



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Vid erfarenhetsutbytet hade projektdeltagarna även möjlighet att lämna synpunkter och 
förbättringsförslag på det material som tagits fram. 
 
 
Reflektioner och slutsats 
Vid årsskiftet skickades en kortare utvärdering ut till de kommuner som deltagit i projektet, 
där vi frågade om hur många konstgräsplaner som besökts inom projektet, hur tillsynen gått, 
vilka typer av avvikelser som förekommit, om de använt materialet vid tillsynen och hur det 
fungerat. Vi frågade även om det finns behov av fortsatt tillsyn på konstgräsplaner med 
granulat, och om det är något annat de vill skicka med till projektgruppen.  
 
Totalt besöktes 14 fotbollsplaner med gummigranulat inom projektet. Tillsynen har 
övervägande fungerat bra rapporterar kommunerna, och det bedöms som att det varit väldigt 
nödvändiga och intressanta besök att genomföra. Det skiljde sig väldigt mycket i hur långt 
olika verksamheter kommit i sitt arbete med att förhindra spridningen av granulatet från 
fotbollsplanerna, och i vilka rutiner som fanns.  
 
De vanligaste formerna av avvikelser vid besöken var att kunskap saknades hos 
skötselpersonalen, att granulat spridits i och med snöröjning, brister i förvaringen av 
granulat som följt med vid snöröjning, att det förekom läckage från snöupplag eller att en det 
saknades en lämplig plats för att förvara granulatet. Andra brister var att filter saknas i 
dagvattenbrunnar eller att det inte finns någon rutin för att tömma/byta filter i brunnarna. 
Rutiner saknades även på vissa anläggningar för att ge information till spelare att borsta av 
skor innan de går av planerna. Det var även vanligt med ansamlingar av granulat vid 
dagvattenbrunnar, underhållsfordon och- redskap och att fotbollsplanen i sig hade dålig 
infiltrationskapacitet.  
 
Materialet som togs fram inom projektet har används vid och inför besöken och 
kommunerna tyckte att materialet har fungerat ändamålsenligt. Frågorna i checklistan anses 
vara bra och relevanta. Önskemål framfördes i utvärderingen att det gemensamt bestäms 
några punkter i checklistan som måste vara uppfyllda för att få ”godkänt”, för att i framtiden 
kunna ha en gemensam lägstanivå i länet för vad som krävs och som även branschen kan stå 
bakom. Önskemål fanns även att kunna fortsätta diskutera vilka krav som är rimliga att ställa 
utifrån de åtgärdsplaner som kommit in efter tillsynen.  
 
Fortsatt arbete 
Flera kommuner säger att detta är ett område där det krävs fortsatt tillsyn då det dels är ett 
område som inte tillsynats tidigare, samt att det förekom en hel del avvikelser vid 
tillsynsbesöken. Någon kommun nämner att det vore bra att komma ut på återkommande 
tillsyn för att se att de jobbar vidare med frågorna och att även  komma ut på plats vid till  
snösmältning för att se hur hanteringen ser ut och fungerar då.  
 
Förslag på fler områden där det finns behov av liknande tillsyn lämnades också, till exempel 
idrottsplatser och lekytor med gjuten granulat som också orsakar läckage av granulat och 
mikroplaster till naturen.  
 
Material som tagits fram inom projektet 

• Checklista för tillsyn 
• Handläggarstöd 
• Informationsmaterial till verksamhetsutövare 

 
 


