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Handledning till checklista Tillsynsprojekt - Granulat på 
konstgräsplaner 
Konstgräsplaner blir allt vanligare och det finns idag ca 1000 konstgräsplaner i Sverige och ca 
100 nya byggs årligen. Det har dock visat sig att konstgräsplaner är en källa till spridningen 
av att mikroplatser i miljön. Stora mängder mikroplast i form av granulat försvinner från 
konstgräsplaner exempelvis vid snöröjning, med regnvatten och med spelarnas skor och 
kläder. Hur mycket som når hav, sjöar och vattendrag är ännu oklart. Att granulat sprids 
innebär miljörisker dels eftersom mikroplatser inte bryts ned naturligt utan sprids och 
ansamlas i miljön, dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen. 
Tillförseln av mikroplast i naturen ökar och hur det kommer att påverka djur- och växtliv är i 
dagsläget inte helt kartlagt, men man misstänker att många vattenlevande djur äter plasten i 
tron att det är föda, utan att sedan kunna smälta den. Ytterligare en risk med att vatten levande 
organismer får i sig plast är att plast befaras kunna fungera som en magnet som drar till sig 
miljögifterna som finns i vattnet. 

Handledning kopplat till checklista att använda vid tillsynsbesök 
Vi har i vårt informationsmaterial till verksamhetsansvarig hänvisat till att driftansvarig 
behöver delta, något som är bra då verksamhetsansvarig (VU) troligen inte har koll på drift 
och skötsel m.m. på varje enskild plan.  

Checklista 
I inledningen har även inomhusplaner och annat tagits med som alternativ. Vi ser det som en 
kunskapsinhämtning inför ett eventuellt behov av tillsyn även på dessa anläggningar. Kryss 
rutan Annat kan t.ex. vara fallskydd av gummimaterial vid ytor för lek på samma anläggning 
som ni nu ska besöka.  
Vi vill med besöket inhämta så mycket information som möjligt för att kunna bedöma behov 
av åtgärder och vem som har ansvar m.m. Därför är det bra om både ägaren av anläggningen 
och verksamheten samt driftpersonal finns med vid tillsynen.  

Ansvarsfördelning 
I de flesta fall är det föreningen själv som ansvarar för sin verksamhet, även den drift som 
lagts ut på entreprenad. De har också ett visst ansvar att informera medlemmarna och att 
genom egenkontroll ha kännedom om sin verksamhet och dess miljöpåverkan. Om det inte 
finns någon förening har fastighetsägaren t.ex. kommunen ansvar för drift och skötsel och ses 
då som VU. Det ligger i verksamhetens intresse att motverka spridning av granulat från 
anläggningen av bland annat miljöskäl.  
Checklistan är tänkt som ett hjälpmedel för bedömningen av anläggningens skötsel och 
kontroll samt som hjälp att ställa krav på eventuella ytterligare åtgärder. 

Generellt vid tillsyn 
Fastställ vem som har det övergripande ansvaret. Kontrollera om verksamheten har rutiner för 
drift och kontroll för att minimera utsläpp till mark och vatten. Hur verksamheten sprider 
information till entreprenörer och spelare och vad informationen innehåller.  
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Om ni vet att det finns kommunala policys som kopplar till mikroplatser så kan det användas 
vid tillsynen, frågan ingår inte i checklistan. Kan vara ett verktyg att använda om det finns 
behov av styrning vid krav på åtgärder. Det skulle till exempel kunna vara dagvattenpolicy, 
policy för anläggning av konstgräsplaner etc. Vi skulle kunna kontrollera om alla parter har 
kännedom om dessa och om de följs av parterna. 

Snöröjning 
Kontrollera om uppsamlingsplats finns för hantering av snö, om den är avgränsad och 
lättstädad samt om det finns dagvattenbrunnar i dess närhet. Hur hanteras granulat som 
hamnat utanför planen, vad återförs och vad kasseras? Vilka skyddsåtgärder har vidtagits vid 
hanteringen av snö? Försök bedöma om eventuellt vidtagna åtgärder är tillräckliga. 
Snöröjning är ett utpekat moment med stor risk för spridning av granulat. Det har 
uppmärksammat att utformningen och placering är viktiga aspekter för att minska risken för 
utsläpp. Platsen för upplag bör vara konstruerad så att granulatet inte kan följa med 
smältvattnet, att det kvarhålls på en begränsad yta. Ytan bör förses med någon form av kant 
eller sarg som är tätar mot underlaget på minst tre sidor, den sida som inte har sarg bör vara 
högre i plan och ha fall in mot sargen så att granulatet inte riskerar att följa med 
nederbördsvattnet. Platsen får gärna ha bra infiltration då studier har visat att granulaten inte 
följer med ned i markprofilen i någon större utsträckning, till stora delar stannar granulatet i 
den ytliga markprofilen. Platsen för eventuell framtida sanering blir också avgränsad om sarg 
eller kant finns. Platsen bör också vara lätt att städa efter avslutad snöröjningssäsong och är en 
förutsättning för att möjliggöra återföring av granulat på ett bra sätt. Uppsamlingsplatsen bör 
vara lokaliserad, så att smältvatten inte kan spridas direkt till dagvattenbrunnar eller 
dränering. 

Dagvatten 
Kontrollera hur dagvattensystemet är konstruerat och försöka bedöma om vidtagna åtgärder är 
tillräckliga. Be att få se ledningskarta. Besök recipient och se om det går att se spår av 
mikroplast.  
Dagvatten är en av spridningsvägarna som har uppmärksammats. Vid bedömning om åtgärder 
bör ni titta på brunnarnas placering i förhållande till uppläggningsplats för snö, 
uppställningsplats för maskiner och redskap samt gångstråk till och från omklädningsrum etc.  
Dagsystemet eller varje enskild dagvattenbrunn på anläggningen bör som skyddsåtgärd vara 
utrustade med filterinsatser, anpassade för att fånga upp plats-/gummipartiklar. Det kan med 
fördel vara en större brunn för hela dagvattensystemet av typen slamavskiljare försedd med 
filterlösning. Den ska då vara den sista brunnen innan utsläppspunkt till recipient. En annan 
lösning är att installera filter i samtliga dagvattenbrunnarna. En större brunn har oftast bästa 
reningseffekt men i vissa fall går det inte att bygga en sådan lösning, på grund av 
utrymmesbrist. Då får man göra det bästa av situationen. I vissa fall kan andra lösningar 
godtas, varje plats måste bedömas enskilt och åtgärder bedömas och krävas enligt 
skälighetsprincipen.  
Brunnar och dagvattenledningarna kan behöva slamsugas regelbundet. Slamsugning behöver 
utföras även om det har installerats filter. Omfattningen beror på skötsel och kontroll. Vi bör 
också tänka på att mikroplast inte är en homogen grupp av föroreningar/avfall. Plast och 
gummiartiklar har olika densitet och förekommer därför både som suspenderande, flytande 
och sjunkande partiklar. De delar som inte följer med vattenfasen utan sedimenterar ihop med 
andra partiklar, grus, skräp och växtdelar m.m. bildar slam i brunnar och ledningssystem. 
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Ledningarna behöver därför slamsugas för att säkerställa att det inte finns granulatavlagringar 
kvar i ledningarna som allt eftersom kan läcka ut till recipient. 
Kontrollera också om verksamheten har koll på sin dagvattenrecipient och om den har 
förbindelse till ytvatten. En uppgift som det behöver finnas kännedom om när 
spridningsförutsättningar ska bedömas. Vid besöket bör också utsläppspunkten besökas om 
det är möjligt. Även om filter finns kan det vara bra att se om granulatflykt förekommer eller 
har förekommit. Hur ser det ut i den recipient där dagvattnet leds ut t.ex. dike, våtmark, 
vattendrag? Granulatflykt kan då tyda på brister i kontroll och underhåll eller äldre utsläpp 
från tiden innan eventuella åtgärder vidtogs. 

Andra spridningsvägar och åtgärder 
Granulat sprids också via duschvatten till spillvattenätet för att sedan hamna i 
reningsverksslammet. Ett slam som sedan sprids på åkermark, där mikroplast riskerar att 
spridas med nederbörd till åkermarkens recipient t.ex. ett dike, en bäck eller en sjö. Grund 
principen bör vara att all förorening ska omhändertas vid källan när det är möjligt. Kontrollera 
gärna om de finns filter i omklädningsrummens duschar när ni är ute. Även här har lösningar 
med en större uppsamlingsbrunn visat sig fungera bättre då filtren i duscharna har en tendens 
att sätta igen sig. Andra åtgärder som finns är t.ex. granulat fällor vid in och ut passager från 
planen där skorna borstas eller stampas av innan man går till omklädningsrummet. 
  

Avfall 
Kontrollera hur mikroplastavfall hanteras och glöm inte i förekommande fall 
filter/filterinsattser. Dessa bör bytas ut/rengöras/tömmas med jämna intervall. Hur innehållet 
ska hanteras är det upp till verksamheten att ta reda på. Det är verksamheten som ska bedöma 
vilka avfallskoder det uppkomna avfallet har och hur det ska hanteras. Fråga gärna vilken 
bedömning de har gjort och hur de hanterar avfallet. Om granulat har samlats upp från mark 
eller i omklädningsrum och inte kan återföras till planen, så kan det omhändertas som 
brännbart avfall enligt tillverkare, så även vissa av filtermaterialen. Förbränning är det 
omhändertagande som förordas då risken med att mikroplast åter hamnar i miljön är minimal. 
Även andra förekommande föroreningar bör ingå vid bedömning av slammets 
avfallsklassning. Om slammet bedöms var farligt avfall ska det finns antecknat hos 
verksamheten (55 §) och transportdokument (60 § avfallsförordningen) ska finnas. 

Förslag till ytterligare åtgärder 
Även om planernas underhållsarbete till stor del utförs av upphandlad entreprenör och inte av 
föreningen/klubben, bör föreläggande om åtgärder ställas till föreningen/klubben eller den 
som av oss har fått rollen som verksamhetsutövare. En första åtgärd kan vara att ställa krav på 
en åtgärdsutredning. Där problemet lokaliseras och möjliga åtgärder värderas gällande 
kostnad, tekniska genomförbarhet ställt mot miljönyttan med respektive åtgärd. Har VU gjort 
någon riskbedömning av verksamheten? I annat fall bör det göras för att se om det finns 
behov av en åtgärdsutredning förutsatt att man kommer fram till att riskerna för spridning är 
stora. Har de själva funderat på om föreslagna/vidtagna åtgärder är det tekniskt bästa och 
möjliga? Är det ekonomiskt rimliga och om det är miljömässigt motiverat? Finns andra 
lösningar eller åtgärder för att förhindra spridning av mikroplast till mark, vatten och 
sediment. Om det inte finns någon åtgärdsutredning som kan hjälpa till med bedömningen så 
är det något som bör krävas in, krav får dock ställas utanför projektet. 
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Innehåll i åtgärdsplan 
En åtgärdsplan bör innehålla:  

• En problembeskrivning, vad/vilken är risken som ska minimeras. 

• Platsens förutsättningar, vad är möjligt och lämpligt på platsen.  

• Åtgärdsalternativ en beskrivning av vad som är tekniskt möjligt, en bedömning av 
vilka kostnader åtgärden genererar och förväntade resultat av åtgärden. Kan med 
fördel göra med ett länge tidsperspektiv så att kommande kostnader vid drift och så 
vägs in i bedömningen. 

• Värdering och bedömning av åtgärderna ur teknisk, ekonomisk och miljömässig 
aspekt. Val utifrån det som framkommit vid framtagandet av åtgärdsalternativ. 

• Verksamhetens ställningstagande till de föreslagna åtgärderna, med motivering till 
beslutet.  

Det går även att lägga till fler saker så som när i tid det ska ske och vem som har ansvar 
för de olika stegen i åtgärdsplanen m.m. det är upp till varje VU att själva bestämma 
omfattningen på sin åtgärdsplan. 

Publikationer och länkar  
Naturvårdsverket: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/ 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/   
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Mikroplaster--kallor-och-forslag-pa-atgarder-/ 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Verksamhetsutovarens-ansvar/Anlaggande/ 
https://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2017/Foreningar-i-dagvatten.pdf 
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-
620-6772-4/  
Svenska fotbollsförbundet 
https://www2.svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_8737/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 
https://media.getanewsletter.com/968c8b66-569f-4896-8845-5130a00bfb75.pdf 
Havs och Vattenmyndigheten  
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/marint-skrap/mikroplaster.html 
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