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Checklista – Microplaster från konstgräsplaner 
 
Anläggningens namn:  
Fastighet och adress: 
Datum: 
Deltagare: 
Kontaktuppgifter: 
 
Verksamhet Ja/Nej Kommentar/omfattning 
Utomhusplaner   

Inomhusplaner   

Annat   

Konstgräsplaner 
Vilken typ av granulat används?(SBR, EPDM, TPE eller organiska material) 
Hur mycket granulat i ton/m3 finns på anläggningen? (totalt inkl lagerhållning m.m.) 
Om lagerhållning sker var och hur sker den? 
Hur väljs typ av granulat? (vilka kriterier ingår vid inköp) 
Har andra alternativ övervägts vid inköp och i så fall vilka? 
Finns skötselrutiner för planerna? JA  NEJ    
Om ja:   

• Vilka rutiner finns för skötsel?  
• Vad ingår i rutinen/erna? 
• Finns fastställt ansvar? 
• Hur ser ansvarsfördelning ut? 

Snöröjning 
Snöröjs planen/erna? JA  NEJ    
 
Finns utpekad upplagsplats för snö från planerna? JA  NEJ    
Om nej: 

• Hur hanteras snö från planerna? 

Om ja: 

• Var är den placerad? 
• Hur är den utformad? 
• Är den avskild från dagvattenbrunnar/dränering? 
• Finns rutiner för snöröjning? 
• Återförs granulat till planerna? 
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Dagvattenbrunnar 
Finns dagvattenbrunnar i anslutning till verksamheten? JA  NEJ    
Om ja:  

• Var är de placerade?  

Finns filter i dagvattenbrunnarna? JA  NEJ    
Om ja:  

• Vilket fabrikat, modell? 
• Vilken typ av filter? 
• Hur många brunnar finns och vilka har filter? 
• Hur vet ni/bedömer ni att filtren behöver bytas/tömmas? (t.ex. rutiner)  
• Vem utför byte/tömning? (t.ex. fastighetsägare, fastighetsskötaren osv)  
• Hur ofta sker byte/tömning? 
• När bytes/tömdes den senast?  
• Finns det noterat? JA  NEJ    
• Finns ritning över ledningsnätet? 

 

Recipient 
• Avstånd till närmaste recipient? 
• Typ av recipient? 

 
Granulat som följer med spelare till omklädningsrum 
Finns information till de som brukar planen om hur de ska hantera medföljande granulat till 
omklädningsrum och duschar? 
Finns filter i duschar? 
Vilka rekommendationer lämnas till spelarna? 
Andra skyddsåtgärder 
Vidtas andra skyddsåtgärder vid anläggningen? (t.ex. granulatfällor vid in- och utträdespunkter vid planen) 

 
Avfall från konstgräsplaner 

• Hur mycket granulat tillförs planerna varje år? 
• Hur mycket granulatavfall uppkommer vid anläggningen varje år? 
• Hur hanteras avfallet? 
• Finns rutin för hur det avfallet ska omhändertas? 
• Vart lämnas avfallet? 
• Finns uppgift om mängder och vart det lämnas hos verksamheten?  
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