
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och 
Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. 
Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledning, stödja 
miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling.   

 
 
Tillsynsprojekt - Granulat på konstgräsplaner 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har påbörjat ett projekt där syftet är att kontrollera 
rutiner för uppsamling av gummigranulat från konstgräsplaner utomhus. Målet är att inga 
konstgräsplaner ska sprida granulat till omgivande miljö. 
 
 
Tillsynsbesök  
Under år 2019 kommer ni att få besök av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör då vi 
vill tillsammans med er samt er driftansvarige diskutera vilka rutiner för skötsel och underhåll 
ni har och på vilket sätt ni arbetar för att minska spridningen av granulat till omgivande miljö. 
Vi kommer sen göra en bedömning av er verksamhet och vid behov kan vi komma att 
förelägga er om att ta fram en åtgärdsplan.  
 
Ni som ansvarar för anläggningar där konstgräs finns räknas som verksamhetsutövare och ska 
därmed planera och kontrollera er verksamhet för att motverka eller förebygga negativ 
påverkan på miljön. Det kan handla om att vidta åtgärder för att minska svinnet av granulat, 
förebygga så att det inte sprids till dagvattnet, samla upp och återanvända granulatet och att 
hantera det korrekt ur avfallssynpunkt. Dessa punkter är sådana som skulle kunna ingå i er 
åtgärdsplan. 
 
Tillsynsbesöken är en del av kommunernas arbete som lokal tillsynsmyndighet över 
miljöfarliga verksamheter och ses som en del av kommunernas strävan att uppfylla 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv. 
 
 
Konstgräsplaner en källa till spridning av mikroplaster  
Konstgräsplaner blir allt vanligare och det finns idag ca 1000 konsgräsplaner i Sverige och ca 
100 nya byggs årligen. Det har dock visat sig att konstgräsplaner är en källa till att 
mikroplatser sprids 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 mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och 
ansamlas i miljön, dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen. 
 



 
 
 
Har Ni frågor om projektet? 
Om Ni har några frågor kring projektet eller tillsynsbesöket ta gärna kontakt med din 
kommuns miljökontor.  
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör:   
Telefon: 
E-post: 
 
Mer information 
Naturvårdsverket, Verksamhetsutövarens ansvar - konstgräsplaner: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Verksamhetsutovarens-ansvar/ 


