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§ 51
Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster (KS 2019.186)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att kommunfullmäktige: • 
Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både miljögifter och 
mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur detta kan minimeras. 
• Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera nya 
och mer miljövänliga alternativ. • Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
minimera användning av plast och gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

BEDÖMNING
Frågan mikroplast och miljöpåverkan från konstgräs och lekplatsytor är aktuell och 
angelägen. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har medarbetare med god 
kompetens i frågan och arbetar i enlighet med förslagen i motionen med att i möjligaste mån 
minska miljöpåverkan från befintliga och nya anläggningar.

Gummigranulat används enbart i tävlingsplaner. Alla skol-, lek- och spontanytor är 
granulatsfria och har istället sandfyllning. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i 
dagvattenbrunnar vid alla kommunens tävlingsplaner och genomtänkt skötsel av ytorna. 
Fritidsförvaltningen avser att vid IP sätta in ett större filter som även renar kemikalier i 
dagvattnet. Det ger möjlighet att mäta läckaget av mikroplaster. I övrigt följer förvaltningen 
forskning och undersökningar om miljöpåverkan från konstgräsplaner som utförs runt om i 
landet.

Miljökrav ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. 
Förvaltningarna strävar efter andra materiallösningar eller det mest miljövänliga alternativet 
av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden.

Utformning och materialval för lekplatser och skolgårdar väljs från fall till fall beroende på 
funktion. Avvägningar görs då mellan olika frågor som miljöpåverkan, tillgänglighet, slitage, 
driftskostnader etc. Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet för människor med 
olika funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. Kommunen använder 
gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla.
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje att-
satser och anser den andra att-satsen besvarad. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hennes eget yrkande ställs mot Nicklas 
Steorns (MP) yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunstyrelsen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Nicklas 
Steorns (MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande 
Parisa Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 §29  Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 Fritidsnämndens yttrande, Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
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§ 29
Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster (KS 2019.186)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att kommunfullmäktige: • 
Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både miljögifter och 
mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur detta kan minimeras. 
• Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera nya 
och mer miljövänliga alternativ. • Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
minimera användning av plast och gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

BEDÖMNING
Frågan mikroplast och miljöpåverkan från konstgräs och lekplatsytor är aktuell och 
angelägen. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har medarbetare med god 
kompetens i frågan och arbetar i enlighet med förslagen i motionen med att i möjligaste mån 
minska miljöpåverkan från befintliga och nya anläggningar.

Gummigranulat används enbart i tävlingsplaner. Alla skol-, lek- och spontanytor är 
granulatsfria och har istället sandfyllning. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i 
dagvattenbrunnar vid alla kommunens tävlingsplaner och genomtänkt skötsel av ytorna. 
Fritidsförvaltningen avser att vid IP sätta in ett större filter som även renar kemikalier i 
dagvattnet. Det ger möjlighet att mäta läckaget av mikroplaster. I övrigt följer förvaltningen 
forskning och undersökningar om miljöpåverkan från konstgräsplaner som utförs runt om i 
landet.

Miljökrav ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. 
Förvaltningarna strävar efter andra materiallösningar eller det mest miljövänliga alternativet 
av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden.

Utformning och materialval för lekplatser och skolgårdar väljs från fall till fall beroende på 
funktion. Avvägningar görs då mellan olika frågor som miljöpåverkan, tillgänglighet, slitage, 
driftskostnader etc. Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet för människor med 
olika funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. Kommunen använder 
gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla.

Yrkanden
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 Fritidsnämndens yttrande, Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster

Expedieras till 
Akten
Fritidsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om konstgräs 
utan mikroplaster

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunfullmäktige: • Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket 
läckage av både miljögifter och mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som 
beräknas ske samt hur detta kan minimeras. • Uppdrar åt fritidsförvaltningen att 
inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera nya och mer miljövänliga 
alternativ. • Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att minimera 
användning av plast och gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

BEDÖMNING
Frågan mikroplast och miljöpåverkan från konstgräs och lekplatsytor är aktuell och 
angelägen. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har medarbetare med god 
kompetens i frågan och arbetar i enlighet med förslagen i motionen med att i 
möjligaste mån minska miljöpåverkan från befintliga och nya anläggningar. 

Gummigranulat används enbart i tävlingsplaner. Alla skol-, lek- och spontanytor är 
granulatsfria och har istället sandfyllning. Läckage av granulat förebyggs genom fällor 
i dagvattenbrunnar vid alla kommunens tävlingsplaner och genomtänkt skötsel av 
ytorna. Fritidsförvaltningen avser att vid IP sätta in ett större filter som även renar 
kemikalier i dagvattnet. Det ger möjlighet att mäta läckaget av mikroplaster. I övrigt 
följer förvaltningen forskning och undersökningar om miljöpåverkan från 
konstgräsplaner som utförs runt om i landet.

Miljökrav ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid 
Hagaskolan. Förvaltningarna strävar efter andra materiallösningar eller det mest 
miljövänliga alternativet av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden. 

Utformning och materialval för lekplatser och skolgårdar väljs från fall till fall 
beroende på funktion. Avvägningar görs då mellan olika frågor som miljöpåverkan, 
tillgänglighet, slitage, driftskostnader etc. Kommunen ska enligt lag tillgodose 
tillgänglighet för människor med olika funktionshinder till kommunala lekplatser och 
skolgårdar. Kommunen använder gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna 
tillgodose lekmöjlighet för alla.
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Bakgrund
Det senaste decenniet har grus- och gräsytor av olika storlek alltmer ersatts av 
konstgräs och utomhusanläggningar för idrott och lek med gjutet granulat. Konstgräs 
används främst på fotbollsplaner och innehåller ofta gummigranulat. Underlag med 
gummerad yta, såsom gummiasfalt eller fallskyddsgummi, består av hopgjutna 
gummigranulat. Det förekommer ofta till exempel på lekplatser och löparbanor för att 
ge stötdämpande egenskaper. 

Det främsta motivet för konstgräs och gummerade ytor är markant högre nyttjande-
grad jämfört med naturmaterial, då de tål mycket slitage och kan användas längre 
period på året. Det ger ökad tillgång och attraktivitet då planerna inte behöver stängas 
av på grund av slitage eller väderlek. Materialen ökar ofta framkomligheten för 
människor med funktionshinder jämfört med naturmaterial. De kräver också mindre 
skötsel än naturmaterial och gummi på lekplatser kan minska risken för fallskador. 

De granulat som används på konstgräsplaner är SBR (återvunna bil- och maskin-
däck), EPDM (nytillverkat vulkaniserat industrigummi) eller TPE (nytillverkad 
termoplast). R-EPDM (återvunnet gummi från till exempel kabel eller lister) används 
också, men är mindre vanligt. Olika typer av organiskt fyllnadsmaterial förkommer 
(till exempel kork, bark och kokos) men användningen är än så länge begränsad. 
Fallskyddsgummi gjuts på plats till en kompakt matta, oftast bestående av två lager av 
gummigranulat (SBR och/eller EPDM) som fogas samman med ett bindemedel som 
sedan härdas. Fallskyddsplattor är färdiggjutna och placeras ut direkt på ytor.

En sammanställning av Naturvårdsverket (Mikroplaster i miljön år 2019 – Redo-
visning av ett regeringsuppdrag, Skrivelse 2019-05-28, NV-08867-17) pekar på att 
omkring 500 kg gummigranulat per år sprids från fullstor fotbollsplan, men siffran är 
mycket osäker och endast en mindre del bedöms nå vattenmiljöer eftersom 
granulatets mobilitet antagligen är låg och nedbrytningen mycket långsam. I en färsk 
fallstudie från en konstgräsplan i Kalmar kommun (ecoloop, 2019, Mikroplast-
spridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder) indikerar 
provtagningar och mätningar att spridningen till vatten, med spridningsförebyggande 
åtgärder installerade, var ca 0,1 kg per år att jämföra med 15,6 kg utan åtgärder. 

Undersökningar visar även att mikroplaster från platsgjuten gummi samlas i 
dagvattenbrunnar men hur mycket mikroplast som sprids vidare från brunnarna är 
osäkert. Läckage bedöms ske vid slitage av det gjutna gummit, främst om det fått 
skador som inte lagas. 

Kemikalieinspektionen bedömer att risken för hälsoeffekter av kemikalier i granulat i 
konstgräs och fallskydd är acceptabel (Konstgräsplaner och fallskydd 
www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd, läst 
2019-06-24). Det finns inga studier som visat att det är skadligt för hälsan att vistas 
på konstgräsplaner eller lekplatser med granulat. Material som innehåller särskilt 
farliga ämnen bör dock successivt fasas ut eftersom de kan utgöra en risk för hälsa 
och miljö på lång sikt. Bedömningen baseras på en utvärdering av den europeiska 
kemikaliemyndigheten Echa. Det finns dock kunskapsluckor i underlaget, till exempel 
när det gäller vilka ämnen och halter som förekommer i granulat. Därför 
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rekommenderar Echa att personer som använder konstgräsplaner bör undvika att få 
granulat i munnen, borsta bort granulat från kläder och skor för att slippa få med 
granulat hem, samt tvätta händerna efter att ha varit på planen.

Kemikaliecentrum vid Stockholms stad har gjort flera utredningar om gummigranulat 
Analyser av 22 prover av nyproducerat och återvunnet gummigranulat påvisar ämnen 
med miljö- och hälsofarliga egenskaper i låga halter Kemikaliecentrum. 2018. Kemisk 
analys av gummigranulat. Dnr 2018-1511. Kemikaliecentrum rekommenderar att i 
första hand försöka hitta ersättningsprodukter till konstgräs, gummigranulat och 
platsgjutet gummi. När så inte är möjligt finns riktlinjer och upphandlingskrav för 
Stockholms stad, som även är tillämpbara för andra kommuner.

I ovan nämnda studie i Kalmar kommun analyserades halter av metaller PaH och 
fenoler. Halterna av koppar och zink var förhöjda. PaH-halterna var antingen under 
detektionsgränsen eller väl under befintliga och fenoler var under detektionsgränsen.

Ett nytt granulat som är nerbrytningsbart har kommit ut på marknaden. Produkten är 
tillverkad av sockerrör där man utvunnit mjölksyran till elastiska bollar. Tyvärr 
kommer sockerrören från Thailand vilket gör att transportutsläppen har en större 
påverkan på miljön än produkter som redan finns i Sverige. Vallentuna kommun 
väntar på att liknade material från svenska skogar ska komma ut på marknaden.

För konstgräsplaner är minimering av förluster av granulat vid skötsel såsom 
borstning och snöröjning centralt. Skyddsåtgärder bör även inkludera staket och 
borststationer runt planerna, tillsammans med information till utövare att borsta av 
sig innan man lämnar plan.

Bedömning - kommunens arbete med konstgräs och gummimattor
Konstgräsplaner finns i Vallentuna på Vallentuna IP, på Össeby IP, samt vid 
Hagaskolan, Rosendalsskolan, Lovisedalsskolan och i Bällstaberg. 

Fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från befintliga och 
nya konstgräsplaner. Förvaltningen arbetar med att ställa miljökrav i upphandling av 
nya konstgräsytor samt återanvända konstgräs. Fritidsförvaltningen var rådgivande 
inför upprättandet av konstgräsplaner vid Hagaskolan där miljöbästa alternativ, så 
kallat krullgräs utan granulat, anlagts.  

Fritidsförvaltningen arbetar med att förebygga att granulat läcker ut. I samverkan 
med miljöavdelningen har fällor i dagvattenbrunnar satts in och följts upp. 
Bedömningen är att fällorna fungerar bra. Förvaltningen planerar att installera ett 
nytt slags filter vid IP, som även kan rena kemikalier. Samarbete sker även med det 
lokala föreningslivet bland annat i dialog med Vallentuna herr- och damfotboll om 
konstgräsfrågor gällande framtidens Vallentuna IP. Planer finns på ”fångstytor” för 
att rengöra fötterna när man kliver ut från plan. Förlust av granulat bedöms vara 
störst vid snöröjning. Förvaltningen följer Naturvårdsverkets vägledning om 
anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Bland annat samlas granulatet 
in och återförs till planerna.
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Fritidsförvaltningen följer forskning, uppföljning och utvecklingen kring konstgräs. 
Under 2018 var förvaltningen representerad på fyra olika seminarier angående 
framtidens nyttjande av konstgräs. En sammanställning kunskapsläget, baserad på 
rapporter från Sweco, Naturvårdsverket, Rangsells och Kemikalieinspektionen, har 
delgetts Fritidsnämnden. Förvaltningen presenterade slutsatser, olika sorters 
konstgräs och olika granulat, för nämnden i juni 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i 
anläggning av lekplatser och skolgårdar. Förvaltningen använder tjänsten 
Byggvarubedömningen som bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska 
innehåll och miljöpåverkan under livscykeln. 

Vid upprustning och nyanläggning av lekytor på kommunala lekplatser och 
skolgårdar så har kommunen lagkrav på sig att tillgodose tillgänglighet för människor 
med olika funktionshinder, däribland rörelsehindrade. Kommunen använder 
gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla. 

Samhällbyggnadsförvaltningen strävar efter att använda det mest miljövänliga 
alternativet av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden. Förvaltningen 
strävar också efter att använda så många olika markmaterial och fallunderlag som 
möjligt. Flera perspektiv behövs i arbetet såsom tillgänglighet, driftkostnad och 
hållbarhet. Istället för att ha gummigranulat i konstgräs på lekytor används 
sandfyllning. Stridssand är en naturresurs. Som fallunderlag kan sand minska 
tillgängligheten och behöver även bytas ut oftare vilket leder till ökade driftkostnader. 

Kommunfullmäktige antog i december 2018 en Kemikalieplan som innehåller 
åtgärder bland annat kopplat till att ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp, 
satsa på kemikaliesmart förskola och skola, samt att bygga och renovera 
kemikaliesnålt. Kommunfullmäktige antog i oktober 2019 en Miljö- och klimatstrategi 
för Vallentuna kommun. Strategins inriktningar Kemikalier och plast samt Hållbar 
konsumtion och upphandling, är relevanta för frågan om konstgräs och materialval 
för lekytor. Respektive nämnd formulerar mål och väljer nyckeltal, samt uppdrar åt 
förvaltningarna att arbeta i enlighet med miljö- och klimatstrategin genom att 
formulera uppföljningsbara, målstyrda aktiviteter. Kvalitetsarbete såsom minskad 
miljöpåverkan vid drift som ska ske rutinmässigt, bör beaktas i styrning av 
internkontroll eller löpande kvalitetsarbete.

Handlingar

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Fritidsnämnden
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Motion om konstgräs utan mikroplaster

Mikroplaster har fått ökad uppmärksamhet sedan de först påvisades i haven under 1970-talet.
Definitionen mikroplast (mänskligt producerade organiska polymerpartiklar i intervallet l um-5
mm) inkluderar även de flesta granulat som används för att stabilisera konstgräsmattor.

Det finns intq några stpdiercor äu,r"t vare sig akqta eller långtidseffekter på människor. Det
finns til{=¡d#fãñ3ilrdie som påvisar större riskeffi naturgräs.

ffiþt finns €bflera studier som påvisat att det vanligaste, SBR-granulatet, innehåller ett
flertal ämnen vilka är både svårnedbrytbara och som anrikas i näringskedjor. Bland dessa
återfinns ett antal polyaromatiska kolväten (PAH) som är cancerframkallande i varierande grad

samt flera olika tungmetaller. Vid analyser av lakvatten från fotbollsplaner konstateras halter av
flera av ovanstående ämnen överstigande 100 ug/|. Vi kan alltså betrakta varje väldränerad
konstgräsplan som en extraktionsapparat för potentiella miljögifter.

-E,¿^^sl,*- r,.,t ftmøiiL¡ftll
IVL uppskattar att konstgräsplaner förlorar mellan 0,28 och 0,42 kg gummigranulat per m2 och
år vilket gör konstgräsplaner till den näst största utsläppskällan av mikroplaster på land, endast
överträffad av vägtrafiken. Var granulatet sedan tar vägen är dåligt känt.

Nu byggs Hagaskolan och i framtiden ska flera skolor byggas och renoveras. ldag är konstgräs
och olika granulat vanliga markbeläggningar. Vi vill att kommunen ser över användningen av
plast och gummibaserade material vid anläggning av ytor för lek och fritid för att minimera >LJ5
miljöpåverkan.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför att Kommunfullmäktige:

-Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både miljögifter och
mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur detta kan minimeras.
- Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera nya och
mer miljövänliga alternativ
- Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att minimera användning av plast och
gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna
Timo Grönlund

îrr*tr'"J
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. Nicklas Steorn

lkØ//u
Jenny berg
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Fritidsnämnden 2019-10-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73
Svar på remiss från MP om konstgräs utan mikroplaster (FN 2019.046)

Beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och anser därmed motionen besvarad och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motionen daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunfullmäktige: Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av 
både miljögifter och mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur 
detta kan minimeras. Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av 
konstgräs utvärdera nya och mer miljövänliga alternativ. Ger miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att minimera användning av plast och 
gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar. Frågan om kemikalier och läckage av 
mikroplast från konstgräs och lekplatsytor är aktuell och angelägen. Fritidsförvaltningen har i 
ett svar redovisat på vilka sätt förvaltningen redan i dagsläget arbetar utifrån 
grundfrågeställningarna i motionen. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska 
miljöpåverkan från befintliga och nya konstgräsplaner och strävar efter att använda det mest 
miljövänliga alternativet av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden. Miljökrav 
ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. Granulat 
används enbart i tävlingsplaner. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i 
dagvattenbrunnar och genomtänkt skötsel av ytorna. Alla skol-, lek- och spontanytor är 
granulatsfria och har istället sandfyllning. Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet 
för människor med olika funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. 
Kommunen använder gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet 
för alla.

Yrkanden
 
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämnden antar yttrandet och anser därmed 
motionen besvarad och överlämnar det till kommunstyrelsen.
 

Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande finner att fritidsnämnden 
beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §56 FN AU Svar på remiss från MP om konstgräs utan mikroplaster
2. Tjänstskrivelse 2019-09-17 Remiss svar MP  motion konstgräs 
3. Svar på motion om konstgräs utan mikroplaster
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2019-10-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4. Remiss av motion (MP) om konstgräs 

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2019-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56
Svar på remiss från MP om konstgräs utan mikroplaster (FN 2019.046)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden antar yttrandet och anser därmed 
motionen besvarad och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motionen daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunfullmäktige: Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av 
både miljögifter och mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur 
detta kan minimeras. Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av 
konstgräs utvärdera nya och mer miljövänliga alternativ. Ger miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att minimera användning av plast och 
gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar. Frågan om kemikalier och läckage av 
mikroplast från konstgräs och lekplatsytor är aktuell och angelägen. Fritidsförvaltningen har i 
ett svar redovisat på vilka sätt förvaltningen redan i dagsläget arbetar utifrån 
grundfrågeställningarna i motionen. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska 
miljöpåverkan från befintliga och nya konstgräsplaner och strävar efter att använda det mest 
miljövänliga alternativet av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden. Miljökrav 
ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. Granulat 
används enbart i tävlingsplaner. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i 
dagvattenbrunnar och genomtänkt skötsel av ytorna. Alla skol-, lek- och spontanytor är 
granulatsfria och har istället sandfyllning. Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet 
för människor med olika funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. 
Kommunen använder gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet 
för alla.

Yrkanden
Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden antar yttrandet och anser därmed motionen besvarad och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänstskrivelse 2019-09-17 Remiss svar MP  motion konstgräs 
2. Svar på motion om konstgräs utan mikroplaster
3. Remiss av motion (MP) om konstgräs 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2019-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2019-09-17

DNR FN 2019.046 
JOSEF ROSENGREN SID 1/2
LOKALSTRATEG 
  
JOSEF.ROSENGREN@VALLENTUNA.SE  BESLUTSINSTANS

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på remiss från MP om konstgräs 
utan mikroplaster

Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och anser därmed motionen besvarad och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motionen daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunfullmäktige:

Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både miljögifter 
och mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur detta 
kan minimeras.

Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera 
nya och mer miljövänliga alternativ.

Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att minimera användning av 
plast och gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

Frågan om kemikalier och läckage av mikroplast från konstgräs och lekplatsytor är 
aktuell och angelägen. Fritidsförvaltningen har i ett svar redovisat på vilka sätt 
förvaltningen redan i dagsläget arbetar utifrån grundfrågeställningarna i motionen. 
Förvaltningen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från befintliga och nya 
konstgräsplaner och strävar efter att använda det mest miljövänliga alternativet av 
konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden. Miljökrav ställs i upphandling, 
till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. 

Granulat används enbart i tävlingsplaner. Läckage av granulat förebyggs genom fällor 
i dagvattenbrunnar och genomtänkt skötsel av ytorna. Alla skol-, lek- och spontanytor 
är granulatsfria och har istället sandfyllning. 
Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet för människor med olika 
funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. Kommunen använder 
gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Svar på motion om konstgräs utan mikroplaster
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2019-09-17

DNR FN 2019.046 
SID 2/2

3. Remiss av motion (MP) om konstgräs

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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2019-09-19 

SID 1/4 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Svar på motion (MP) om konstgräs 
utan mikroplaster   

Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att 

kommunfullmäktige: 

 Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både

miljögifter och mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske

samt hur detta kan minimeras.

 Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs

utvärdera nya och mer miljövänliga alternativ.

 Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att minimera

användning av plast och gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

Bedömning 

Frågan om kemikalier och läckage av mikroplast från konstgräs och lekplatsytor är 

aktuell och angelägen. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har 

medarbetare med god kompetens kring detta och arbetar redan i enlighet med 

förslagen i motionen. Förvaltningarna arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan 

från befintliga och nya konstgräsplaner och strävar efter att använda det mest 

miljövänliga alternativet av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden. 

Miljökrav ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid 

Hagaskolan.  

Granulat används enbart i tävlingsplaner. Läckage av granulat förebyggs genom fällor 

i dagvattenbrunnar och genomtänkt skötsel av ytorna. Alla skol-, lek- och spontanytor 

är granulatsfria och har istället sandfyllning.  

Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet för människor med olika 

funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. Kommunen använder 

gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla.  

Bakgrund 

Det senaste decenniet har grus- och gräsytor av olika storlek alltmer ersatts av 

konstgräs och utomhusanläggningar för idrott och lek med gjutet granulat. Konstgräs 

används främst på fotbollsplaner och innehåller ofta gummigranulat. Underlag med 

gummerad yta, såsom gummiasfalt eller fallskyddsgummi, består av hopgjutna 

gummigranulat. Det förekommer ofta till exempel på lekplatser och löparbanor för att 

ge stötdämpande egenskaper.  

Det främsta motivet för konstgräs och gummerade ytor är markant högre 

nyttjandegrad jämfört med naturmaterial, då de tål mycket slitage och kan användas 

längre period på året. Det ger ökad tillgång och attraktivitet då planerna inte behöver 

stängas av på grund av slitage eller väderlek. De kräver också mindre skötsel än 

naturmaterial och gummi på lekplatser kan minska risken för fallskador.  
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De granulat som används på konstgräsplaner är SBR (återvunna bil- och 

maskindäck), EPDM (nytillverkat vulkaniserat industrigummi) eller TPE 

(nytillverkad termoplast). R-EPDM (återvunnet gummi från till exempel kabel eller 

lister) används också, men är mindre vanligt. Olika typer av organiskt 

fyllnadsmaterial förkommer också (till exempel kork, bark och kokos) men 

användningen är än så länge begränsad. Fallskyddsgummi gjuts på plats till en 

kompakt matta, oftast bestående av två lager av gummigranulat (SBR och/eller 

EPDM) som fogas samman med ett bindemedel som sedan härdas. Fallskyddsplattor 

är färdiggjutna och placeras ut direkt på ytor. 

En färsk sammanställning av Naturvårdsverket (Mikroplaster i miljön år 2019 - 

Redovisning av ett regeringsuppdrag, Skrivelse 2019-05-28, NV-08867-17) pekar på 

att omkring 500 kg gummigranulat per år sprids från fullstor fotbollsplan, men 

siffran är mycket osäker och endast en mindre del bedöms nå vattenmiljöer eftersom 

granulatets mobilitet antagligen är låg och nedbrytningen mycket långsam. För 

konstgräsplaner är minimering av förluster av granulat vid snöröjning centralt.  

Undersökningar visar även att mikroplaster från platsgjuten gummi samlas i 

dagvattenbrunnar men hur mycket mikroplast som sprids vidare från brunnarna är 

okänt. Läckage bedöms ske vid slitage av det gjutna gummit, främst om det fått 

skador om inte lagas. 

Kemikalieinspektionen bedömer att risken för hälsoeffekter av kemikalier i granulat i 

konstgräs och fallskydd är acceptabel (Konstgräsplaner och fallskydd 

www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-

fallskydd, läst 2019-06-24). Det finns inga studier som visat att det är skadligt för 

hälsan att vistas på konstgräsplaner eller lekplatser med granulat. Material som 

innehåller särskilt farliga ämnen bör dock successivt fasas ut eftersom de kan utgöra 

en risk för hälsa och miljö på lång sikt. Bedömningen baseras på en utvärdering av 

den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. 

Det finns dock kunskapsluckor i underlaget, till exempel när det gäller vilka ämnen 

och halter som förekommer i granulat. Därför rekommenderar Echa att personer som 

använder konstgräsplaner bör undvika att få granulat i munnen, Borsta bort granulat 

från kläder och skor för att slippa få med granulat hem, samt tvätta händerna efter att 

ha varit på planen. 

Kemikaliecentrum vid Stockholms stad har gjort flera utredningar om gummigranulat 

och konstaterar att ”det saknas kunskap om materialen vad det gäller miljö- och 

hälsorisker och att staden bör ställa krav på både material och materialleverantörer 

för att minska risken för miljö- och hälsopåverkan”. Kemikaliecentrum har låtit 

analysera 22 prover av nyproducerat och återvunnet gummigranulat, och analysen 

påvisar ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper i lägre halter, förutom zink. 

Utredningarna har utmynnat i att Kemikaliecentrum rekommenderar att i första hand 

försöka hitta ersättningsprodukter till konstgräs, gummigranulat och platsgjutet 

gummi. När så inte är möjligt finns riktlinjer och upphandlingskrav för Stockholms 

stad, som även är tillämpbara för andra kommuner. 

Ett nytt granulat som är nerbrytningsbart har kommit ut på marknaden. Produkten är 

tillverkad av sockerrör där man utvunnit mjölksyran till elastiska bollar. Tyvärr 

kommer sockerrören från Thailand vilket gör att transportutsläppen har en större 
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påverkan på miljön än produkter som redan finns i Sverige. Vallentuna kommun 

väntar på att liknade material från svenska skogar ska komma ut på marknaden. 

Bedömning - kommunens arbete med konstgräs och gummimattor 

Konstgräsplaner finns i Vallentuna på Vallentuna IP, på Össeby IP, samt vid 

Hagaskolan, Rosendalsskolan, Lovisedalsskolan och i Bällstaberg.  

Fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från befintliga och 

nya konstgräsplaner. Förvaltningen arbetar med att ställa miljökrav i upphandling av 

nya konstgräsytor samt återanvända konstgräs. Fritidsförvaltningen var rådgivande 

inför upprättandet av konstgräsplaner vid Hagaskolan där miljöbästa alternativ, så 

kallat krullgräs utan granulat, anlagts.  

Fritidsförvaltningen arbetar med att förebygga att granulat läcker ut. I samverkan 

med miljöavdelningen har fällor i dagvattenbrunnar satts in och följts upp. 

Bedömningen är att fällorna fungerar bra. Samarbete sker även med det lokala 

föreningslivet bland annat i dialog med Vallentuna herr- och damfotboll om 

konstgräsfrågor gällande framtidens Vallentuna IP. Planer finns på ”fångstytor” för 

att rengöra fötterna när man kliver ut från plan. Förlust av granulat bedöms vara 

störst vid snöröjning. Förvaltningen följer Naturvårdsverkets vägledning om 

anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Bland annat samlas granulatet 

in och återförs till planerna. 

Fritidsförvaltningen följer forskning, uppföljning och utvecklingen kring konstgräs. 

Under 2018 var förvaltningen representerad på fyra olika seminarier angående 

framtidens nyttjande av konstgräs. En sammanställning kunskapsläget, baserad på 

rapporter från Sweco, Naturvårdsverket, Rangsells och Kemikalieinspektionen, har 

delgetts Fritidsnämnden. Förvaltningen presenterade slutsatser, olika sorters 

konstgräs och olika granulat, för nämnden i juni 2018. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i 

anläggning av lekplatser och skolgårdar. Förvaltningen använder tjänsten 

Byggvarubedömningen som bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska 

innehåll och miljöpåverkan under livscykeln.  

Vid upprustning och nyanläggning av lekytor på kommunala lekplatser och 

skolgårdar så har kommunen lagkrav på sig att tillgodose tillgänglighet för människor 

med olika funktionshinder, däribland rörelsehindrade. Kommunen använder 

gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla.  

Samhällbyggnadsförvaltningen strävar efter att använda det mest miljövänliga 

alternativet av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden. Förvaltningen 

strävar också efter att använda så många olika markmaterial och fallunderlag som 

möjligt. Flera perspektiv behövs i arbetet såsom tillgänglighet, driftkostnad och 

hållbarhet. Istället för att ha gummigranulat i konstgräs på lekytor används 

sandfyllning. Stridssand är en naturresurs och som fallunderlag kan sand dock 

minska tillgängligheten och behöver även bytas ut oftare vilket leder till ökade 

driftkostnader.  

Kommunfullmäktige antog i december 2018 en Kemikalieplan som innehåller 

åtgärder bland annat kopplat till att ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp, 
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satsa på kemikaliesmart förskola och skola, samt att bygga och renovera 

kemikaliesnålt.  

Ett förslag till Miljöstrategi för Vallentuna kommun är på väg för beslut i 
kommunfullmäktige i oktober. I strategin föreslås inriktningar inom områdena 
Kemikalier och plast samt Hållbar konsumtion och upphandling, som båda rör 
frågan om konstgräs och materialval för lekytor. Respektive nämnd bör formulera 
mål och uppdra åt förvaltningarna att arbeta i enlighet med miljöstrategin och att 
formulera uppföljningsbara, målstyrda aktiviteter. Kvalitetsarbete såsom minskad 
miljöpåverkan vid drift som ska ske rutinmässigt, bör beaktas i styrning av 
internkontroll eller löpande kvalitetsarbete.
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VALLENTUNA KOMMUN REMISS 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-09-16 
 DNR KS 2019.186 
EMELIE HALLIN  SID 1/1 
STABSCHEF   
08-58785203    
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE   FRITIDSNÄMNDEN 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  
KOMMUN@VALLENTUNA.SE  
  
WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Remiss 
Remiss av motion (MP) om konstgräs  

Svar på remissen önskas senast: 2020-01-15 

 

Hos oss handläggs ärendet av Ann Wahlström 

 

Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 

 

 

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 

 

 

 

Emelie Hallin 

 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 
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Motion om konstgräs utan mikroplaster

Mikroplaster har fått ökad uppmärksamhet sedan de först påvisades i haven under 1970-talet.
Definitionen mikroplast (mänskligt producerade organiska polymerpartiklar i intervallet l um-5
mm) inkluderar även de flesta granulat som används för att stabilisera konstgräsmattor.

Det finns intq några stpdiercor äu,r"t vare sig akqta eller långtidseffekter på människor. Det
finns til{=¡d#fãñ3ilrdie som påvisar större riskeffi naturgräs.
ffiþt finns €bflera studier som påvisat att det vanligaste, SBR-granulatet, innehåller ett
flertal ämnen vilka är både svårnedbrytbara och som anrikas i näringskedjor. Bland dessa
återfinns ett antal polyaromatiska kolväten (PAH) som är cancerframkallande i varierande grad
samt flera olika tungmetaller. Vid analyser av lakvatten från fotbollsplaner konstateras halter av
flera av ovanstående ämnen överstigande 100 ug/|. Vi kan alltså betrakta varje väldränerad
konstgräsplan som en extraktionsapparat för potentiella miljögifter.

-E,¿^^sl,*- r,.,t ftmøiiL¡ftll
IVL uppskattar att konstgräsplaner förlorar mellan 0,28 och 0,42 kg gummigranulat per m2 och
år vilket gör konstgräsplaner till den näst största utsläppskällan av mikroplaster på land, endast
överträffad av vägtrafiken. Var granulatet sedan tar vägen är dåligt känt.

Nu byggs Hagaskolan och i framtiden ska flera skolor byggas och renoveras. ldag är konstgräs
och olika granulat vanliga markbeläggningar. Vi vill att kommunen ser över användningen av
plast och gummibaserade material vid anläggning av ytor för lek och fritid för att minimera >LJ5
miljöpåverkan.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför att Kommunfullmäktige:

-Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både miljögifter och
mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur detta kan minimeras.
- Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera nya och
mer miljövänliga alternativ
- Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att minimera användning av plast och
gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna
Timo Grönlund

îrr*tr'"J
t"'

. Nicklas Steorn

lkØ//u
Jenny berg
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