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Yttrande över motion från Centerpartiet avseende minska spridningen av 
mikroplatser 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet yrkar i en motion att Lomma kommun gör en kartläggning och tar fram 
åtgärder för att se över möjligheterna för att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner 
med andra bättre material. 
 
Kartläggning och förslag på åtgärder 
Lomma kommun har fyra konstgräsplaner. Den första anlades 2009 i Borgeby och den 
senaste 2014, även den i Borgeby. Däremellan har två konstgräsplaner anlagts på Lomma 
IP. På konstgräsplanerna har plastgranulat tillverkat av bildäck använts. Granulatet 
uppfyller miljökraven enligt DIN 18035-7. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse från Höje Å vattenråd som 
uppmärksammar att granulat från konstgräsplaner kommer ut i vattendrag och där 
orsakar miljöproblem, eftersom naturen inte helt kan bryta ner plast. Djur får i sig 
plastpartiklar och mikroplasterna kan binda till sig miljögifter.  
 
Förvaltningen har tagit del av Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster 
(http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6772-4), som sammanfattningsvis 
utmynnar i följande förslag för att höja kunskapsnivån angående konstgräsplaner och 
hantering av gummigranulat. 
 

1. Höja kvalitén i upphandlingar av konstgräsplaner genom gemensam uppbyggnad 
av kunskap och samverkan kring krav och upphandlingsmetoder via 
beställargrupper.  

2. Underlätta tillämpningen av avfalls- och kemikalielagstiftningen vid användning 
av granulat i konstgräsplaner. 

3. Sammanställa de befintliga åtgärder som finns för minskat svinn och spridning av 
granulat från konstgräsplaner i syfte att underlätta för verksamhetsutövare. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2019-03-11 
 
Er referens:    Kultur- och fritidsnämnden 
Vår referens:   Michael Tsiparis 
Direkttel: 040-641 11 46 
E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se  
Diarienr: KFN/2019:16   

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6772-4
mailto:michael.tsiparis@lomma.se
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Förvaltningen har gett i uppdrag åt anläggningssidan att ta fram en handlingsplan för att 
undvika spridning av granulatet utanför planen. En del har redan åtgärdats, som till 
exempel fällor i avloppsbrunnarna. Andra saker är på gång, som exempelvis behållare där 
spelare kan borsta ner granulat efter träningen. Detta görs i samarbete med klubbarna. 
Förvaltningen träffar kontinuerligt kommunens tre fotbollsklubbar för att få dem att 
samarbeta och ta gemensamt ansvar i frågan.  

 
Framtid 
Det finns idag en mängd alternativ till konstgräs med gummigranulat. Framtidens 
fotbollsanläggningar kommer därför inte att innehålla detta granulat. Det finns till 
exempel konstgräs med granulat gjort av sockerrör och en ny generations hybridgräs. De 
flesta alternativen är oprövade och medför stora kostnader. Dock sker det en snabb 
utveckling och det finns ett stort motstånd mot gummigranulat. Det kommer medföra att 
det kommer att finnas bra alternativ när det är dags att ersätta dagens konstgräsplaner.  
 
Förvaltningen arbetar därför med SKL, fotbollsförbundet och tillverkare för att få aktuell 
och säker information för att kunna ta fram underlag för framtidens fotbollsanläggningar.  
 

 
Förslag till beslut 
– Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, yttrande över Centerpartiets 
motion om att minska spridningen av mikroplatser, till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Martin Persson   Michael Tsiparis  
Förvaltningschef   Kultur- och fritidschef  
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