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Bakgrund
I augusti 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag från regeringen att identifiera viktigare källor i
Sverige till utsläpp av mikroplaster till havet och verka för att reducera utsläppen från dessa
källor. I Naturvårdsverkets rapport presenteras resultaten från den första, övergripande
kartläggningen av källor till och spridning av mikroplaster i Sverige, en bedömning av vilka av de
kartlagda källorna som primärt bör åtgärdas samt vilka steg som behöver tas för att förebygga
utsläpp och minska spridning av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag från dessa källor.

Utgångspunkten för arbetet har varit miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och
Levande sjöar och vattendrag. samt målet om Giftfri miljö. Reducerade utsläpp av mikroplaster till
hav, sjöar och vattendrag bidrar till att nå dessa mål.

Förekomsten av mikroplast i den marina miljön har uppmärksammats allt mer under senare år,
inte minst på global nivå. Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment (1 nm till 5 mm).
De mikroplaster som hittats i världshaven, men även i sötvattensystem, har olika ursprung.
Mikroplast kan bildas oavsiktligt när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs, eller när vi inte
återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt utan plasten blir skräp som
succesivt bryts ned till mindre och mindre bitar i naturen. Det finns också plast som från början
tillverkas som små pellets eller korn.

Plastpartiklar kan transporteras långt med vind och vattenströmmar. Undersökningar visar på en
global spridning av mikroplaster i världshaven, från tätbefolkade områden till avlägsna områden i
Arktis och Antarktis. Uppskattningar av mängden flytande makro- och mikroplast i världshaven
varierar stort, från 14 400 ton till 268 940 ton. Det breda spannet återspeglar de osäkerheter och
kunskapsluckor som finns om förekomst och spridning i miljön.

Riskerna med förekomsten av mikroplast i havet, men även i sjöar och vattendrag, är många och
komplexa. Till exempel har intag och ackumulering påvisats för plankton, musslor, fiskar och
fåglar. Plast är ett mycket användbart, beständigt och jämförelsevis billigt material som finns
överallt i vår vardag: i sjukvården, i förpackningar, i textilier, i byggmaterial, i leksaker, i fordon
och så vidare. Beständigheten medför att plast bryts ned väldigt långsamt. Nedbrytningen kan ta
upp till flera hundra år, och är oftast inte fullständig. Eftersom plast inte försvinner i miljön och
det varje år tillförs stora mängder plastskräp, inklusive mikroplaster, är det troligt att mängden
mikroplast i havet ökar över tid.
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Sammanfattning
Av de stora källorna mikroplaster är läckaget från väg och däck det som kommunen minst kan
påverka. En förändring kräver både nationella och internationella insatser, allt från nya produkter
till regelverk och tillsyn. Kommunen bör följa utvecklingen av nya anpassade produkter, ställa
krav på producenter och utförare samt se över tillsynen.
Övriga mikroplastkällor kan kommunen till stor del påverka direkt genom att se över sina egna
verksamheter, i vilken omfattning hänsyn tas till läckaget av mikroplaster vid t ex upphandling,
nyttjande och avfallshantering.
Mycket arbete är på gång och ännu mer planeras framöver. Kävlinge kommun bör utnyttja de
nationella och regionala samverkansprojekten som kan leda till en gemensam och samlad plan
för att minska läckaget av mikroplaster ut i vår miljö.

Nationell och regional samverkan
Naturvårdsverkets vägledning
Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av
konstgräsplaner. Vägledningen sammanfattar befintliga regler. Syftet med vägledningen är att
tydliggöra att konstgräsplaner i många fall utgör miljöfarlig verksamhet och därmed omfattas av
bestämmelser enligt miljöbalken.
Tänk om plast
”Tänk om plast” är ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som
hamnar i naturen. Nätverket är öppet för alla aktörer och intressenter och ger deltagarna
information och kunskap i arbetet med att minska spridningen av plast.
Miljösamverkan Skåne
Inom miljösamverkan Skåne är ett samarbetsprojekt på gång om mikroplaster från
konstgräsplaner, där miljöenheten i Kävlinge anmält intresse för att medverka i arbetsgruppen.
Beställargrupp konstgräs
En av Naturvårdsverket nystartad beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från
konstgräsplaner samt liknande ytor. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av
mikroplaster men även andra närliggande miljö och hälsoaspekter inkluderas i arbetet.
Mikroplaster i kretsloppet
Mikroplaster i kretsloppet är ett projekt som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling, Revaq och
Sweden Water Research. Projektets syfte är att skapa en överblick över flödet av mikroplaster i
kretsloppet med huvudsyfte att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet med fokus på slam och mark.
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Sammanfattning av åtgärder
Åtgärder Väg och däck:
-

Bevaka utvecklingen av slitstarka och hållbara däck och välj alltid bästa alternativ
för kommunens fordon.

Åtgärder Konstgräs, fallskydd och multiplaner:
-

Utreda möjligheterna att installera fällor i omgivande brunnar vid konstgräsplaner
och multiplaner med gummimaterial.

-

Utreda möjligheterna att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner med t ex kork
eller annat material med minimal miljöpåverkan.

-

Stoppa vidare beläggning med gummi på kommunens lekplatser och multiplaner
tills det finns bättre och säkrare alternativ med avseende på miljöpåverkan.

-

Tillämpa Naturvårdsverkets kommande vägledning om anläggning, underhåll och
skötsel av konstgräsplaner.

-

Delta i miljösamverkan Skånes samarbetsprojekt 2018-2019 kring mikroplaster från
konstgräsplaner och inom projektet även lyfta frågan om fallskydd och
multiplaner.

-

Följ och använd arbetet i Beställargruppen konstgräs.

Åtgärder Vatten och avlopp:
-

Följ pågående projekt om mikroplaster i kretsloppet och ta del av resultatet samt
därefter ta fram relevanta åtgärder.

Åtgärder Upphandling:
-

Stoppa upphandling av tops, bestick, tallrikar, sugrör, drinkpinnar och
ballongpinnar i engångsplast (EU-parlamentets framröstade förslag, 181024).

-

Verksamheterna ska kartlägga sina befintliga plastflöden, göra en klimat- och
miljöbedömning av identifierade plastprodukter, och utveckla
upphandlingskriterier för de plastprodukter som identifieras som särskilt
angelägna.

Ovanstående åtgärder ska redovisas och följas upp årligen.
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Naturvårdsverkets rapport
Sammanfattning
De källor till mikroplast som har bedömts primärt bör åtgärdas är utsläpp från däckslitage,
konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av primärplast, textiltvätt, båtbottenfärg
och nedskräpning. Utgångspunkten har varit miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust
och skärgård men även miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Giftfri miljö.
Idag finns inte tillräcklig, vetenskaplig kunskap för att kunna dra säkra slutsatser om hur
mikroplaster från väg- och däck, konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av
primärplast, textiltvätt, båtbottenfärg och nedskräpning i Sverige sprids till hav, sjöar och
vattendrag och vilken miljöpåverkan de har där. Därför är bedömningen att möjligheterna att
förebygga utsläpp och minska spridning av mikroplaster är begränsade på kort sikt. Att minska
svinn och spridning av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag från konstgräsplaner, industriell
produktion och hantering av primärplast bedöms vara mer genomförbart på kort sikt än att
förhindra att utsläpp uppstår.

Källor – spridning – åtgärder
Källa
Väg- och däck

Spridning
• natur
• dagvatten
• ytvatten
• luft
• snödumpning

Konstgräsplaner

•
•
•
•

avlopp
dagvatten
avfall
natur

Industriell produktion och
hantering av primärplast
Textiltvätt

•
•
•
•

tillverkning
transport
hav
vattendrag

Båtbottenfärg

• tvättning och skrapning

Nedskräpning

• mark
• luft
• vatten

Avloppsreningsverk, slam och
dagvatten

• vatten
• mark

Dagvatten till hav, sjöar och
vattendrag

• vatten
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Åtgärder
• krav på däcktillverkare
• ej dubbdäck
• rätt konsumentval
• rätt vägbeläggning
• rätt körstil
• minskad trafikvolym
• dagvattenrening
• lagstiftning/reglering
• vägledning/tillsyn
• substitut
• utformning, uppsamling
• minska svinnet vid skötsel och underhåll
• lagstiftning/reglering
• vägledning/tillsyn
• i produktionsleden
• i konsumtionsleden
• upphandlingskrav
• tillsyn tvätterier
• lagstiftning/reglering
• alternativa metoder
• uppsamling
• lagstiftning/reglering
• EU
• handlingsplaner
• informationskampanjer
• fiskeredskap
• städkampanjer
• regionalt samarbete
• MBR/ultrafilter
• skiv- eller trumfilter
• bräddvattenrening
• tillståndsprövning
• rening
• regelverk

Väg och däck
Åtgärder:
-

Bevaka utvecklingen av slitstarka och hållbara däck och
välj alltid bästa alternativ för kommunens fordon.

Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige, enligt IVL Svenska
Miljöinstitutets kartläggning av källor till mikroplast. Utsläppen beror i första hand på slitage av
fordonsdäck. IVL har bedömt att 7 674 ton mikroplast per år kommer från slitage av däck. I andra
hand beror utsläppen på slitage av vägbeläggningar och vägmarkeringar.
Däcktillverkning sker inte i Sverige och vår däckmarknad är begränsad i jämförelse med många
andra länder. Möjligheterna att påverka däckproducenter med nationella åtgärder bedöms
därför som små. Däremot skulle det vara möjligt att driva på utvecklingen av mer slitstarka och
hållbara däck i EU, till exempel genom utveckling av EU:s obligatoriska energimärkning av däck
(EC/1222/2009).
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Konstgräs, fallskydd och multiplaner
Åtgärder:
-

Utreda möjligheterna att installera
fällor i omgivande brunnar vid
konstgräsplaner och multiplaner med
gummimaterial

-

Utreda möjligheterna att ersätta
gummigranulatet i konstgräsplaner med
t ex kork eller annat material med
minimal miljöpåverkan.

-

Stoppa vidare beläggning med gummi på
kommunens lekplatser och multiplaner
tills det finns bättre och säkrare
alternativ med avseende på
miljöpåverkan.

-

Tillämpa Naturvårdsverkets kommande vägledning om anläggning, underhåll och
skötsel av konstgräsplaner.

-

Delta i miljösamverkan Skånes samarbetsprojekt 2018-2019 kring mikroplaster från
konstgräsplaner och inom projektet även lyfta frågan om fallskydd och
multiplaner.

-

Följ och använd arbetet i Beställargruppen konstgräs.

Spridning av gummigranulat från konstgräsplaner har identifierats som en av de stora källorna
till utsläpp av mikroplast i Sverige. Det finns idag cirka 1200 - 1300 konstgräsplaner och cirka 100
nya byggs årligen. För att underlaget på en konstgräsplan ska ha de önskade egenskaperna fylls
planen med stora mängder fyllnadsmaterial, oftast i form av gummigranulat. Regelbunden
användning och skötsel av planen leder till att granulat försvinner från planen och behöver
ersättas. Svenska konstgräsplaner fylls på med cirka 2 - 3 ton gummigranulat per år och plan
vilket indikerar att motsvarande mängd årligen försvinner från planerna. Den totala mängden
gummigranulat som årligen potentiellt kan spridas från svenska konstgräsplaner är alltså 1 640-2
460 ton. Det finns olika anledningar till att granulat försvinner från konstgräsplaner. Till exempel
följer granulat med vid snöröjning, med regnvatten och med spelarnas skor och kläder.
Nationell vägledning på remiss
Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av
konstgräsplaner. Vägledningen sammanfattar befintliga regler och baseras inte på någon ny
lagstiftning. Syftet med vägledningen är att tydliggöra att konstgräsplaner i många fall utgör
miljöfarlig verksamhet och därmed omfattas av bestämmelser enligt miljöbalken. Vägledningen
beskriver det ansvar och de skyldigheter som gäller för verksamhetsutövare. Vägledningen kan
även tillämpas på andra fritids- och idrottsanläggningar som har liknande miljöpåverkan.
Målgruppen för vägledningen är verksamhetsutövare som ska anlägga en konstgräsplan eller
som ansvarar för underhåll och skötsel av en konstgräsplan.
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Regional samverkan
Inom miljösamverkan Skåne är ett samarbetsprojekt på gång om mikroplaster från
konstgräsplaner, där miljöenheten i Kävlinge anmält intresse för att medverka i arbetsgruppen.
Projektet beräknas pågå januari 2018- juni 2019.
Mål för miljösamverkans projekt:
På kort och lång sikt minskar användningen av granulatet på konstgräsplaner och därmed
minska utsläppen av mikroskräp till naturmiljön samt att uppmärksamma problematiken, visa på
lokala lösningar och sprida kunskap.
Aktiviteter inom miljösamverkans projekt:
•

Ta fram en arbetsmetod och checklista för att sedan bedriva tillsyn på konstgräsplaner i
kommunen.

•

Därefter gemensamt ställa krav på åtgärder för att minska användningen av t ex granulat.

•

Sammanställning, rapport och slutsatser av projektet/hur går vi vidare?

•

Kunskapsspridning i form av rapporter och förhoppningsvis kommer kunskapen som
kommer fram att kunna spridas på flera sätt.

Beställargrupp konstgräs

https://bekogr.se/
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är huvudman i Naturvårdsverket nystartade
beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor.
Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster men även andra
närliggande miljö och hälsoaspekter inkluderas i arbetet.
Genom beställargruppen är det möjligt att höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att
gemensamt bygga upp kunskap och att samverka kring krav och metoder. Tillsammans kan
medverkande organisationers samlade köpkraft bidra till att förändra utbud och praxis på
marknaden för konstgräsplaner. Det finns inga krav på att gemensamma upphandlingar ska
genomföras. Det handlar i stället framförallt om förberedelser inför upphandlingar som
genomförs i deltagarnas organisationer eller av andra berörda parter. Beställargruppen är
förhållandevis permanent och vi förväntas arbeta tillsammans under ett antal år framåt.
Beställargruppens medlemmar består av personer inom kommunernas fritids- och
miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, fotbollsförbund och klubbar. I
beställargruppen ingår medlemmar från SFK men också aktörer utanför SFK’s nätverk. SFK’s
medlemmar som inte är aktiva i beställargruppen kommer att genom vårt engagemang i
Beställargruppen kunna ta del av det arbetet och aktiviteter som genomförs där. Gemensamt för
alla är att SFK har mandat och möjlighet att driva utvecklingen framåt för en hållbar miljö och
hälsa kring konstgräsplanergenom att påverka kommande investeringar och upphandlingar.
Naturvårdsverkets finansierar beställargruppens organisering och att driva nätverksarbetet inom
den, samt finansiering för olika typer av förstudier, utredningar och tester, i syfte att öka
kunskapen om konstgräsplanernas miljöpåverkan och hur den kan minimeras:
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•

Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer

•

Prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar

•

Genomföra förstudier som underlag för tex innovations- och teknikupphandlingar

•

Genomföra upphandlingar

•

Identifiera och sprida erfarenheter

•

Utgöra bollplank utifrån gruppens kompetensområden

•

Utåtriktade aktiviteter för att sprida information och engagera till aktivitet även utanför
medlemskretsen

Fallskydd och multiplaner
Resultaten från en undersökning i Lomma kommun visar att gummibaserade fallskydd och
multiplaner ger upphov till mikroplaster och att dessa sprids i miljön via dagvattennätet. Lösa
granulat påträffades vid 95 % av dagvattenbrunnarna som finns i närheten av de identifierade
ytorna. Förutom spridning via dagvattennätet och eventuell spridning via vind kan granulaten
även spridas i samband med sopning av skolgårdarna och lekplatserna beroende på hur det
uppsopade materialet hanteras.
Fallskydd och multiplaner borde ingå i miljösamverkan Skånes samarbetsprojekt om
mikroplaster från konstgräsplaner (se ovan) då problematiken är så lika. Om inte annat så borde
resultaten enkelt kunna överföras och tillämpas även på fallskydd och multiplaner när det gäller
tillsyn och åtgärder.
I Kävlinge kommun är 4 av 40 lekplatser belagda med fallskydd av gummi, två i Kävlinge, en i
Furulund och en i Dösjebro.
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Vatten och avlopp
Åtgärder:
-

Följ pågående projekt om mikroplaster i
kretsloppet och ta del av resultatet samt
därefter ta fram relevanta åtgärder.

Den övervägande delen av mikroplaster kommer från bildäck konstgräsplaner, fallskydd och
multiplaner. Dessa hamnar med tiden i dagvattensystemet. Vissa dagvattensystem har
utjämningsmagasin/dammar där en del av mikroplasterna hamnar i sedimenten men en viss del
går direkt ut i recipienterna och vidare ut i havet.
En del mikroplaster kommer via tvätt och även hygienprodukter som tandkräm, schampo m m
och detta går via reningsverkets anläggning. En del passerar rakt igenom med utgående vatten
medan en del hamnar i avloppsslammet (biogödseln). Biogödseln från Kävlinge ARV sprids nästa
till 100 % på jordbruksmark.
Inom slamspridningsprojeket (pågått i över 30 år) där Kävlinge VA är delfinansiärer tillsammans
med andra kommuner, Sysav, Hushållningssällskapet och Svenskt Vatten undersöks biogödselns
påverkan på gröda, jord, avkastning med avseende på dess innehåll (växtnäring, tungmetaller,
organiska ämnen mm). Inom ramen för detta projekt knyts diverse forskare till projektet där olika
aspekter på slammets inverkan undersöks. Ett nytt ämne är mikroplaster och än saknas
undersökningar vad som händer med dessa i våra reningsverk.
Regional samverkan
Mikroplaster i kretsloppet (december 2016 – juni 2018) är ett projekt som finansieras av Svenskt
Vatten Utveckling, Revaq och Sweden Water Research.
Projektets syfte är att skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet med
huvudsyfte att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av
mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet med fokus på slam och mark.
Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny. Det har varit ett stort
fokus på mikroplaster i hav, men det finns ett ökat intresse för mikroplaster även i terrester
miljö. Kunskapen om mikroplast i VA-tekniska system är fortfarande låg.
Projektet är uppdelat i fem arbetspaket. Det första, nulägesbeskrivningen, är en litteraturstudie
för att få en överblick över forskningen kring och problemen med mikroplaster. Tre av
arbetspaketen fokuserar på förekomst av mikroplaster i olika delar av det VA-tekniska
kretsloppet. I arbetspaket fem kommer en analys av biogödsel från en biogasanläggning som
bland annat behandlar källsorterat organiskt avfall att göras som en jämförelse.
1. Nulägesbeskrivning
2. Mikroplaster i mark
3. Mikroplaster i slam
4. Mikroplaster i vatten
5. Mikroplaster i biogödsel
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Upphandling
Åtgärder:
-

Stoppa upphandling av tops, bestick, tallrikar,
sugrör, drinkpinnar och ballongpinnar i
engångsplast (EU-parlamentets framröstade
förslag, 181024).

-

Verksamheterna ska kartlägga sina befintliga
plastflöden, göra en klimat- och miljöbedömning av identifierade plastprodukter,
och utveckla upphandlingskriterier för de plastprodukter som identifieras som
särskilt angelägna.

”Tänk om plast” är ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som
hamnar i naturen. Kävlinge kommun har gått med.
Nätverket är öppet för alla aktörer och intressenter: företag, kommuner, föreningar
och initiativtagare.
Som ansluten till nätverket får vi:
•

Kunskap om nya plastinitiativ i Skåne

•

Möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med andra aktörer

•

Flera tillfällen att gå på inspirerande seminarier

•

Möjlighet att synliggöra ert eget arbete med att minska plasten i naturen

•

Möjlighet att bidra till arbetet med en strategi för det fortsatta arbetet

Målet för 2018 är att ta fram en skånsk plaststrategi som bestämmer inriktningen för det
framtida arbetet och pekar ut viktiga insatsområden. Som ansluten till nätverket har vi möjlighet
att bidra till strategin eller ge synpunkter på den.
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EU och plast

Den första EU-strategin för plast har antagits, med syftet att skydda miljön och skapa nya
möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi.
EU:s nya plaststrategi ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och,
med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen.
Enligt den nya strategin ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030. I
dag samlas mindre än 30 % av de 25 miljoner ton plastavfall Europas befolkning genererar varje
år in för återvinning.
Detta mål ska nås bland annat med hjälp av nya förpackningsbestämmelser. Utöver det ska
åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster i produkter tas fram, samt nya regler om
mottagningsanordningar i hamnar för att tackla problemet med plastavfall i haven.
Nästa steg:
Förslaget till det nya direktivet om mottagningsanordningar i hamnar går nu vidare till
Europaparlamentet och rådet för antagande.
Under 2018 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag om plast för engångsbruk.
Under 2019 väntas en revidering av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall med
riktlinjer för insamling och sortering av avfall.
Lagförslag
EU-kommissionen lade den 28 maj 2018 fram ett långtgående lagförslag för att minska mängden
plastskräp i naturen. Förslaget innebär bland annat förbud av vissa typer av engångsplast som i t
ex tops, bestick och sugrör, vilka då kommer få ersättas med produkter i andra material.
Man vill även att medlemsländerna ska krävas återvinna minst 90% av alla engångsflaskor i plast
och att det ska sättas upp mål för hur man ska begränsa matförpackningar och plastmuggar.
Föreslaget innebär också att man sätter mer krav på producenter att vara med och betala för
sophantering och städning av t.ex. stränder, enligt den s.k ”polluter-pays principle”.
Kommissionens förslag ska nu diskuteras av EU-länderna och EU-parlamentet innan det kan gå
till beslut.
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