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§ 403 Dnr KS 2019/00704-4.3.1 

Beslut - Svar på motion från (M) om mikroplaster 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats bifalls. 

2. Motionens andra och tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag 
från Anna Hård af Segerstad (M) och Amanda Grönlund (KD). 

Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Motion angående mikroplaster har inkommit från Elisabeth Unell (M) och 
Anna Hård af Segerstad (M). Motionen anger bland annat att 
nedbrytningstiden för plast är väldigt lång och vid sönderdelande beräknas 
ca 200-2000 ton per från hushåll nå avloppsreningsverk.  

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:  

- Att ta fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 
allmänna platser, till exempel rondeller och lekytor. 

- Att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av gummigranulat i 
Västerås. 

- Att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av förekomst av 
mikroplaster och gummigranulat i vårt dricksvatten. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första attsats bifalls. 

2. Motionens andra och tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), 
Erik Johansson (SD) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen i 
sin helhet. 

Carin Lidman (S) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
stadsledningskontorets förslag från Carin Lidman (S) och Vicki Skure 
Eriksson (C), dels bifall till motionen i sin helhet från Anna Hård af 
Segerstad (M) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de 
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Tekniska nämnden, Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
Mälarenergi 
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Kopia till 
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förebyggande, Mälarenergi 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Svar på motion från (M) om mikroplaster 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Motionens första attsats bifalls. 
2. Motionens andra och tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion angående mikroplaster har inkommit från Elisabeth Unell (M) och 
Anna Hård af Segerstad (M). Motionen anger bland annat att 
nedbrytningstiden för plast är väldigt lång och vid sönderdelande beräknas 
ca 200-2000 ton per från hushåll nå avloppsreningsverk.  
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:  
- Att ta fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 
allmänna platser, till exempel rondeller och lekytor. 
- Att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av gummigranulat i 
Västerås. 
- Att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av förekomst av 
mikroplaster och gummigranulat i vårt dricksvatten. 

Beslutsmotivering 
Tekniska nämnden anger i sitt svar att material som konstgräs och 
gummiasfalt används idag där det finns höga krav på en yta som är fysiskt 
tillgänglig men ändå stötdämpande, exempelvis vid offentliga lekplatser eller 
på skolgårdar. Materialen är relativt underhållsfria och används därför ibland 
även på ytor som är svårtillgängliga ur skötselsynpunkt. Förvaltningen 
försöker dock av miljöskäl begränsa storleken på sådana ytor, det är en 
balansgång mellan miljöhänsyn, tillgänglighet och skötselmöjligheter. 
Alternativa material är önskvärt, men bör uppfylla kraven för tillgänglighet 
och skötsel. En undersökning av alternativa material bör inkludera en 
omvärldsbevakning av den senaste utvecklingen på området, en utvärdering 
av de olika alternativa materialens för- och nackdelar samt bedömning av 
hur de olika materialen kan ersätta konstgräs och gummiasfalt.  
 
Stadsledningskontoret föreslår utifrån ovan att en riktlinje antas för att 
begränsa användandet av konstgräs på allmänna platser, till exempel 
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rondeller och lekytor men även hanterar de avvägningar som finns mellan 
miljö, tillgänglighet och skötsel i enlighet med motionens första att-sats. 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande anger att förvaltningen sedan 
hösten 2017 har, tillsammans med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
Mälarenergi och miljöstrateg på stadsledningskontoret, tagit fram en 
”Handlingsplan konstgräs” med ett omfattande åtgärdsprogram för att just 
förhindra läckage av gummigranulat från förvaltningens konstgräsplaner i 
staden. Åtgärdsprogrammet innehåller också provtagningar av 
gummigranulat/mikroplaster i dagvatten från konstgräsplaner. Denna 
provtagning kommer att ske regelbundet över tid för konstgräsplaner. 
 
Stadsledningskontoret föreslår utifrån detta att andra att-satsen i motionen 
lämnas utan åtgärd då ”Handlingsplan konstgräs” finns och arbetas efter 
vilken hanterar frågan om spridning från stadens konstgräsplaner med 
gummigranulat.   
 
Mälarenergi anger i sitt svar att prover avseende mikroplast har tagits i 
utgående dricksvatten och på råvatten från Mälaren. Mikroplaster kommer 
ingå som analysparameter för att öka kunskap och erfarenhet i väntan på 
eventuella gränsvärden. Stadsledningskontoret instämmer i beskrivningen 
gällande gränsvärden och tillägger att det idag pågår flera olika 
forskningsprojekt i Sverige och världen gällande mätning och detektering av 
mikroplaster, men än så länge saknas en samsyn kring standardisering och 
över tid tillförlitlig metod för analys ur flera olika parametrar.  
Stadsledningskontoret föreslår utifrån det att tredje att-satsen om att utreda 
möjligheten till att göra årliga provtagningar lämnas utan ytterligare åtgärd i 
avvaktan på att gränsvärden tas fram och detektions- och analysmetoder 
utvecklas.  

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 
Förslag till beslut medför inga investeringskostnader för Västerås stad.  

Hållbar utveckling 
Ingen negativ påverkan utifrån en hållbar utveckling bedöms uppkomma 
utifrån förslag till beslut.  
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 153 Dnr NIF 2019/00181-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om mikroplaster 

Beslut 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande antar förslag till yttrande som 

sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen som sitt remissvar.  

Ärendebeskrivning 

Elisabeht Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) yrkar i en motion till 

kommunfullmäktige att staden ska ta fram en riktlinje för att begränsa 

användandet av konstgräs på allmänna platser te x rondeller och lekytor, att 

ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av gummigranulat i 

Västerås samt att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av 

förekomsten av mikroplaster gummigranulat i vårt dricksvattenupptag. 

Förvaltningen har sedan hösten 2017, tillsammans med Miljö och hälsa, 

Mälarenergi och miljöstrateg på stadsledningskontoret, tagit fram en 

”Handlingsplan konstgräs” med ett omfattande åtgärdsprogram för att just 

förhindra läckage av gummigranulat från förvaltningens konstgräsplaner i 

staden. Åtgärdsprogrammet innehåller också provtagningar av 

gummigranulat/mikroplaster i dagvatten. Denna provtagning kommer att ske 

regelbundet över tid. 

Resultaten av åtgärdsprogrammet och provtagningar har visat mycket goda 

resultat. En slutredovisning av ”Handlingsplanen konstgräs” inklusive 

provtagningar kommer att lämnas hösten 2019. Dessa resultat kommer att 

ligga till grund för hur förvaltningen ska arbeta vidare med konstgräsplaner 

för att på bästa sätt helt undvika en negativ miljöpåverkan.  

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



Analys av mikroplaster i dagvatten från Råby IP, Västerås

Fredrick Regnell 2019-06-18



Dagens presentation

• Bakgrund 
• Konstgräs och mikroplaster
• Åtgärder i Västerås stad  Råby ip

• Målsättning med projektet

• Genomförande

• Resultat

• Slutsats och vidare arbete



Bakgrund 

Konstgräs          &       Mikroplaster

• Fotboll är världens största sport

• 1 000 – 1 400 planer i Sverige

• Konstgräs ger betydligt fler 
speltimmar än andra underlag

• Konstgräs   2 500
• Hybridgräs     800
• Naturgräs      400

• Varför har vi fotbollsplaner;
• Aktivera Barn & unga genom org. 

Idrott & spontanidrott

• Relativt nytt område
• Nya studier kontinuerligt

• Vad är MP
• Plast/Gummi (även textilier)
• Storlek: 5mm > MP > 1 µm

• Ekologiska konsekvenser
• Problematiskt för vattenlevande 

organismer

• Osäkra konsekvenser hos människor



Mikroplaster från Konstgräsplaner

• Regeringen  Naturvårdsverket  IVL

• Identifiera viktiga källor & spridningsvägar för MP-utsläpp till havet

• Konstgräsplaner näst största kvantifierade källan till MP

År Spridning per 11-spelsplan & år
Antal prover 

tagna
Metod

2016 3-4 ton 0 Fråga leverantörer om påfyllnad

2017 2-3 ton 0 Fråga driftsansvariga om påfyllnad

2018 300-400 kg 0
Fråga driftsansvarig i Sthlm stad 

om påfyllnad

2019

3,4 kg till dagvatten

Tot. spridning 540kg,

varav en del återförs

0 

3,4kg extrapolerat från ett exjobb 

om 15hp

Fråga flera kommuner om 

påfyllnad, hantering och förlust





Bakgrund – Åtgärder i Västerås stad

• Granulatfällor och filter vid Råby IP

• Uppsamling av material i fällor ~ 24 liter material första året

Frågeställningen:
Hur mkt mikroplaster sprids genom fällorna & behövs ytterligare 
filter för att stoppa upp dessa?



Målsättning

• Fastställa hur mycket mikroplaster som kan spridas vidare via 
dagvattnet från Råby IP när granulatfällor installerats.  

• Identifiera huruvida ytterligare reningsmetoder (ex. filter) är 
viktigt att installera för att minska mikroplastspridningen via 
dagvattnet.

• Ge en enkel jämförande bild av mängden mikroplaster som kan 
återfinnas i vatten från konstgräsplaner i förhållande till andra 
källor i området. 



Genomförande - Provtagning vid Råby IP

• Brunn A – Den sista brunnen med fälla innan filtret
• Brunn B – Brunnen med filtret
• Brunn C – Den första brunnen efter filtret
• Brunn D – Dagvattenbrunn längs med bilvägen



Vattenflödet från brunnarna vid Råby IP

Från 

bostadsområde



Vad kan respektive brunn visa

Brunn A – Den sista brunnen med fälla innan filtret
• Hur mkt mp som kan spridas vidare genom fällorna

Brunn B – Brunnen med filtret
• Hur mkt mp som kan spridas till dagvattennätet utan filter

Brunn C – Den första brunnen efter filtret
• Hur mkt mp som sprids ut till dagvattennätet med befintliga 

reningsmetoder (fällor & filter), inklusive från befintligt 
bostadsområde  norr om Råby IP

Brunn D – Dagvattenbrunn längs med bilvägen
• Jämförelse - Hur mkt mp som återfinns i en dagvattenbrunn 

med annan primär utsläppskälla



Provtagning & Analys

• 3 provtagningar under våren
• 1 referensprovtagning innan

• Ursprunglig plan 
• Mikroplaster – antal (3 tillfällen)
• Mikroplaster – vikt (2 tillfällen)

• Ändrad plan – analysmetod ej helt utvecklad ännu
• Mikroplaster – antal (3 tillfällen)

• PAH (2 tillfällen)
• Grundämnen/Metaller (2 tillfällen)
• Utvidgad Metaller (1 tillfälle)



Resultat – Mikroplaster > 10 µm

Brunn A - Granulatfälla Brunn B – Innan filter

ELEMENT SAMPLE 2019-03-20 2019-04-18 2019-05-24 2019-03-20 2019-04-18 2019-05-24

Sampling Date

filtrerad mängd ml 250 150 142 32 250 133

org partiklar t.ex. PP, PE, PS antal/l 12 33 49 16 48 23

org partiklar t.ex. PMMA, PUR, PET antal/l 4 67 41 <4 40 38

org partiklar med kisel t.ex. plast, gummi antal/l <4 <7 <7 <4 <4 <8

org partiklar med klor t.ex. PVC antal/l <4 <7 <7 <4 <4 <8

org partiklar med fluor t.ex. PTFE antal/l <4 <7 7 <4 <4 <8

Brunn C - första efter filter Brunn D - vid väg

ELEMENT SAMPLE 2019-03-20 2019-04-18 2019-05-24 2019-03-20 2019-04-18 2019-05-24

Sampling Date

filtrerad mängd ml 250 50 178 250 3 68

org partiklar t.ex. PP, PE, PS antal/l 36 141 73 32 20008 59

org partiklar t.ex. PMMA, PUR, PET antal/l 44 60 90 48 1673 44

org partiklar med kisel t.ex. plast, gummi antal/l <4 <20 <6 32 <335 <15

org partiklar med klor t.ex. PVC antal/l <4 <20 <6 <4 <335 <15

org partiklar med fluor t.ex. PTFE antal/l <4 <20 <6 <4 <335 <15



Vad säger resultatet från respektive brunn - mikroplaster

• Inga gummipartiklar i KG-brunnar, dock vid väg

• Ingen markant skillnad i antal partiklar mellan brunn A/B/C 
 Ej motiverat med filter ur mp-synpunkt
• Analysera vad som sitter på filtret för att veta säkert



Kvantifiering av mikroplaster – Ej fyllnadsmaterial SBR

Brunn B

• Partikelstorlek 22 – 58 µm 

• Antal partiklar per liter i 
genomsnitt från 3 mätningar = 
55st

Antaganden;
• Partikelform = liksidig kub
• Plastdensitet = 1,0
• Vattenflöde till brunnen per år = 

1000 kubik

• Årlig spridning från KG till 
dagvattennätet

55 milj. plastpartiklar, ca 3 gram.

Brunn C

• Partikelstorlek 13 - 87 µm

• Antal partiklar per liter i 
genomsnitt från 3 mätningar = 
148st

Antaganden;
• Partikelform = liksidig kub
• Plastdensitet = 1,0
• Vattenflöde till brunnen per år = 

1000 kubik

• Årlig spridning från KG & 
bostadsområde till dagvattennätet

148 milj. plastpartiklar, ca 10 gram.



Kvantifiering av mikroplaster vid väg

• Antalet partiklar i brunn vid väg ca 50 ggr högre än i brunn C

• Med samma antaganden ger detta 7,4 miljarder partiklar per år 
& 0,5 kg mikroplaster

• Grov förenkling – fler prover krävs

Referensprov på regn- & dricksvatten saknas som jämförelse



• Samtliga under 
detektionsgränsen 
vid båda tillfällena

• Mycket låga halter 
även vid väg

Resultat - PAH

ELEMENT SAMPLE Brunn C – Första brunn efter filter

Sampling Date 2019-04-18 2019-05-24

naftalen µg/l <0,030 <0,030

acenaftylen µg/l <0,010 <0,010

acenaften µg/l <0,010 <0,010

fluoren µg/l <0,010 <0,010

fenantren µg/l <0,020 <0,020

antracen µg/l <0,010 <0,010

fluoranten µg/l <0,010 <0,010

pyren µg/l <0,010 <0,010

bens(a)antracen µg/l <0,010 <0,010

krysen µg/l <0,010 <0,010

bens(b)fluoranten µg/l <0,010 <0,010

bens(k)fluoranten µg/l <0,010 <0,010

bens(a)pyren µg/l <0,010 <0,010

dibenso(ah)antracen µg/l <0,010 <0,010

benso(ghi)perylen µg/l <0,010 <0,010

indeno(123cd)pyren µg/l <0,010 <0,010

PAH, summa 16 µg/l <0,095 <0,095

PAH, summa cancerogena µg/l <0,035 <0,035

PAH, summa övriga µg/l <0,060 <0,060

PAH, summa L µg/l <0,030 <0,030

PAH, summa M µg/l <0,030 <0,030



Särskilt känsliga metaller:
Zink, Koppar, Kadmium, Kvicksilver, Bly och Nickel
Samtliga punkter under dagvattenhalter för sista 4 

Dagvattenhalt för Zink vanligen 50-75 µg/l

Brunn A - 73,1 & 71,1 filtrerat & 110 uppslupet
• Övriga provpunkter väl under riktvärdena

Dagvattenhalt för Koppar vanligen 18-40 µg/l

Brunna A - 24,3 & 23,0 filtrerat, 26,0 uppslupet
• Övriga provpunkter väl under riktvärdena

Tydlig trend att Brunn A har höga metallhalter
• Kan motivera användandet av filter

Resultat – Metaller



Slutsatser

• Fastställa hur mycket 
mikroplaster som kan spridas 
vidare via dagvattnet från Råby 
IP när granulatfällor installerats.  

• Identifiera huruvida ytterligare 
reningsmetoder (ex. filter) är 
viktigt att installera för att 
minska mikroplastspridningen 
via dagvattnet.

• Ge en enkel jämförande bild av 
mängden mikroplaster som kan 
återfinnas i vatten från 
konstgräsplaner i förhållande till 
andra källor i området. 

• Inga gummipartiklar återfanns i proverna 
vid konstgräsplanen
• Total mängd plast från KG till dagvatten ca 3-10 

gram per år (ej SBR)

• Filter är ej motiverat utifrån befintliga 
provresultat för att minska mikroplaster –
däremot kan det fungera för att filtrera 
oönskade metaller
• Vidare analys av vad som fastnat i filtret 

rekommenderas för att bekräfta detta

• Antal mikroplaster i dagvattenbrunn vid 
väg var fler till antalet. Vid en av de tre 
provtagningarna återfanns 
gummipartiklar i vattnet vid vägen



Fler slutsatser

• Inget läckage av PAH eller skadliga metaller riskerar att läcka till 
dagvattennätet med befintliga reningsmetoder

• Fler provtagningar
• Från KG för att bättre på spridningsbilden
• Från andra källor för att nyansera stort och smått



Fredrick Regnell

fredrick.regnell@ecoloop.se

070 - 299 26 39
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om mikroplaster 

Sedan maj 2017 arbetar Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen med en 

”Handlingsplan konstgräs” tillsammans med Miljö och 

Hälsoskyddsförvaltningen, Mälarenergi och miljöstrateg från stadsledningen. 

Bland de åtgärder som gjorts utifrån ”Handlingsplan konstgräs” för att 

förhindra läckage av gummigranulat kan nämnas följande där Råby IP är 

referensarena: 

- Asfaltering runt för att skapa hårdgjorda ytor där snömassor med 

granulat läggs vintertid för sedan tvättas och återföras till planerna. 

- Granulatfällor har monterats i samtliga brunnar i anslutning till alla 

tävlingsplaner med konstgräs innehållande granulat. Dess fällor 

samlar upp granulat som sedan återförs till planerna. Mängden 

granulat som samlas upp mäts och dokumenteras. 

- Det har installerats granulatfilter i brunnar som går mot 

avloppsstammen. 

- Det har anordnats avborstningsytor på varje plan där spelare kan 

borsta av sig de granulat som fastnat på skor och kläder. Info skyltar 

finns uppsatta. 

 
• Under 2019 ett bolag Ecoloop tagit vatten prover både för mikroplaster, 

metaller och Pah värden på vår referensarena Råby IP.  
EcoLoop har tagit 3 st. provtagningar under våren och en 
referensprovtagning innan.  
 

• Mikroplaster – antal vid 3 tillfällen. 
• PAH (polycykliska aromatiska kolväten) vid 2 tillfällen. 
• Grundämnen/Metaller vid 2 tillfällen. 
• Utvidgad Metaller vid 1 tillfälle. 

 
I den rapport som presenterades av Eco Loop den 18 juni kan 
sammanfattas med att det inte hittades några mikroplaster vid Råby 
IP, utan enbart vid en dagvattenbrunn jämte Suraleden. 
Se bifogat material från EcoLoop. 
 

- Det har tagits fram nya skötselrutiner för konstgräsplaner i samråd 

med driftpersonal. 

- Inga nya inköp av granulat kommer att ske de närmaste åren då vi 

återför det granulat som hamnar vid sidan av plan. 
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Ambitionen med ”Handlingsplan konstgräs” är att genomföra åtgärder och 

skapa ett arbetssätt vid samtliga våra stora konstgräsplaner som så gott som 

helt hindrar granulat (mikroplaster) att hamna i stadens dagvatten. 

Det bör noteras att vi på den ny anlagda konstgräsplanen för breddfotboll på 

Bäckby har lagt en matta som inte innehåller granulat.  
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§ 109 Dnr TN 2019/00340-1.7.1 

Yttrande över motion från (M) om mikroplaster 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Moderaterna föreslår i en motion att  

- det ska tas fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 

offentliga platser, t.ex. rondeller och lekytor. 

- det ska tas fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av 

gummigranulat i Västerås. 

- det ska utredas möjlighet till årliga provtagningar av förekomst av 

mikroplaster och gummigranulat i dricksvatten.   

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 juni 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Siri Sigrand 
Epost: siri.sigrand@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen              
 

Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande – Yttrande över motion från (M) om 
mikroplaster 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna föreslår i en motion att  

- Det ska tas fram en riktlinje för att begränsa användandet av 

konstgräs på offentliga platser, t.ex. rondeller och lekytor. 

- Det ska tas fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av 

gummigranulat i Västerås. 

Det ska utredas möjlighet till årliga provtagningar av förekomst av 

mikroplaster och gummigranulat i dricksvatten.      

Beslutsmotivering 

Material som konstgräs och gummiasfalt används idag där det finns höga 

krav på en yta som är fysiskt tillgänglig men ändå stötdämpande, exempelvis 

vid offentliga lekplatser eller på skolgårdar. Materialen är relativt 

underhållsfria och används därför ibland även på ytor som är svårtillgängliga 

ur skötselsynpunkt. Dock försöker förvaltningen av miljöskäl begränsa 

storleken på sådana ytor, det är en balansgång mellan miljöhänsyn, 

tillgänglighet och skötselmöjligheter. Alternativa material är önskvärt, men 

bör uppfylla kraven för tillgänglighet och skötsel. En undersökning av 

alternativa material bör inkludera en omvärldsbevakning av den senaste 

utvecklingen på området, en utvärdering av de olika alternativa materialens 

för- och nackdelar samt bedömning av hur de olika materialen kan ersätta 

konstgräs och gummiasfalt.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningens konstgräsytor (vilka främst är ytor på 

lekplatser) dressas med sand, inte med gummigranulat. I dagsläget begränsas 

läckage av gummigranulat från konstgräsplaner i Västerås dels genom att 

filter som samlar upp mikroplaster installeras i dagvattenbrunnar, dels 

genom att konstgräsplanerna dressas med sand istället för gummigranulat. 

Gummigranulat förekommer främst på konstgräsplaner som sköts av Kultur- 

och idrottsförvaltningen, eftersom gummigranulat inte behövs på 

fallskyddsytor för lek. Men även konstgräsplaner för bollspel kan ofta 

dressas med sand. En samordning kring detta mellan Teknik- och 
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fastighetsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, samt Kultur- 

och idrottsförvaltningen kan förstärkas. 

 

Möjlighet till provtagningar, samt vilka provtagningar som redan görs, 

behöver tas upp med Mälarenergi. Rekommendationen är att säkerställa att 

denna kontakt tas. 

 

 

 

Hans Näslund 

Direktör   Lars Wiberg 

   Enhetschef 
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§ 80 Dnr MOKN 2019/00050-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om mikroplaster 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.     

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Moderaterna angående 

mikroplaster till tekniska nämnden och miljö- och konsumentnämnden för 

yttrande. Motionen är undertecknad av Elisabeth Unell (M) och Anna Hård 

af Segerstad (M). I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om 

följande: 

 

- Att ta fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 

allmänna platser, till exempel rondeller och lekytor 

- Att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av 

gummigranulat i Västerås 

- Att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av förekomst av 

mikroplaster och gummigranulat i vårt dricksvatten 

 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 juli 2019.    

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen@vasteras.se             

 

 



 

 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Linda Granath 
Epost: linda.granath@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
kommunstyrelsen@vasteras.se             
 

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om 
mikroplaster (dnr 2019/00704) 

Förslag till beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Moderaterna angående 
mikroplaster till tekniska nämnden och miljö- och konsumentnämnden 
för yttrande. Motionen är undertecknad av Elisabeth Unell (M) och Anna 
Hård af Segerstad (M). I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
om följande: 
 
- Att ta fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 

allmänna platser, till exempel rondeller och lekytor 
- Att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av 

gummigranulat i Västerås 
- Att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av förekomst av 

mikroplaster och gummigranulat i vårt dricksvatten 
 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 juli 2019. 

      

Synpunkter 

Spridningen av mikroplast är ett miljöproblem som uppmärksammas i 
allt större utsträckning. På uppdrag av Regeringen har 
Naturvårdsverket genom IVL Svenska Miljöinstitutet identifierat 
konstgräsplaner som den näst största kvantifierabara källan till utsläpp 
av mikroplast i Sverige1. I en ny rapport från mars 2019 konstaterat IVL 
Svenska Miljöinstitutet även att artificiella utomhusanläggningar med 
gjutet gummi (gummiasfalt/fallskyddsgummi) och konstgräs utan 
granulat utgör källor till spridning av mikroplast2. I rapporten redovisas 
resultatet från fältinventeringar av utomhusanläggningar för idrott och 
lek.  
                                                      
1 IVL Svenska Miljöinstitutet, rapport nr C183 (2016), Swedish sources and pathways 
for microplastics to the marine environment, A review of excisting data 
2 IVL Svenska Miljöinstitutet, rapport nr C359 (2019), Sammanställning av kunskap 
och åtgärdsförslag för att minska spridning av mikroplast från konstgräsplaner och 
andra utomhusanläggningar för idrott och lek  
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Sammanfattningsvis påvisades lösa gummifragment på marken runt om 
samtliga anläggningar och i flera fall hittades mycket höga halter av 
gummirelaterade mikroplaster (≥300 µm) i bottensedimentet i 
dagvattenbrunnarna i nära anslutning till anläggningarna. 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har, tillsammans med Mälarenergi, 
stadsledningskontoret och kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
arbetat för att minska spridningen av mikroplast från stadens egna 
konstgräsplaner. En åtgärdsplan togs fram under 2018 inom ramen för 
nuvarande kemikaliehandlingsplan och flera åtgärder har genomförts 
som lett till minskat läckage. Det visar att åtgärder har effekt och att 
arbetet behöver fortsätta. 
 
De förslag på beslut som lyfts i motionen från (M) ligger i linje med de 
förslag på åtgärder som tagits fram i den pågående revideringen av 
Västerås stads handlingsplan för kemikalier. Projektgruppen för 
revideringen representeras av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
stadsledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
Mälarenergi, Vafab Miljö och Mimer. Enligt förslagen på åtgärder ska 
Västerås stads förvaltningar och bolag: 
 
- Genomföra tillsyn på konstgräsplaner  
- Undersöka alternativa material till gummiasfalt 
- Kartlägga var det finns gummiasfalt inom kommunen 
- Arbeta för att minska användningen av konstgräs och gummiasfalt 

inom staden 
- Föra dialog med privata fastighetsägare angående gummiasfalt och 

konstgräs 
 
Förslagen i motionen ligger även i linje med Västerås stads 
handlingsplan för yt- och grundvatten som pekar ut följande aktiviteter 
om mikroplast som samverkansåtgärder inom det strategiska arbetet:  
 
- Utreda möjligheten att ställa krav på åtgärder på befintliga 

konstgräsplaner och ytor med gummiasfalt i Västerås 
- Utreda alternativa material vid bland annat lekplatser och 

konstgräsplaner för att minimera läckage av mikroskräp 
 
Förvaltningen kan konstatera att förslagen i motionen ligger i linje med 
ovanstående åtgärder. 
 

Bilaga till nämnden 

Motion från (M) om mikroplaster 
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