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Svensk Däckåtervinning AB avger härmed sitt yttrande avseende rekommendationer för 
konstgräs mm. Yttrandet är tämligen omfattande men sammanfattas på fem sidor. 
 

Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst-eller tillväxtintresse 
sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk 
Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i 
vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att 
däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för 
en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet 
däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. 
 

Sammanfattning och hemställan 
 
Om det remitterade förslaget 
Svensk Däckåtervinning delar Miljöförvaltningens uppfattning att kemikalier och mikroplaster 
inte skall spridas till naturen. 
  
Tyvärr bygger förvaltningens remitterade förslag på missuppfattningen att det finns ett 
problem med ifyllnadsgranulat som produkt och underlåter därmed att fokusera på 
användning och underhåll, vilka är avgörande för konstruktionens funktionalitet samt ingående 
materials, t ex infill, prestanda och miljöpåverkan.  
 
Underlaget är dessutom behäftat med hundratals (!) felaktigheter, inklusive vilseledande 
sammanfattningar av de forskningsrapporter och regelverk som rekommendationen påstår sig 
luta sig emot.  
 
Rekommendationen har sålunda fel fokus och håller därtill inte den kvalitetsnivå som bör 
krävas för att kunna användas i stadens förvaltningar.  
Ifyllnadsgranulat diskrimineras onödigtvis och i synnerhet SBR från återvunna däck.  
 
Förslaget bör förkastas i sin helhet och omarbetas. Invändningarna redovisas i detalj i Annex 2 
till detta remissyttrande men sammanfattas nedan. 
 
Om konstgrässystem med gummigranulat 
1. Om granulatet stannar på planen är det konstaterat säkert för såväl hälsa som för miljö. 

De kvalitetsvariationer som finns på marknaden kan hanteras utan att straffa ut hela 
materialkategorier såsom det har utformats i förslaget. 

2. Om vi ska understödja motion i form av fotboll året runt så är återvunnet däckgranulat på 
konstgräs det bästa ur funktionssynpunkt, ekonomi och miljöpåverkan jämfört med 
alternativen. De små riskerna med granulatflykt kan lätt hanteras med rätt skötsel. 

3. Med rätt skötsel: 
• Kan spelarna fortsätta glädjas åt konstgräs med ett gummigranulat som är marknadens 

mest beprövade, funktionellt bästa och ett underlag som skyddar mot skador 
• Behöver planerna inte fyllas på med mer granulat och livslängden för hela 

konstgrässystemet ökar med ett antal år, med minskade totala kostnader för staden 
• Kan oron för spridning av mikroplaster och kemikalier enkelt avfärdas.  
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Hemställan 

Svensk Däckåtervinning AB hemställer att rekommendation återkallas i sin helhet och att en 
ny rekommendation tas fram som tar sin utgångspunkt i funktionskrav, krav på hälsa och miljö, 
ekonomi mm vid upphandling men fokuseras på instruktioner och underhållsåtgärder. 
Härvidlag finns ingen anledning att vare sig undvika granulatplaner eller att diskriminera 
återvunnet däckgummi, SBR, som dessutom i livscykelanalyser visat sig överlägset alternativen 
sett till total miljöpåverkan. 
 
 
  
Underlag till hemställan  

 
A. Behov: Utgångspunkten för vårt remissvar är att det är önskvärt och viktigt att fortsätta 

idrotta och spela fotboll oavsett årstid och väder. Svenska Fotbollförbundet har i sin 
nyligen presenterade analys visat på nyttan för hälsa, integration, jämlikhet mm baserat 
på fotbollsspel. Vi hänvisar till SvFF för mer information om detta. 
 

B. Teknologi: Dagens planer (3:e generationens planer av senaste version) är utvecklade 
under lång tid för optimal funktion, säkerhet och ekonomi och bygger på ifyllnad av 
granulat för att ge stadga, svikt, minska skador mm. Infyllnadsmaterialet skall vara 
kemiskt stabilt, UV-tåligt, temperaturokänsligt, åldringsbeständigt, fjädrande, tungt nog 
för att inte blåsa bort eller flyta iväg med regnvatten, okänsligt för statisk elektricitet så 
att det inte fastnar på kläder, inte fastna när det blivit fuktigt mm. Samtliga dessa 
funktioner uppfylls av det beprövade återvunna däckgranulatet eftersom de flesta av 
funktionerna motsvarar samma krav på däcket i sin ursprungsfunktion. Denna funktion 
uppfyller de högsta kraven både för fotboll på elitnivå samtidigt som den skyddar spelare 
– av alla åldrar och oavsett nivå – från skador. 
 

C. Miljö: Det har uppkommit en problemställning kring mikroplaster och farhågor om 
huruvida ifyllnadsgranulat lämnar planerna och hamnar i naturen i en problematisk 
omfattning. Frågeställningen kan delas upp i två underkategorier beroende på om det är 
naturkrafter eller mänsklig aktivitet som utgör risk för granulatflykt. 

a. Naturkrafternas påverkan: Effekten av dessa är uppmätta via avrinning av dagvatten 
och visat sig obetydliga men kan även minimeras ytterligare med filter. Granulatflykt 
denna väg handlar om gram eller kilogram, inte om ton. Det mesta av nederbörden 
dunstar och gummigranulat är tyngre än vatten så det förs inte med annat än korta 
sträckor. Motsvarande iakttagelser gäller bortförsel via vind. Granulatet blåser inte 
bort, dels på grund av gummigranulatens tyngd, men även på grund av att 
konstgrässtråna motverkar vindens effekt på marken och håller dem kvar på planen. 

b. Mänsklig aktivitet vid nyttjande och skötsel:  Det är konstaterat att obetänksamhet 
har lett till att vissa mängder spill har uppkommit. Dels därför att spelare fört med sig 
granulat från kläder och skor men även att underhåll såsom snöröjning och borstning 
fört med sig granulat från planerna.  

• Nyttjande vid spel har studerats via 12.500 aktiva i Norge och mängden granulat 
som följer med kläder och skor motsvarar i snitt ca 14 kg per plan och år. Det är inte 
en mängd som skall tillåtas lämna planen, utan ska både borstas av och även tas 
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upp efteråt. Instruktioner behövs men proceduren är enkel och borstar mm är en 
mindre investering. 

• Skötsel och underhåll är en delvis eftersatt verksamhet för konstgräs där det är 
viktigt att hårdgjorda uppsamlingsytor för snö, maskinvård osv finns tillgängliga och 
används. Här kan spill bli allt från försumbart till mycket stort beroende på hur 
hanteringen sker. Detta skiljer sig dock inte från andra verksamheter, t ex sandning 
av vägar på vintern, intagandet av en smulig sockerkaka i fikarummet osv; man 
städar efter sig. Det är inte meningsfullt att mäta dessa mängder då det inte säger 
något annat än hur väl planen sköts. Metoder och instruktioner finns idag 
tillgängliga för korrekt skötsel men det kan krävas begränsade investeringar i 
hårdgjorda ytor med kontrollerad avrinning samt lättare utrustning. 

c. Flera miljökonsultföretag har sålt kommersiella rapporter som kartlagt hur mycket 
granulat som köpts in, respektive fyllts på, konstgräsplaner. De redovisade volymerna 
är inte relevanta för att bedöma vad som okontrollerat hamnar i havet eller naturen 
vid korrekt hantering. Det huvudsakliga skälet till återfyllnad – för att behålla 
spelegenskaperna – är brist på ursprungspåfyllnad respektive kompaktering och inte 
granulatflykt till naturen. Miljökonsulternas rapporter ska därför ses som ett inspel på 
hur mycket pengar anläggningsägare kan spara på korrekt skötsel men är inte ett mått 
på miljöpåverkan. 

d. Nedskräpning vid felbruk (att inte borsta av sig) eller felaktig skötsel ska självklart 
beivras som all annan nedskräpning. Här kan det vara bra att upplysa såväl spelare som 
aktiva inom skötsel att även spridning av granulat är nedskräpning, precis som att 
spotta snus eller tuggummi eller att dumpa andra ämnen där de inte hör hemma. 

e. Inget granulat har förvisso konstaterats i vare sig havet eller i vattenlevande 
organismer. Åtgärder enligt ovan minimerar risken för att detta ska vara fallet även i 
framtiden. 

 
D. Hälsa: Ett flertal studier, bland annat Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA, 

amerikanska, holländska och italienska studier visar att spel på konstgräs med infyllnad 
av återvunnet däckgummi är ofarligt (försumbar risk). Detta beror på att 
däcktillverkning är en mycket reglerad och utvecklad process samt att de små mängder 
problemsubstanser som tillsätts vid tillverkning endera förbrukas, ombildas eller binds 
kemisk vid vulkaniseringen och därför inte lakar eller migrerar. Mycket stora studier på 
arbetare (45.000 stycken) i däckindustrin har bekräftat att däckgummi inte kan kopplas 
till högre ohälsotal. 
 

E. Cirkulär ekonomi. Återvunnen däckråvara är ett bra exempel på fungerande cirkulär 
ekonomi i praktiken. Genom att förlänga livslängden på ett tekniskt avancerat material 
minskar uttaget av resurser från vår planet. Idag lever vi i Sverige på ett sätt som 
motsvarar att vi hade 4,2 jordklot att konsumera per år. Efter att däckgranulatet har 
tillfört nytta på en konstgräsplan – och sparat på andra resurser, inklusive de mängder 
av CO2 som krävs för alternativen – kan det på ett enkelt sätt samlas in igen och 
tillföra ny nytta i nästa tillämpning. Genom systemtänkande uppenbaras dessa 
möjligheter. 
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En ny och omarbetad rekommendation behöver skärpas när det gäller 
bland annat nedanstående delar 

 
1. Uppmärksamma och beivra miljöbrott – Om inte utövare eller planskötare följer 

instruktioner och förutsättningar behöver kraftfulla åtgärder behöver sättas in, inklusive 
anmälan för nedskräpning.   

2. Riktlinjer för underhåll. Spridningen av mikroplaster per plan år till naturen ska inte 
behövas räknas i kilo utan i gram och helst helt elimineras. Utöver de löpande 
skötselrutinerna, vilka är underutvecklade i rekommendationen, behöver materialens 
livslängd beaktas i underhållsplanerna och låta styra tidpunkt för återtag av delar eller hela 
systemet.  

3. Riktlinjer för hur verksamhetsansvariga håller sig löpande underrättade om skötseln går ur 
miljösynpunkt (26 kap. 19 § miljöbalken) 

4. Helhetsbedömning. Rekommendationen saknar överväganden i relation till 
generationsmålets övergripande ambition om resurseffektiva och giftfria kretslopp och 
folkhälsomålen. Härvid måste proportionalitet och risk vägas in. Till exempel har staden 
har många andra exponeringskällor för PAH som är mångdubbelt värre – här talar vi om en 
faktor på mer än 1000 gånger värre, däribland drivmedel, intag av mat (framförallt grillad), 
asfalt, bekämpningsmedel, och stadens utsläpp från avfallsförbränning. Exponeringskällor 
till zink är sannolikt störst från lyktstolpar och andra förzinkade installationer. 
(Skälighetsprincipen i Miljöbalken, som i en vidare mening är en rättssäkerhetsprincip som 
innebär att det skall råda balans mellan mål och medel, avvägning av funktionens nytta 
mot kostnaderna för säkerhetsåtgärder). 

5. Cirkuläritet. Resurseffektivitet är sammankopplat med cirkulärt och saknas helt i all 
dokumentation från Stockholms stad! Självklart ska de resurseffektiva kretsloppen inte 
vara behäftade med risker för hälsa eller miljö; vilket ska framgå av en riskbedömning. Här 
har Stockholms stad helt missat innebörden, att något är ”giftfritt” är en bedömning av 
både inneboende fara och risk för exponering. Att ensidigt fokusera på det kemiska 
innehållet är suboptimerande och linjärt. I ett samhälle med målet att ställa om till cirkulär 
ekonomi och ett systemperspektiv borde istället Stockholms stad ta ledningen genom att 
ta ett större globalt ansvar för jordens resurser istället för att skapa rekommendationer 
som att jorden vore oändlig. Genom att ställa relevanta krav kan man även påverka 
produktion och tillverkning på ett fördelaktigt sätt. Riktlinjer för hur ”konstgräs, 
gummigranulat och platsgjutet gummi ska bidra till en cirkulär ekonomi bör också tas fram. 
Små och hanterbara risker ska inte tillåtas stå ivägen för bra lösningar -i synnerhet inte om 
alternativen är oprövade eller sämre! 

6. Transparens gällande rådande forskningsläget. Rekommendationen skapar en vilseledande 
bild av att materialet – främst granulat av återvunna däck – att det skulle vara farligt för 
hälsa och miljö trots att rapporterna som hänvisas till inte ger stöd för detta utan tvärtom. 
Mest flagrant är kanske rekommendationens missrepresentation av Europeiska 
Kemikaliemyndighetens (ECHA) slutsatser och rekommendationer.  

7. Materialkrav – behövs och skall även gälla påfyllnadsgranulat – men kraven ska vara 
kompetent satta samt relevanta utifrån ett riskperspektiv. Svensk Däckåtervinning finner 
det märkligt att Stockholm stad väljer att inte följa utvecklingen i EU – utan frångår 
rekommendationer och en kommande lagstiftning som baseras på massiv riskbedömning, 
med väsentligt högre kompetens än denna remiss bygger på, och väljer en egen väg, 
istället för att invänta REACH som nu kommer med restriktioner som är anpassade för just 
konstgräs och infill. De kemikaliekrav som Miljöförvaltningen skickat ut på remiss bygger 
på tester av icke representabla granulat (Stockholm har inte inköpt svenskt däckgranulat 
på lång tid och istället testat andra material vilket legat till grund för slutsatserna), 
dessutom med gränser som är irrelevanta och som går emot regelverken som de säger sig 
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luta sig emot. På detta sätt straffar dessa godtyckligt satta krav ut det miljöbästa 
alternativet. (Rekommendationen åsidosätter miljöbalkens 7 §, Rimlighetsavägning). Allt 
återvunnet – påstått – däckgranulat på marknaden kommer inte enbart från bildäck, utan 
sämre gummisorter kan ha blandats in i processen. Detta kan resultera i granulat som faller 
sönder i mindre partiklar; dammar, svärtar ner spelare och fotbollar, etc. Svensk 
Däckåtervinning anser – i likhet med europeiska kemikaliemyndigheten – att krav skall 
ställas för att undvika risk att förorenat SBR granulat köps in. Det finns idag standarder för 
att definiera renhet i granulat och krav bör ställas på spårbarhet för materialet. Detta bör 
för övrigt gälla för alla material. Det är viktigt att notera att inga av de material som 
omnämns i rekommendationen är entydigt definierade utan kan innehålla olika ämnen och 
risk beroende på tillverkare. 

8. Livscykelanalys av befintliga alternativ: Material som i en enskild tillämpning kan verka 
förmånlig kan sett över hela livscykeln vara ett sämre alternativ. Detta är särskilt tydligt i 
valen vid fyllnadsmaterial till konstgrässystem. Vid avvägning av nytta/potentiell risk 
behöver alternativa lösningar för att uppnå efterfrågad nytta analyseras innan beslut om 
restriktioner i användning av återvunna material tas, så att inte konsekvensen blir att 
sämre jungfruliga material ersätter de återvunna i samma tillämpning. Vid analys av olika 
alternativ behöver en livscykelanalys finnas med. Detta behöver speglas både i stadens 
rekommendation samt tas i beaktande vid inköp. Lämpligen kräver staden att 
leverantörerna presenterar livscykelanalyser med jämförbara systemgränser som tillägg till 
sina materialdatablad.  

9. Funktionskrav vid inköp: Livslängden och spelegenskaper är nyckeln, funktionen behöver 
vara utgångspunkt vid upphandling, inte enbart kemi. Utan att vara uttömmande vill 
Svensk Däckåtervinning visa på möjligheten att ställa funktionskrav vid upphandling genom 
nedanstående exempel. Kraven på anläggningen som helhet bör ställas av Svenska 
Fotbollförbundet men krav på infyllnadsgranulat kan ske på följande sätt enligt Annex 7. 

10. ”Miljövänligare alternativ”: I ett flertal sammanhang talas det tendentiöst om att man ska 
söka ”miljövänligare alternativ” till konstgräs med infyllnadsgranulat. Talet om sådana 
alternativ faller dock platt till marken eftersom man inte definierat vad ”miljövänligt” 
innebär. Uttalandet utgår både från den felaktiga bilden att granulat är konstaterad 
miljöfarliga men även att det finns alternativ som både är bättre ur miljöhänseende och 
som även ger önskad funktionalitet. I själva verket har återvunnet däckmaterial enligt 
genomförda livscykelanalyser den minsta miljöpåverkan jämfört med alternativen (infill på 
konstgräs).  Även så kallade biologiska lösningar har problemställningar som inte har 
undersökts, t ex kräver kork mycket stora odlingar för försörjningen och naturgräs kräver 
konstgödsling som till betydande del hamnar i det konstaterat övergödda Östersjön. Och 
nya anläggningar som valt bort granulat har både i Sverige och i Norge redan visat sig inte 
uppfylla kraven samt även medfört större skadeutfall på spelare. Ansatsen bör således vara 
att avstå från sådana odefinierade propåer och i stället arbeta med generell kravställning 
enligt punkt 9. 

Svensk Däckåtervinning AB står till förfogande avseende klarlägganden i detta yttrande samt 
för att bistå staden med svenskt och internationellt kunnande och underlag avseende 
återvunnet däckmaterial i allmänhet och tillämpning på konstgräsplaner i synnerhet. 

Vaxholm 2018-10-30 

SVENSK DÄCKÅTERVINNING AB 

 

Fredrik Ardefors, VD 
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Förteckning över bifogade dokument 

Annex 1 –  ECHA:s utvärdering av gummigranulat (ECHA:s sammanfattning på svenska) 
 Sammanfattning: I motsats till vad rekommendationen gör gällande drar Echa 

slutsatsen att det på sin höjd finns en mycket liten källa till oro på grund av exponering 
för återvunnet gummigranulat. De försiktighetsåtgärder de rekommenderar handlar i 
huvudsak om att säkerställa att granulatet som används verkligen är av samma höga 
kvalitet som det som produceras i Europeiska däckfabriker respektive allmän hygien.  

 
Annex 2 –  Detaljsynpunkter på rekommendationen och dess bilagor  
 Sammanfattning: Eftersom rekommendationen från Stockholms Stad innehåller 

hundratals sakfel och missvisande referenser, har Svensk Däckåtervinning valt att 
kommentera dessa i en separat bilaga (över 50 sidor lång). 

 
Annex 3 -  Konstgräs och hållbar utveckling 
 Cirkulär ekonomi tillför systemperspektiv och pragmatiska principer till samhällets 

hållbarhetsutmaning. Något som även saknas i Miljöförvaltningens förslag. I denna 
artikel beskrivs den cirkulärekonomiska ansats som Svensk Däckåtervinning använder 
som ledstjärna. 

 
Annex 4 –  Livscykelanalys av granulat för konstgräsplaner (Ragn-Sells AB) 
 Livscyckelperspektivet är bordlagt i rekommendationen, och ett snävt [och felaktigt] 

kemikalieperspektiv har istället ensidigt använts. Här bifogas en färsk livscyckelanalys, 
som dessutom är baserad på svenska förhållanden och som ser till helhet i 
miljöpåverkan.  

 
Annex 5 –  Frågor och Svar om granulat för konstgräsplaner (Ragn-Sells AB) 
 Eftersom rekommendationen bygger på flera grundläggande felaktigheter och 

vilseledande referenser, och dessutom är mycket omfångsrik, bifogas här svar på de 
viktiga frågorna  i ett format som är lättläst och sakligt. 

 
Annex 6 –  Datablad Granulat medium Infill (Ragn-Sells AB) 
 Den kemiska analys som delvis ligger till grund för Miljöförvaltningens förslag baseras 

på granulat av okänd, och sämre kvalitet. För att vinna tid vid omtag på 
rekommendationen, bifogas här datablad på granulat av den sort som förslaget utalar 
sig om. Dessutom visar databladet exempel på gränsvärden och mätstandrader som är 
relevanta för materialet i fråga, något som rekommendationen och kemikaliecentrum 
inte kommit i mål med. Notera även här skillnaden mellan uppmätt förekomst och risk 
för lakning eller migration. 

 
Annex 7 -  Funktionskrav för infill 
 Exempel på hur en ny rekommendation kan ställa krav på infill till konstgräsplaner för 

att uppnå fullgjord funktionalitet, låg påverkan på hälsa och miljö, cirkularitet mm. 
 
Annex 8 -  Aktuella debattartiklar angående Konstgräs 
 Grundläggande perspektiv saknas i Miljöförvaltningens förslag kring konsekvenser och 

källkritik. I denna bilaga återvinns flera aktuella debattartiklar som breddar 
perspektivet. 

 
  


