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Vad är en Handlingsplan
Case: Nacka & Tyresö kommun

Fredrick Regnell

´ KoM 2019 

Sammanfattning

• Veta

• En handlingsplan kan underlätta prioriteringar över vad som ska göras var

• Miljöpåverkan är inte begränsat till mikroplastspridning

• Känna

• Det är möjligt & rimligt för vår kommun/förening att ta fram en handlingsplan

• Göra

• Ta fram en gemensam Handlingsplan
• Samverka mellan Kommunala förvaltningar / Politiker / Föreningsliv
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Vad är en handlingsplan

• Dokument som beskriver hur arbete ska ske inom specifikt område

• Syfte: Underlätta prioriteringar/arbetsuppgifter för att uppnå specifika mål

• Storlek: 1-100+ sidor

• Fokusområde idag – Minska miljöpåverkan från konstgräsplaner
• Mikroplaster

Naturvårdsverkets vägledning

Vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter,
med fokus på minskad spridning av mikroplaster

Alla verksamhetsutövare som ansvarar för underhåll och skötsel av en 
konstgräsplan rekommenderas att ta fram en plan för att minska 
miljöpåverkan från anläggningen.

• KoM ut i mars 2018
• Som följd/efterarbete av NVs regeringsuppdrag
• Finns att tillgå på NVs hemsida

• Skyldigheter/ansvar/miljöbalken - men vad kan man konkret göra då?
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Hur kan en handlingsplan vara utformad
Case: Nacka & Tyresö kommun

Fokus - Minimera mikoplastspridning

Nacka 23 planer på 19 anläggningar (2018)
Tyresö 10 planer på 7 anläggningar  (2019)

• Skiljer sig mycket mellan olika konstgräsplaner
• Drift / Användning / Konstruktion / Omgivning / Vart vattnet tar vägen

• Varje plan är unik → planspecifika åtgärder → Riskprioritering

Riskprioritering av konstgräsplaner
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Nyckelaktörer för att ta fram en handlingsplan

Kultur & 
fritid

Miljö-
kontor

Drift

Miljö-
inspektör

Plan-
enhet

Fastighets-
kontor

Handlingsplan

Politiker

Förenings
-liv
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Vidareutveckling av handlingsplaner

Mikroplaster
• Kontroll och uppföljning av mikroplastutsläpp

• Provtagningar och mätningar

Mikroplaster inte enda miljöfrågan

• Transport - Till och från idrottsplatsen

• Klimatutsläpp

• Klimatanpassning
• Se idrottsplaner som en resurs i stadsplanering, t.ex buffra vatten

Anläggning – Drift – Avveckling 
• Viktigt att se hela kedjan
• System för att återanvända konstgräs inom kommunen

Sammanfattning

• Veta

• En handlingsplan kan underlätta prioriteringar över vad som ska göras var

• Miljöpåverkan är inte begränsat till mikroplastspridning

• Känna

• Det är möjligt & rimligt för vår kommun/förening att ta fram en handlingsplan

• Göra

• Ta fram en gemensam Handlingsplan
• Samverka mellan Kommunala förvaltningar / Politiker / Föreningsliv
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Fredrick Regnell

fredrick.regnell@ecoloop.se

070 - 299 26 39
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