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Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kommunfullmäktige 
2019-11-04 

Svar på interpellation till kultur-och fritidsnämndens ordförande 
från Camilla Henricsson Bajas(S) angående konstgräsplaner

Bakgrund

Alliansen har i sin kappa för politisk inriktning för mandatperioden framhållit att alliansen 
prioriterar miljöfrågorna samt att kommunen skall arbeta brett och aktivt inom samtliga 
verksamheteter med miljöfrågor.

Camilla Hericsson Bajas (S) har till Kultur och fritidsnämndens ordförande Birgitta Kaasik (M) 
ställt frågan gällande när Täby kommun planerar att börja använda ett hundra procent 
nedbrytbart, komposterbart, organiskt och återvinningsbart ifyllnadsgranulat på sina 
konstgräsplaner, och när Täby kommun planerar att byta ut ifyllnadsgranulat på befintliga 
planer mot ifyllnadsmaterialet Saltex Biofil.

Svar:

Under senare år har frågan om fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner varit omdiskuterat, främst 
av miljöskäl. 

Täby kommun har idag ett flertal konstgräsplaner och fotboll är en idrott som växer i Täby 
kommun, både på pojk- och flicksidan.

Miljöfrågor är prioriterade inom samtliga verksamheter inom kommunen. Kultur och fritid 
arbetar löpande med omvärldsanalys och följer utveckling gällande trender avseende olika 
fyllnadsmaterial kopplat till konstgräsplaner. I Täby finns det exempel på planer som endast är 
fyllda med sand istället för annat fyllnadsmaterial. Utöver detta arbetas det aktivt för att 
begränsa spridning av fyllnadsmaterial på kommunens planer bland annat genom särskilda 
filter i dagvattenbrunnar, men även genom att säkerställa att vinterskötseln av planerna sker 
på sådant sätt att fyllnadsmaterialet hålls inom konstgräsplanerna eller på ett begränsat 
område.

Det nya granulatet Saltex Biofil finns idag på sex planer runt om i Sverige men är fortfarande 
relativt nytt på marknaden. Vissa problem med statisk elektricitet har kunnat konstateras på 
några av planerna som finns i Sverige, men problemet går att förebygga genom olika metoder. 
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Fyllnadsmaterialet Saltex biofil är dyrt att lägga på en 11-spelsplan.  Kostnaden bedöms ligga 
på ca 1,6 mnkr per plan. För att säkerställa fyllnadsmaterialets kvalité och spelegenskap bör 
materialet prövas under en tid och därefter utvärderas för att säkerställa att detta motsvarar 
föreningarnas förväntningar.

Svårigheter kan vidare uppstå om samtliga konstgräsplaner fylls med Saltex biofil beroende på 
att markförhållanden och svikten varierar från plan till plan. Det är därför svårt att i förväg 
bedöma hur en fyllning med Saltex biofil kommer att påverka studs- och spelegenskaper. 

Birgitta Kaasik (M)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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