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DEBATT. Vetenskap har övergetts till förmån för rena 
hypoteser. Färska exempel på detta är att kobolt i svenska 
dubbdäck skulle skörda liv i Kongo-Kinshasa och att granulat i 
konstgräs är den näst största källan till mikroplaster i haven, 
skriver Fredrik Ardefors, Svensk däckåtervinning. 
 
Däckmaterial har länge varit föremål för en rad kritiska rapporter som 
flitigt citerats av politiker och debattörer. Liksom alla branscher påverkar 
vår verksamhet samhället och ska också granskas utifrån vår roll och 
vårt ansvar. Men samtidigt är det viktigt att även kritiskt granska dessa 
rapporter för att se hur vetenskapliga de är och hur långtgående 
slutsatser som kan dras utifrån dem. 
Tyvärr ser vi tydliga tendenser att vetenskapligheten överges just inom 
miljöfrågor. Det finns flera rapporter där det inte görs någon åtskillnad 
mellan hypoteser och postulat. En hypotes är något som vetenskapligt 
ska beläggas eller förkastas medan ett postulat är ett grundläggande 
påstående som inte behöver bevisas. Allt oftare ser vi nu att hypoteser 
används som postulat för att nå önskade resultat. Man utgår från det 
som inte är bevisat för att stötta sin agenda. 
 
Tydligast blir det när utredare på välrenommerade forskningsinstitutioner 
i skydd av varumärket tar genvägar till resultat som betalande kunder, 
inte sällan politiskt styrda, förväntar sig. Rapporter sammanställs för att 
uppfattas som vetenskapliga men saknar helt grunder för att uppfylla 
dessa krav. 
Ett exempel är utgångspunkten i IVL:s rapporter (senast 26/9) till 
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Naturvårdsverket respektive Stockholms Stad, att mängden påfyllt 
granulat på konstgräsplaner skulle vara ett relevant mått på hur mycket 
mikroplaster som hamnar i naturen. Konstgräsgranulat pekas till och 
med ut som den näst största källan till mikroplast i havet. I en 
vetenskaplig miljö skulle detta ses som en hypotes som sedan skulle 
beläggas eller förkastas med hjälp av styrkande studier och 
provtagningar. 
Man bortser från tillgängliga vetenskapliga rapporter, till exempel att man 
inte funnit granulat i havet eller att kompaktering visats vara huvudorsak 
till återfyllnad. Man kommenterar inte heller egna tidigare påståenden 
som inte understödjer det önskade resultatet. Det kan istället räcka med 
att man tillsammans med uppdragsgivaren ”anser” att något är en rimlig 
ansats för vidare slutsatser. 
Ett annat exempel är Chalmersforskares aktuella påstående att 
dubbdäck i Sverige skördar liv i Kongo-Kinshasa. Tanketråden bygger på 
att dubbarna i däcken innehåller kobolt som delvis bryts i gruvor med 
undermåliga förhållanden i konfliktområden, vilket skördar dödsoffer. På 
vägen till slutsatsen har dock ett antal delhypoteser inte belagts; att 
däcktillverkare använder kobolt från dessa gruvor, att däck förbrukar 
avgörande mycket kobolt för att kunna anses vara en drivande 
parameter (dubbdäck på en bil innehåller cirka 20 gram medan ett 
elbilsbatteri upp till 10 kg), eller att det skulle bli färre dödsfall om man 
inte använde kobolt i däck. 
Ansatsen borde kanske vara att ta reda på vilka företag som handlar av 
nämnda gruvor, snarare än på måfå välja ut dubbdäck. När det gäller 
risken med granulat borde slutsatsen kanske i första hand handla om 
skötseln av konstgräs snarare än att förbjuda materialet. 
Gemensamt för ovanstående två exempel är att någon bestämt sig för 
att det finns ett problem och sedan anlitar en ”trovärdig” aktör som 
genom en lämplig ansats resonerar sig fram till att problemet verkligen 
finns. 
Problemet förstärks ytterligare av att många börjar referera till dessa 
overifierade hypoteser som sanning. Politiker luras av både dessa 
fabricerade sanningsrapporter och av alarmistisk uppmärksamhet från 
media, till att besluta om mer medel till områden som kan förefalla mer 
angelägna än vad de förtjänar. Nu senast har SKL opinionsbildat utifrån 
de ogrundade påståendena om konstgräs. 
Sverige behöver en ordentlig upprensning i detta misch-masch av 
forskningsförklätt miljökonsulteri. En god början är att granska sagan om 
konstgräsgranulatet som rann ut i havet, en saga i klass med Kejsarens 
nya kläder. 
 
Fredrik Ardefors VD Svensk Däckåtervinning AB 
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För svensk fotboll är konstgräsplaner en nödvändighet för att tjejer och killar ska få 
möjlighet att spela fotboll. 

Idrottens egen strategi ”Strategi 2025 – svensk idrott, världens bästa” handlar till mångt och 
mycket om att fler ska idrotta längre. Inte minst våra äldre. Vi har sett otaliga studier kring 
vikten av rörelse – gärna långt upp i åldrarna – och larmrapporter om stillasittande barn och 
ungdomar. Vi vet att fysisk aktivitet är bra för inlärning och vår hälsa. 

Uteblivna konstgräsplaner skulle innebära att svensk fotboll inte kan leva upp till idrottens 
strategi om fler som idrottar längre och i förlängningen skulle den svenska folkhälsan 
drabbas. 

Svensk fotboll vill vara med och bidra till en positiv folkhälsa i Sverige. Nyligen 
presenterades en dansk studie som visade på att fotboll som motionsform är överlägset 
jogging, intervallträning och styrketräning när man tittar på en sammanslagning av effekter 
för muskelmassa, kondition, fettmassa och bentäthet. En annan form av fotboll – gåfotbollen 
– är en bra motionsform för äldre. 

Vem som helst kan när som helst börja spela fotboll i motionsform, du behöver inte ha spelat 
fotboll eller vara i god form. 

Tillsammans med UEFA har Svenska Fotbollförbundet presenterat en SROI-studie som 
visar på att investeringar i breddfotbollen ger mångfalt tillbaka. SROI-studien visar att 
fotbollens samhällsnytta bidrar till ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter till ett 
värde av hisnande 23 miljarder kronor. En investerad krona i breddfotboll ger tio kronor 
tillbaka. Men det kräver fotbollsplaner. 

Den här sommaren kommer vi minnas länge, inte bara för fotbollslandslagets framgångar i 
VM i Ryssland utan också för värmen och torkan som drabbade Sverige. Den drabbade 
givetvis också våra naturgräsplaner då vattningsförbud infördes av många kommuner. 
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Flera av våra fotbollsföreningar och distrikt har vittnat om att konstgräsplanerna har räddat 
verksamheten i sommar. Dessutom är nyttjandekapaciteten fem gånger större för en 
konstgräsplan än för en naturgräsplan och möjliggör betydligt fler timmar fotboll varje dag, 
varje vecka, varje år. 

För Svenska Fotbollförbundet är det en självklarhet att fortsätta att investera i 
konstgräsplaner, då varken klimat eller ekonomi tillåter att det byggs tillräckligt många 
naturgräsplaner för att täcka behovet av fotbollsspelande. 

Den diskussion som finns kring de klimatmässiga effekterna av granulat på 
konstgräsplanerna är givetvis relevant och vi behöver mer kunskap kring effekterna. Det vill 
svensk fotboll bidra till, genom fortsatt arbete i Naturvårdsverkets beställargrupp, genom 
försöksprojekt där man exempelvis testar helt slutna dräneringssystem men också genom 
tester av alternativ fyllning till granulat. 

Att använda granulat är inget självändamål för svensk fotboll men i dagsläget finns inget 
alternativ som har samma kvaliteter. På flera håll har alternativa fyllningar använts i 
konstgräsplaner, i många fall olika typer av biologisk fyllning som kokos, kork eller sand. De 
fyllningarna har i dagsläget inte tillräckligt goda egenskaper för att vara ett fullvärdigt 
alternativ till granulat, utan kan i stället skada spelarna. 

Vi kan minimera spridning av granulat, genom förbättrad skötsel och vid snöröjning lägga 
snön på hårdgjorda ytor, använda filter i dagvattenbrunnarna och granulatfällor. En norsk 
studie visade att i snitt 2 ml granulat försvinner från planerna via skor och kläder, det kan vi 
minska ännu mer genom att borsta av kläder och skor innan vi lämnar planen. Vi har sett att 
behovet av att fylla på nytt granulat som kommer från kompaktering, inte behöver vara så 
stort, då det kan åtgärdas med harvning av planen. 

Svensk fotboll vill vara en del av samhället och bidra med vår verksamhet för ökad 
jämställdhet, mångfald och demokrati. Svensk fotboll vill bidra till bättre folkhälsa och fler 
som idrottar längre. Men ska vi klara det så behöver våra barn och ungdomar någonstans att 
spela fotboll och då behöver vi fortsätta investera i såväl naturgräs som konstgräs. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln 
står skribenten/skribenterna för. 
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Replik. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller med Svenska 
Fotbollförbundet om att konstgräsplaner är viktiga för att det ska gå att spela fotboll 
året runt i nordiskt klimat och öka nyttjandetiden per plan. Däremot ser vi, som 
företrädare för landets 290 kommuner, frågan ur ett bredare perspektiv. Det är 
kommunerna som bär miljöansvaret. 
Vårt mål är att ge förutsättningar för fortsatt idrottsverksamhet, men med så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Det är därför även vi från SKL och ett antal kommuner 
deltar i Naturvårdsverkets beställargrupp, men dessutom har startat en egen 
beställargrupp för att svara upp mot efterfrågan på konstgräsplaner här och nu. 
Därutöver bevakar vi frågan i många andra sammanhang. 
SKL håller med om att vi tillsammans måste bli bättre på att utveckla nya 
miljömässigt hållbara fotbollsplaner. Men vägen dit kan se olika ut, och kanske har 
SKL och kommunerna en något annan bild än företrädarna för fotbollens intressen. 
Helt överens är vi nog om att vi här och nu måste vidta  vissa första insatser utifrån 
rådande kunskapsläge. Det kan vara att bygga invallningar av planer, slutna system 
och andra liknande åtgärder som minskar granulatsvinnet och spridningen av 
mikroplaster. 
 
Vi vet inte idag hur stora riskerna är med plaster, men det finns anledning till oro. 
Plast i alla former tar mycket lång tid att bryta ned. Mikro- och nanoplaster sprider 
sig konstant i vår miljö. Kommunen som anläggningsägare och driftansvarig för 
konstgräsplanerna är redan idag skyldig att se till att planerna inte okontrollerat 
släpper ut plaster och i egenskap av huvudman för vatten- och avloppsnätet, som 
kan fånga upp plasterna, är kommunen skyldig att se till att vattnet renas. 
Fotbollförbundet har rätt i att det i dagsläget inte finns något alternativ till 
plastgranulater som erbjuder spelkvaliteter såsom de definieras av fotbollens 
organisationer. Men där anser vi att Fotbollförbundet behöver vara ödmjuka och 
diskutera förändrade krav på internationell nivå. Kanske bör begreppet spelkvalitet 
ses över för att gå i samklang med miljökraven?  Vi har alla ett ansvar att driva på 
utvecklingen på de håll vi kan. 
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Över hela Norden pågår arbeten på kommunal och regional nivå för att hantera det 
relativt nyupptäckta miljöproblemet med konstgräsplaner. Det finns en påtaglig risk 
att det leder till att fotboll på konstgräs inte kan bedrivas av miljöskäl, i alla fall under 
förutsättning att dagens kvalitetsregler från fotbollens egna organisationer måste 
uppfyllas. 
Sveriges kommuner tar ett stort ansvar för barns hälsa och idrottande. De 
investerar allt mer i idrottsanläggningar och strävar efter att göra idrottsaktiviteter 
tillgängliga för fler. Trots fler konstgräsplaner tappar fotbollen medlemmar och tjejers 
aktiviteter minskar. Kopplingen mellan mängden aktiviteter och antalet planer är 
därmed inte så självklar som Fotbollförbundet vill framhålla. Låt oss därför föra en 
balanserad diskussion kring hur vi skapar en än mer inkluderande idrott samtidigt 
som den bedrivs på miljömässigt hållbara anläggningar. 
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i 
artikeln står skribenten/skribenterna för. 
 
Gunilla Glasare 
chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Publicerad: 5 oktober 2018 kl 11:16 
Uppdaterad: 5 oktober 2018 kl 12:10 
 

 

 

Slutreplik. SKL och Svenska Fotbollförbundet är i stort sett överens när det gäller konstgräs 
och dess betydelse. Vi är båda två överens om att konstgräs behövs för att vi i Sverige ska 
kunna spela fotboll året runt i hela landet. Vi är också överens om att vi ska ta hänsyn till de 
klimatmässiga effekterna och att vi behöver mer kunskap i frågan om granulatets 
miljöpåverkan. Vi är till och med överens om att det i dagsläget inte finns något alternativ till 
konstgräs med granulat om vi samtidigt ska garantera spelkvaliteten. 

Men vi är inte överens om att lösningen är att tumma på kvaliteten eller sänka vår standard 
för konstgräsplaner genom att ersätta med annan fyllning och därmed försämra 
spelegenskaperna – eller till och med bidra till att fler spelare skadar sig. Nu ser vi tyvärr 
kommuner som ersätter granulat med andra fyllningar, för att kortsiktigt lösa ett hastigt 
uppkommet problem, men som riskerar att skapa andra mer långsiktiga problem. 
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LÄS OCKSÅ 
Stoppa inte byggen av konstgräsplaner 
Efter bara några månaders användning av konstgräsplaner med alternativ fyllning – som vi 
har för lite kunskap om – får vi rapporter om en betydande ökning av skador, såväl bränn- 
som andra skador. Vi ser en stor risk i att kommuner nu väljer att anlägga konstgräsplaner 
med alternativ fyllning som orsakar skador på våra spelare. I farans riktning finns också att 
kommunerna förbrukar sina möjligheter till investeringar i konstgräs, som i förlängningen inte 
kan användas för fotboll. Det innebär att investeringar sker i planer som står obrukbara och 
som också riskerar att bli kvar länge utan att ersättas av bättre material. 

Precis som SKL skriver har kommunerna ett helt annat ansvar än Svenska Fotbollförbundet, 
men det betyder inte att vi inte ser frågan ur ett större perspektiv än att ”bara” spela fotboll. 
Svensk fotboll värnar klimat och miljö samt bidrar på olika sätt till att konstgräsets 
miljöpåverkan minimeras. Vi arbetar i Naturvårdsverkets beställargrupp, med bland andra 
SKL, vi har tagit fram åtgärdsplan och riktlinjer för att minska spridningen av mikroplaster 
från våra planer och vi vill tillsammans med Research Institutes of Sweden, skogsindustrin, 
konstgrästillverkare och det offentliga titta på möjligheten att utveckla ett nedbrytbart, 
biobaserat material. Ett material som både kan leva upp till våra kvalitetskrav och vara 
miljömässigt oklanderligt. 

LÄS OCKSÅ 
Förminska inte konstgräsets miljöpåverkan 
Konstgräs är en förutsättning för fotboll året runt i hela landet. Från Svenska 
Fotbollförbundet är vi angelägna om att planerna ska vara säkra för våra spelare att spela på, 
att de sköts så miljöpåverkan minimeras och att vi tillsammans arbetar för att ta fram nya 
vettiga alternativ till granulat. För att tjejer och killar i Sverige även i fortsättningen ska kunna 
spela fotboll, hela året, vart de än bor. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln 
står skribenten/skribenterna för. 
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Flera studier visar att det inte finns några hälsorisker med att spela på 
fotbollsplaner gjorda av granulat från återvunna däck. Det är därför olyckligt 
att Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd på grund av en felaktig tolkning 
rekommenderar att det inte ska användas, skriver Fredrik Ardefors, vd 
Svensk Däckåtervinning. 

	
Det råder stor brist på fotbollsplaner i Stockholm. Enligt en ny undersökning som 
Stockholms Idrottsförbund låtit göra skulle det behövas 27 nya elvamannaplaner i Stockholm 
bara för att kunna ge fotbollsklubbarna rimliga förutsättningar för sina aktiva medlemmar.  

Tyvärr har missriktad miljöhänsyn inneburit att konstgräsplanerna i Stockholm är dyrare 
och miljömässigt sämre än vad de borde vara. Det nytillverkade material som rekommenderas 
i Stockholm är cirka en miljon kronor dyrare per plan, dammar mer och ger en elva gånger 
större klimatpåverkan än det mest beprövade materialet: återvunnet däckgummi.  

Rekommendationen finns i ett underlag som i dagarna skickas ut från Stockholms miljö- 
och hälsoskyddsnämnd på remiss till övriga nämnder och bolag. Svensk Däckåtervinning har 
tagit del av beslutsunderlaget och vi har sett att det inte ligger i linje med den kunskap och 
forskning som finns på området. Vi har redan tidigare påtalat ett antal felaktigheter och har 
skickat kompletteringar till nämnden utan att få gehör.  

Den huvudsakliga oron kring konstgräsplaner är antagandet att de utgör en väsentlig källa 
till mikroplaster. Det upplevda svinnet från planerna beror dock främst på att planerna 
kompakteras. Detta har misstolkats som att granulat försvinner och att planen behöver fyllas 
på, men i stället för att fylla på med mer fyllnadsmaterial kan planen harvas för att återställa 
djupet. Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd refererar i sitt underlag okritiskt till 
felaktiga siffror som upprepats många gånger i debatten och som härrör ur en feltolkad studie 
från IVL. 
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Slutsatserna som nämnden gör kring hälsa är felaktiga –flera studier visar att det inte finns 
några risker med att spela på fotbollsplaner gjorda av granulat från återvunna däck. Som 
jämförelse kan nämnas att de som arbetar med att tillverka eller hantera däck har betydligt 
högre exponering än de som spelar fotboll på det. Tillverkningen är mycket hårt reglerad och 
innehållet väl dokumenterat. Detta till skillnad från många andra importerade plastmaterial. 
Skulle det finnas några som helst hälsorisker skulle de upptäckas redan under tillverkningen. 
Försiktighetsprincipen är viktig men det blir absurt när risken med till exempel PAH i 
däckgranulat målas upp som en hälsorisk när nivåerna är en bråkdel av den man får i sig 
genom vanlig kost.  

De ämnen som finns i däck är mycket hårt bundna. Studier har bland annat gjorts på vatten 
som runnit igenom granulat av däckgummi och de värden som uppmätts av till exempel 
tungmetaller är mycket låga (under gränsvärdet för dagvatten) och utgör ingen som helst risk 
för vare sig spelare eller den omgivande miljön. 

Rekommendationerna saknar dessutom livscykelanalys och konsekvensanalys. Vad gäller 
till exempel klimatpåverkan har IVL Svenska Miljöinstitutet konstaterat att de granulat som 
förespråkas i Stockholm (EPDM-, respektive TPE-granulat) innebär 11 respektive 35 gånger 
så stor påverkan, som däckgranulat.  

Både i nämndens underlag och i debatten ser man ofta förslaget att byta ut konstgräs mot 
naturliga material. Men att byta ut tekniska material mot organiska löser inte våra stora 
miljöproblem. Att till exempel byta ut materialet mot organiskt material som kork innebär att 
det behövs 23 hektar korkeksplantage för att försörja varje fotbollsplan med kork. Dessutom 
är materialet betydligt sämre att spela på.  

Om vi tillsammans ska lösa problemet med resursförbrukningen i världen måste fler material 
återföras i kretsloppet och cirkulera ett eller flera varv till. Men då behöver vi en helhetssyn 
och ett mer faktabaserat förhållningssätt till olika material än vad miljö- och 
hälsoskyddsnämnden uppvisar.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln 
står skribenten/skribenterna för. 
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Replik. Svensk Däckåtervinning har i en debattartikel ifrågasatt de slutsatser som vi har 
dragit om kemikalieinnehållet i så kallat SBR-granulat tillverkat av gamla bildäck. 

LÄS OCKSÅ 
Miljönämnden drar fel slutsatser om konstgräs 
I Stockholm har vi prioriterat att fasa ut skadliga kemikalier ur framförallt barns lekmiljöer. 
Vi vill inte lägga en produkt som innehåller utfasningsämnen på en miljö som våra barn leker 
på, även om klimatpåverkan från alternativet kan vara lite högre. Det är i sig ingen nyhet att 
vi väljer bort SBR-granulat, det har funnits sådana beslut i staden sedan 2006. 

I Stockholms stad tog vi tag i detta när vi såg snöhögar fulla med granulat. Det finns 
definitivt en spridning av mikroplast från konstgräsplaner. Spridningen kan minimeras 
med  rätt typ av skötsel och med granulatfällor i dagvattenbrunnar. 

Vi förstår att gamla bildäck kräver en avsättning, och vi jobbar på många håll med att bidra 
till den cirkulära ekonomin. Men så länge SBR-granulat innehåller kemikalier som finns på 
Stockholms utfasningslista kommer vi inte lägga det på våra konstgräsplaner. Det kan vara 
tufft för en bransch som i tio år haft en marknad för att lägga sitt avfall på fotbollsplaner. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln 
står skribenten/skribenterna för. 
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Slutreplik. Miljöpartiets replik kring konstgräsplaner illustrerar tydligt att klappjakten på 
återvunna däck inte är baserad på fakta och debattören undviker dessutom det viktiga 
systemperspektivet samt raljerar över avfall. 

URSPRUNGSARTIKEL: 
Miljönämnden drar fel slutsatser om konstgräs 
REPLIK: 
Svensk Däckåtervinning har fel om konstgräset 
Den enklaste och billigaste lösningen för industrin vore förmodligen att köra uttjänta däck 
direkt till förbränning. Sedan 1994 har Svensk Däckåtervinning, utan vinstintresse, valt att i 
stället i första hand verka för säker materialåtervinning. Det vinner både miljön och 
idrottsutövarna på.  Vårt största underliggande miljöproblem i dag är förbrukningen av 
världens resurser för att tillverka nytt material och nya produkter. I däckgummi finns ett 
välbeprövat material som har många goda egenskaper och kan bidra till ökad cirkulär 
ekonomi. Miljöpartiet borde istället för att ägna sig åt ogrundad alarmism välkomna alla 
initiativ till återanvändning och börja se ”avfall” som resurser. 

Det är ett faktum att material från återvunna däck inte är skadligt för hälsan. Flera 
hälsomyndigheter har konstaterat det, däribland de schweiziska och de nederländska, liksom 
den Europeiska Kemikaliemyndigheten, liksom hälsotester på 45 000 arbetare i 
däckindustrin.  Man måste kunna skilja mellan innehåll och risk. Innehållet i däck är starkt 
reglerat i lag och de små mängder tillsatsämnen som finns är i starkt bunden form och lakar 
inte ut. Med samma resonemang som Miljöpartiet driver borde återvinning av rostfritt stål i 
bestick och diskbänkar förbjudas omedelbart, de innehåller ju tungmetaller, till exempel 
krom, som legeringsämnen.  

Fördelen med att använda gummigranulat på fotbollsplaner är att materialet är lätt att samla 
in igen och kan återanvändas ytterligare en gång. Att fasa ut ett återvunnet material på 
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tveksamma grunder och ersätta det med dåliga nytillverkade material är kontraproduktivt 
eftersom det innebär högre miljöbelastning och kostar mer pengar. 

Klimatnyttan med att använda återvunnet däckgummi på konstgräsplanerna är inte på något 
sätt marginell. Klimatbesparingen uppgår till cirka 50 ton CO2 per plan jämfört med att 
använda nytillverkade material. Det motsvarar 5 000 ton CO2 för Stockholms Stads cirka 100 
fotbollsplaner. En klimatbesparing som utgör hela 25 procent av stadens målsättning för mer 
resurseffektiva kretslopp till år 2020. 

Svensk Däckåtervinning verkar för att även de små mängder granulat som hamnar utanför 
planen ska minimeras ytterligare. Det låter sig tämligen enkelt göras om man vill. Här har 
Fotbollsförbundet har tagit fram bra riktlinjer för hur planerna kan skötas så att spillet i till 
exempel snöhögarna fångas upp och förs tillbaka till planerna. 

Vi vill påminna om att förslaget kring konstgräsplaner som nu gått ut på remiss i Stockholm 
Stad fortfarande bara är ett förslag.  Stockholm har möjlighet att fatta beslut som både är 
billigare för stockholmarna, minskar klimatpåverkan och innebär cirkulär ekonomi i praktiken 
när förslaget kommer tillbaka från remissrundan efter valet i höst.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln 
står skribenten/skribenterna för. 

	


