Motion angående konstgräsplaner
Den miljöpolitiska debatten är bred och handlar om allt från global uppvärmning och
forskning på nya energikällor, till utsläpp i sjöar och hav. Även om åsikterna går isär kring
vilken miljöpolitik som är mest effektiv, torde de flesta ändå vara överens om att miljön är
viktig och på olika sätt angår oss alla.
En aspekt av miljödebatten som ibland tyvärr får för lite utrymme, är frågan om vår direkta
närmiljö. Medan den globala miljöpolitiken till stor del debatteras och utvecklas på den
internationella arenan – bl.a. inom FN och EU – har de enskilda kommunerna en given roll i
arbetet för en hälsosam och giftfri närmiljö. Det är framför allt lokalt som en kommun har
möjlighet att påverka, oavsett om det handlar om äldreomsorg, skola, eller som i det här fallet,
lokal miljö.
Ett potentiellt miljöproblem som i första hand slår lokalt, men i förlängningen också kan
sprida sig till större områden, är mikroplaster. Mikroplaster är ett samlingsnamn på
plastfragment som är upp till 5 millimeter och som ofta sprids i naturen till följd av
nedskräpning eller slitage på plastprodukter. Ett exempel på spridning till följd av slitage är de
mikroplaster som kommer från konstgräsplaner. Till skillnad från naturligt gräs har
konstgräset visserligen den fördelen att man kan spela fotboll och idrotta på det under vintern,
men konstgräsets negativa miljöpåverkan är samtidigt någonting man bör ha i beaktande –
speciellt med tanke på att det ofta är barn som i samband med idrottsutövning nyttjar dessa
konstgräsplaner och då riskerar att få mikroplaster på kroppen och kläderna. Enligt en artikel
på Svenska miljöinstitutets hemsida sprids det ungefär 500 ton mikroplaster per åt från de
svenska konstgräsplanerna, vilket är en hel del, speciellt med tanke på den pågående debatten
om plastens skadliga effekter och försöken att minska plastanvändningen.1
Man kan jämföra konstgräset med dubbdäck, där vi av just hälso- och miljöskäl har
dubbdäcksförbud i bl.a. delar av Stockholms innerstad.
Sverigedemokraterna eftersträvar en effektiv och ambitiös miljöpolitik, där rätt åtgärder sätts
in på rätt nivå. Som lokalpolitiskt aktiva vill vi se en giftfri närmiljö här i Haninge, en
närmiljö som vi kan vara stolta över och lämna i arv till kommande generationer.
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Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Haninge kommun utreder de miljömässiga konsekvenserna av kommunens nuvarande
konstgräsplaner, samt vid behov byter ut dem mot mer miljövänliga alternativ

Christian Lindefjärd (SD)

