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Yttrande över detaljplan för Ekebyvallen 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden , dnr. 2015-3255 Remisstid: 2 november, förlängt 
till 9 november 2016 
 

Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att   överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt bilaga 1 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren ska kunna fastighetsbilda för den mark den 
förvärvat. För detta krävs att ändamålet på platsen ändras så att ändamålet stämmer överens 
med den faktiska markanvändningen. Ändamålet på platsen kommer därför att ändras från 
PARK till R1 – Idrottsanläggning.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter 
AB bör utreda hur den eventuella omvandlingen från gräsplan till konstgräsplan kommer att 
påverka dagvattenhanteringen, eventuell miljö- och hälsopåverkan och ljudnivåerna från 
verksamheten.  
 
Nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget i övrigt. 
 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren, Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB, ska kunna fastighetsbilda för den mark den förvärvat. För detta 
krävs att ändamålet på platsen ändras så att ändamålet stämmer överens med den faktiska 
markanvändningen. Ändamålet på platsen kommer därför att ändras från PARK till R1 – 
Idrottsanläggning.  
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Planområdet består av fotbollsplaner med tillhörande föreningslokal samt parkering och 
kommer så att göra även efter detaljplanens genomförande. Viss möjlighet att uppföra ny 
bebyggelse som behövs för idrottsverksamheten ges i förslaget men inga sådana förändringar 
är aktuella i dagsläget. 
 
Den förändring av platsen som kan vara aktuell är att en fotbollsplan anläggs med konstgräs. 
Detta regleras dock inte i detaljplanen.  
 
Området kommer fortfarande att användas för fotboll. Att området planläggs som 
kvartersmark istället för allmän plats kan innebära att förutsättningarna för spontanidrott 
försämras. Bolagets avsikt är emellertid att de båda fotbollsplanerna ska vara tillgängliga för 
allmänheten på samma sätt som idag. 
 
Dagvatten och konstgräs 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och utgörs till stor del av 
genomsläppliga gräsytor. Detaljplanens genomförande medför inga ändringar av platsen som 
kommer att påverka mängden dagvatten från området. Dock så ersätts många fotbollsplaner 
idag med konstgräs och så kan också bli fallet inom planområdet. Fotbollsplanernas material 
regleras inte i detaljplanen men om konstgräs anläggs på platsen så bör det studeras hur 
dagvattensituationen påverkas. Förutom att infiltrationen försämras något med konstgräs så är 
det idag inte heller säkerställt hur konstgräset kan orsaka att föroreningar sprids från ytorna. 
 
För att hålla ihop stråna på en konstgräsplan används ett finkornigt granulat. Detta granulat är 
relativt rörligt vilket gör att man årligen fyller på med nytt granulat på konstgräsplaner. Det 
handlar om relativt stora mängder, 5-10 ton per år och plan.  
 
Om granulatet består av plast, vilket är vanligt idag, innebär en konstgräsplan alltså att en stor 
mängd plastmaterial sprids ut i naturen. I första hand sprids detta plastmaterial troligen med 
dagvattnet och vidare till närliggande vattendrag och så småningom till havet. Hur stor mängd 
av detta granulat som når Fyrisån, Ekoln och slutligen haven är i dagsläget oklart. Men man 
har konstaterat att mikroplaster påverkar fiskar och andra vattenlevande organismer negativt, 
då de kan missta det nedbrutna granulatet för föda.  
 
Miljöförvaltningen har erfarenheter av att ljudnivåerna från aktiviteter på konstgräsplaner är 
högre än på vanliga gräsplaner. Det har genom flertalet studier även visat sig finnas 
hälsorisker i samband med exponering för metaller och kemikalier som kan förekomma i 
konstgräs. 
 
Markbeläggningen styrs inte i detaljplanen men nämnden bör i yttrandet ändå peka på dessa 
risker och behovet av att utreda dem vidare innan en förändring till konstgräsplan genomförs. 
 
 
Lars Wedlin 
tf. miljödirektör 
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Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för Ekebyvallen 
Bilaga 2: Plankarta och översiktsplan 
 
 



 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Emilia Hammer 2016-11-09 2016-004788- PL 018- 
018-727 43 20 
 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 
 
 
Yttrande över detaljplan för Ekebyvallen 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden , dnr. 2015-3255 Remisstid: 2 november, förlängt 
till 9 november 2016 
 
Nämnden tillstyrker fortsatt planarbete men vill uppmärksamma följande. 
 
Den förändring av platsen som kan vara aktuell är att en fotbollsplan anläggs med konstgräs. 
För att hålla ihop stråna på en konstgräsplan används ett finkornigt granulat. Detta granulat är 
relativt rörligt vilket gör att man årligen fyller på med nytt granulat på konstgräsplaner. Det 
handlar om relativt stora mängder, 5-10 ton per år och plan.  
 
Om granulatet består av plast, vilket är vanligt idag, innebär en konstgräsplan alltså att en stor 
mängd plastmaterial sprids ut i naturen. I första hand sprids detta plastmaterial troligen med 
dagvattnet och vidare till närliggande vattendrag och så småningom till havet. Hur stor mängd 
av detta granulat som kan nå Fyrisån, Ekoln och slutligen haven är i dagsläget oklart. Men 
man har konstaterat att mikroplaster påverkar fiskar och andra vattenlevande organismer 
negativt, då de kan missta det nedbrutna granulatet för föda.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidare erfarenheter av att ljudnivåerna från aktiviteter på 
konstgräsplaner är högre än på vanliga gräsplaner. Det har genom flertalet studier även visat 
sig finnas hälsorisker i samband med exponering för metaller och kemikalier som kan 
förekomma i konstgräs. 
 
Mot bakgrund av att omfattningen av miljö- och hälsorisker förknippade med konstgräs inte 
är klarlagda vill nämnden understryka vikten av att utreda vilka försiktighetsåtgärder som 
behövs vid anläggande av konstgräsplaner. Nämnden anser att Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB bör utreda hur en eventuell omvandling från gräsplan till konstgräs-
plan kommer att påverka dagvattenhanteringen, risken för eventuell miljö- och hälsopåverkan 
från spridning av mikroplast och kemikalier samt ljudnivåerna från verksamheten.  
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
Bengt Fladvad Lars Wedlin 
ordförande  tf. miljödirektör 

 
Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Kungsporten, Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 





 

Ekebyvallen 

 

 

  

 

  


	Yttrande över dp för Ekebyvallen
	plankarta
	Översiktskarta

