
 
 
 
Motion från Miljöpartiet de gröna 
 

Mikroplaster och Miljöprogrammet 
 
I Danderyds Miljöprogram, som antogs 2016, är "Friskt vatten" ett av fem prioriterade 
områden och där anges att kommunen aktivt ska arbeta för att begränsa utsläppen av 
näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav. 
 
På senare tid har förekomsten av mikroplaster uppmärksammats stort. Naturvårdsverket 
lämnade en rapport (6772) i juni 2017 med titeln "Mikroplaster". Mikroplaster kommer från 
plastprodukter när de slits ner samt från små pellets och korn. I Sverige är viktiga källor till 
förekomsten av mikroplaster väg och däck, konstgräsplaner, tvätt av syntetfiber, 
båtbottenfärg, nedskräpning och industriell produktion. Inom alla dessa områden utom det 
sista kan kommunen bidra med åtgärder för att minska förekomsten. 
 
Danderyds Miljöprogram med tillhörande handlingsplan behöver kompletteras. Mål och 
bakgrundstexter i programdelen samt uppdrag, förslag till åtgärder/aktiviter, nyckeltal, ansvar 
och tidplan i handlingsplanen saknas eller är otydliga när det gäller mikroplaster. 
 
För "väg och däck" är det främst dagvattnet som berörs och kan åtgärdas med rening i 
våtmarker, filter mm. Även vid snöröjning och vårstädning av gator bör omhändertagande 
ske så att mikroplaster inte sprids. 
 
För "konstgräs" är det viktigt att se till att ingen avrinning sker till dagvatten utan filtrering. 
Även duschutrymmen bör uppmärksammas eftersom granulatet följer med spelarna.  
 
För "båtbottenfärg" bör båtbottentvättar förses med uppsamlingssystem och särskild 
uppmärksamhet bör riktas mot båtuppställningsplatser där omfattande arbeten sker med 
båtrengöring mm. 
 
För "nedskräpning" är påsar och förpackningar av plast ett stort problem - särskilt i 
strandnära områden. Täta tömningar av papperskorgar och strandstädning rekommenderas. 
 
För "textiltvätt" kan man i upphandling minska mängden plagg m.m. av syntetmaterial. 
 
Vid ommålning av plåttak sker ofta färgborttagning med högtryckstvätt. Regler ska finnas så 
att färgfragment inte hamnar i dagvattensystemet. 
 
Miljöpartiet de gröna uppmanar kommunfullmäktige att besluta 
 

att Danderyds Miljöprogram inklusive handlingsplan revideras senast 2018 så att även 
problemen med mikroplaster blir tydliga avseende mål, åtgärder, ansvarig och tidplan. 
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