Hur ta fram en
handlingsplan för att
minska spridning av
mikroplast?
Maria Azzopardi, projektledare kemikaliecentrum,
miljöförvaltningen, Stockholms stad

Uppdraget
Kommunfullmäktige ger i budgeten för 2018 Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i uppdrag att;

”… intensifiera arbetet med att undersöka vilka källor som lokalt orsakar
spridning av mikroplaster och i samråd med berörda nämnder ta fram en
handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster”.

Vad är mikroplast?
Mikroplast är ett samlingsnamn för
mycket små partiklar av plast. De kan
ha olika form som exempelvis korn,
flagor eller fibrer. Det finns ännu
ingen internationellt accepterad
definition för storleken av mikroplast
men vanligtvis avgränsas
intervallet till storlekar mellan 1 μm
och 5 mm.
Vi har inkluderat alla fasta och
formbara polymerera material som är
tillverkade av människan.

Projektplan
• Ta fram kvantitativa underlag
avseende källor och spridningsvägar
• Sammanställa befintlig kunskap om
effekter på miljön
• Genomföra en omvärldsanalys
• Utreda möjligheten att minska
spridningen
• Ange prioriterade insatser och åtgärder
• Utreda ansvar och rådighet
• Identifiera andra aktörers ansvar
• Ange eventuellt behov av utökad
miljöövervakning
• Ge förslag på uppföljning och förvaltning
av handlingsplanen
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Referensgrupp
• Bromma stadsdelsförvaltning

• Nacka VA

• Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning

• Naturvårdsverket

• Exploateringskontoret

• Norrmalms stadsdelsförvaltning

• Familjebostäder

• Solna stad

• Haninge kommun

• Stadsbyggnadskontoret

• Huddinge kommun

• Stockholm Parkering

• Håll Sverige Rent

• Stockholm Vatten och Avfall

• Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

• Stockholms hamnar

• Järfälla kommun

• Stockholmshem

• Käppalaförbundet

• Svenska bostäder

• Luleå tekniska universitet

• Sveriges kommuner och landsting

• Länsstyrelsen i Stockholms län

• Trafikverket

• Miljöförvaltningen

• VTI

• Nacka kommun

• Örebro universitet
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Projektresultat

Underlagsrapporter
1. ”Identifiering och kvantifiering av källor och spridningsvägar
för mikroplast i Stockholm samt åtgärdsförslag för minskad
spridning”
– IVL Svenska miljöinstitutet
Heléne Ejhed, Mikael Olshammar, Kerstin Magnusson, Anna Fråne

2. ”Mikroplast – omvärldsanalys samt
kunskapssammanställning av nuvarande forskningsläge ur
ett stadsperspektiv”
– ÅF Infrastructure
Martijn van Praagh, Emma Brandmyr, Cornelia Hartman

Källa

Belastning mikroplast
(ton/år)

Kvalitativ
bedömning av
källans storlek

Osäkerhet

Däckslitage

540

Stor

Liten

Nedskräpning

Ej kvantifierbar

Stor

Medel

Byggnader och

ej kvantifierbar (nedskräpning, plasttak)
0,037 (plaströr slitage)

Medel

Stor

Tvätt av syntetfiber

1,2-96 (hushåll)
0,02-1,1 (kommersiell)

Medel

Stor

Konstgräsplaner och
liknande aktivitetsytor

50-60 (ca 20 )
Medel

Liten

Vägfärg

15-30

Medel

Medel

Kosmetiska produkter

0,99-2,05 (ej för avsköljning)
1,31-1,45 (avsköljningsprodukter)

Liten

Liten

Båtbottenfärger

0,16-1,57 (fritidsbåtar)
0,51-1,03 (fartyg

Liten

Medel

Tvätt- disk- och
rengöringsprodukter

0,348-0,367

Liten

Medel

Deponier

ej kvantifierbar

Liten

Medel

Biologiskt avfall

ej kvantifierbar

Liten

Stor

Lekplatser, skolor och
förskolegårdar

ej kvantifierbar

Liten

Medel

Klottersanering

0

Liten

Liten

Industriell produktion och
hantering av primärplast

0 55

Liten

Liten

byggprocessen

HP mikroplast 2019-2024
• Inledning
• Mikroplast – vad är det?
• Kunskapsläget
• Omvärldsanalys
• Källor och spridningsvägar i Stockholm
1. Väg och däck
2. Nedskräpning
3. Byggnader, infrastruktur, underhålls- och byggnadsarbete
4. Konstgräsplaner, fallskyddsytor samt övriga sport- och lekytor
5. Textiltvätt
6. Avfallshantering
7. Båtbottenfärg och andra källor kopplade till båtverksamhet
8. Kemiska och kosmetiska produkter
9. Plasthantering vid olika verksamheter
10. Dagvatten och bräddning
11. Slam och avloppsreningsverk
12. Nedfall (deposition) från luft
13. Snöhantering och sandupptag
• Behov av vidare screening och miljöövervakning

REMISS

55 åtgärder för att minska källor och hindra
spridning
• Direkta (21 st)
– Minska plastanvändning
– Översyn av upphandlat sortiment/ställa krav
vid upphandling
– Ökad tillsyn
– Mera/effektivare städning
• Kunskapshöjande (26 st)
– Mäta för att veta
– Utreda om, hur och var rening bör ske
– Uppföljning av pågående/tidigare studier
– Bevaka ny lagstiftning och agera när ny
kunskap finns
• Utbildande (8 st)
– Informationsinsatser/kommunikation

10. Dagvatten och bräddning
Åtgärd

Genomförd

Ansvarig

10.1

Medverka i projekt där
dagvattenreningsanläggningars
effektivitet avseende rening av
mikroplast utvärderas

Pågående från
2018

Miljöförvaltningen, SVOA

10.2

Utreda om, hur och var
stadens dagvatten behöver
och kan renas från mikroplast

Kontinuerligt
från 2020

Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, SVOA

10.3

Verka för att undvika
bräddning

Kontinuerligt
från 2020

SVOA

Tack!
Maria Azzopardi
Telefon: 08-508 287 87
E-post: maria.azzopardi@stockholm.se

