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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post  

Box XXX Gata nummer 046-359 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se 

Postnr ORT 

Temadag om konstgräs och 
spridning av mikroplaster 
 

Välkommen till en temadag om konstgräs och spridning av mikroplaster, 

måndagen den 24 februari 2020 i Lund. Sista anmälningsdag är den  

 

När: Måndagen den 24 februari 2020 

Tid: 09.00- 16.00  

Plats: Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund. 
 (400 meter från Lund C) 

Anmälan: Senast den 17 februari 2020. Obs begränsade antal 
platser och 3 platser per kommun till 
pernilla.holgerssson@anthesisgroup.com eller 
telefon 0733-961339 
  

Målgrupp: Tjänstepersoner inom kommunerna som kommer i 
kontakt med frågor kring konstgräs, exempelvis 
miljöinspektörer, miljöchefer, miljöstrateger, 
fritidschefer, anläggningschefer, 
utvecklingsingenjörer, anläggningsarbetare och 
upphandlare. 

Bakgrund:      Det finns idag över 1 000 konstgräsplaner och 
cirka 100 nya planer byggs årligen i Sverige. För 
att underlaget på en konstgräsplan ska ha önskade 
egenskaper fylls planen med stora mängder 
fyllnadsmaterial, oftast i form av granulat som kan 
vara gjorda av plast. Spridning av mikroplaster 
påverkar miljön och spridningen är ett problem för 
samhället. Det pågår många aktiviteter i landet i 
syfte att öka kunskapen om mikroplaster och 
därför finns ett värde av att samverka kring detta 
även i Region Skåne  

Syfte: Öka kunskapen om spridning av mikroplaster från 
konstgräs och belysa vilket ansvar de kommunala 
aktörerna har i frågan. Diskutera hur vi kan jobba 
vidare i Skåne.   

Kostnad: Kostnadsfritt (alla betalar sin egen lunch, fika ingår) 
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Program 

09.00 Fika och registrering 

09.30 Välkomna  och presentation av dagen  

Urban Olsson, förvaltningschef kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Mira Norrsell, miljösamordnare kultur- och 

fritidsförvaltningen  

 Johan Blom, miljöinspektör, miljöförvaltningen  

09.45 Arbetet inom beställargruppen och presentation 
av Naturvårdsverkets vägledning kring spridning 
av mikroplast från konstgräs vägledningen 

 Pernilla Holgersson, koordinator för 
Naturvårdsverkets beställargrupp gällande 
konstgräs.  

10:45 Hur skapar kommunerna en hållbar upphandling 

av konstgräs?  

Maria Losman, Ecoplan  Upphandlingskrav för 

konstgräs. 

11:30 Svenska fotbollsförbundets miljöpolicy med 

regelverk - certifikat, tester och garantier.  

 Svenska fotbollsförbundet 

12:30 Lunch. 

13.30 Processguide för kommuners strategiska arbete med att 
 minska spill av granulat från fotbollsplaner av 

konstgräs, Maria Ivansson, klimatkommunerna. 

13:45 Miljösamverkan Skåne – Tillsynsarbetet. 

Elin Ulander och Johan Blom 

14:00 Utvecklingsarbetet i Lunds kommun. 
Johan Blom, miljöinspektör. 
Mira Norrsell, miljösamordnare. 
Rickard Persson, enhetschef på idrottsservice. 
Att stärka naturgräsplaner med Biokol 
Markus Paulsson, miljöstrateg 

14.30   Fika  

15.00 Goda exempel från Skåne 
 Helsingborg, Anders Hammarlund  

Malmö, Thomas Sterner 

15.30-16.00  Diskussion och sammanfattning av dagen. 

 Hur ser vi på gemensamma utvecklingsmöjligheter 

i Skåne? Vilka är våra utmaningar? Vilka verktyg behöver vi för att 

driva arbetet framåt?  

Pernilla Holgersson, Johan Blom och Mira Norrsell  

 

16.00 Slut för dagen 

https://bekogr.se/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/
http://ecoplan.se/2019/11/08/utveckla-upphandlingskrav-for-konstgras/
http://ecoplan.se/2019/11/08/utveckla-upphandlingskrav-for-konstgras/

