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1 Inledning  

Mikroplast i haven är ett allt mer uppmärksammat miljöproblem. Det är bevisat att 

mikroplast har spridit sig till världens alla hav. Djur i haven äter mikroplasten i tron 

att det är mat vilket kan orsaka skada i matsmältningsorganen. Genom att djuren äter 

plasten ökas andelen mikroplaster i den marina näringskedjan och i värsta fall 

hamnar de i vår mat. Mikroplaster kan i sig själv innehålla höga halter av giftiga 

ämnen och binder lätt till sig andra giftiga ämnen.  

Mikroplasters effekter på miljön är inte helt klargjorda. Det saknas standardiserade 

mätmetoder och det krävs mer forskning. Miljöbalkens försiktighetsprincip gäller när 

kunskapen är otillräcklig, vilket medför att vi redan nu måste vidta åtgärder för att 

minska spridningen av mikroplaster. Därför har Miljönämnden i Helsingborgs stad 

fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ”I samverkan med idrotts‐ och 

fritidsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och 

NSVA ta fram riktlinjer för både nya och befintliga konstgräsplaner med syfte att minska 

miljöpåverkan.”. 

1.1 Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner när det 

gäller spridning av mikroplaster.  

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och 

balanserade staden för människor och företag. Genom vårt livskvalitetsprogram 

arbetar vi för att främja miljö och folkhälsa i Helsingborgs stad. Livskvalitets-

programmet utgår från Agenda 2030 som verkar för varaktigt skydd för planeten och 

dess naturresurser. En av viljeinriktningarna i programmet innebär att staden ska 

främja livslång aktivitet och i förlängningen idrotten. Fotboll är en stor idrott i 

Helsingborg och en viktig del av stadens identitet. Konstgräsplanerna används av 

fotbollsklubbar inom staden men utgör även en viktig funktion för spontanidrotten.  

Riktlinjerna är framtagna som stöd för alla verksamhetsutövare som arbetar med 

konstgräsplaner i Helsingborgs stad. Riktlinjerna sammanfattar de lagar, regler och 

råd som omfattar nyanläggning, omläggning samt skötsel och underhåll av 

konstgräsplaner. Fritidsnämnden är att betrakta som övergripande 

verksamhetsutövare då de är beställare av stadens konstgräsplaner. Andra beställare 

av konstgräs till allmänna grönytor eller lekplatser kan vara stadsbyggnadsnämnden 

eller barn- och utbildnings-nämnden. Utöver detta kan i vissa fall privata aktörer, 

entreprenörer, fotbollsklubbar och fastighetsnämnden anses vara 

verksamhetsutövare. Bedömning görs i varje enskilt fall.  

1.2 Mål   
Helsingborgs stad vill främja idrotten och söker lösningar där konstgräsplaner ger en 

så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt mål är att konstgräsplaners spridning av 

mikroplaster ska minimeras till år 2025. Detta utan att påverka möjligheten att spela 

fotboll. En förhoppning är att riktlinjerna även ska påverka den tekniska utvecklingen 

av nya miljövänliga material till konstgräsplaner. 
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2 Bakgrund  

2.1.1 Vad är mikroplast? 

Det finns ingen enhetlig storleksdefinition av mikroplast i dagsläget men oftast menas 

bitar av plast eller gummi som är mindre än fem millimeter. Mikroplast delas upp i 

primär och sekundär mikroplast. Primär mikroplast tillverkas redan från början som 

små pellets, korn eller annan form. Sekundär mikroplast bildas oavsiktligt när 

plastmaterial nöts, slits eller fragmenteras.  

2.1.2 Varför är mikroplaster ett miljöproblem? 

 

Några anledningar till att mikroplaster utgör ett miljöproblem är att: 

 Djur äter mikroplaster och blir mätta utan att få i sig näring, vilket kan leda 

till att de svälter ihjäl eller får problem med matsmältningen. 

 När mikroplaster hamnar i vatten kan de dra till sig giftiga ämnen som redan 

har släppts ut i naturen. När djur sedan äter mikroplaster kan de få i sig 

giftiga ämnen.    

 Mikroplaster bryts inte ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön.  

 Vid tillverkning av plast och gummi tillsätts kemikalier, bland annat för att 

göra plasten mer hållbar och skydda den från att brytas ner. Exempel på 

tillsatser i plast är antioxidanter, stabilisatorer, mjukgörare och färg. Dessa 

ämnen kan avges från plasten och sprida sig till omgivningen. 

2.1.3 Hur sprids mikroplaster från konstgräsplaner? 

Enligt Svenska Miljöinstitutet (IVL) är konstgräsplaner den näst största 

spridningskällan av mikroplaster. I Helsingborg har vi konstgräsplaner med 

fyllnadsmaterial bestående av antingen SBR (återvunna bil- och maskindäck), TPE 

(nytillverkad termoplast), EPDM (nytillverkad vulkaniserat industrigummi) eller R-

EPDM (återvunnet vulkaniserat industrigummi). Dessa material utgör primära 

mikroplaster men kan även avge sekundära mikroplaster när de nöts. Ytterligare 

källor till sekundära mikroplaster är sviktpads (som används för bättre svikt i 

konstgräsplanen) och konstgräsmattan. Mikroplaster sprids från planerna vid 

nederbörd, vind, skötsel och underhåll samt via spelarna och åskådarnas kläder och 

skor. Spridningen av mikroplaster i vattenmiljön beror till stor del på huruvida 

mikroplaster flyter eller sjunker i vatten. Detta beror i sin tur bland annat på vattnets 

salthalt, strömmar och mikroplastens densitet.  

2.1.4 Konstgräsplaner i Helsingborgs stad 

Idag finns 16 konstgräsplaner samt två under anläggning. En av de nya 

konstgräsplanerna ska anläggas med SBR-granulat. Den andra nya planen kommer att 

anläggas med granulat av värmebehandlad kork som är ett nedbrytningsbart 

naturmaterial. På stadens befintliga planer har vi sedan 2014 lagt ut totalt 69 ton 
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fyllnadsmaterial. Det innebär att det i genomsnitt har lagts ut 1.1 ton fyllnadsmaterial 

per plan per år vilket totalt blir 17.6 ton per år i Helsingborgs stad.  

2.1.5 Underlag till riktlinjerna 

Som underlag till riktlinjerna har arbetsgruppen utgått från Naturvårdsverkets 

”Vägledning konstgräsplaner” (2018), Kemikalieinspektionens (KEMI) 

”Konstgräsplaner och fallskydd” (2018), Svenska fotbollsförbundets 

”Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner” (2017), och ”Råd för skötsel 

och underhåll av konstgräsplaner”. Vi har även studerat andra kommuners riktlinjer, 

ett antal examensarbeten, forsknings-rapporter, informationsmaterial från vattenråd 

samt rapporter från Svenska Miljö-institutet (IVL).   
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Riktlinjer för konstgräsplaner 
3      Behovsprövning 

Som ett led i att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner behöver 

verksamhetsutövaren först göra en utredning för att undersöka om det finns ett 

behov av en ny konstgräsplan. För att kunna göra den bedömningen behöver 

utredningen visa att befintliga spelbara ytor i berört upptagningsområde uppfyller 

minimikravet på 80 procent nyttjandegrad vardagar mellan klockan 16.30 till 21.30.  

4  Krav vid upphandling  

För att minimera miljöpåverkan från mikroplaster och farliga ämnen ska 

verksamhetsutövaren  ställa hållbarhetskrav både vid upphandling av nya 

konstgräsplaner och vid inköp av material till befintliga konstgräsplaner.  

Följande gäller för produkter och material som Helsingborgs stad upphandlar:  

 De ska inte innehålla ämnen som klassas som utfasningsämne enligt 

Kemikalieinspektionen. Ämnen som klassas som prioriterade 

riskminskningsämnen ska minimeras.  

 Byggvarudeklarationer och/eller säkerhetsdatablad ska finnas för de material 

och kemiska produkter som används för att konstruera en konstgräsplan.  

 
 Fyllnadsmaterial ska i första hand utgöras av naturmaterial som kan brytas 

ned i naturen eller annat material som ur miljöhänseende kan anses ha 

mycket goda egenskaper.  

 
 Vid val av fyllnadsmaterial ska materialens spelegenskaper beaktas.  

 

 Fyllnadsmaterial får inte innehålla PAH (polyaromatiska kolväten) i halter 

som överstiger 0,5 mg/kg (REACH-förordningen 2006/1907/EC).  
 

 När en konstgräsplan eller dess fyllnadsmaterial är uttjänt ska det 

säkerställas att kasserat material och avfall hanteras enligt gällande 

lagstiftning, avfallsförordning (2011:927), samt enligt eventuella anvisningar 

i den enskilda upphandlingen.  

5 Hantering av vatten från konstgräsplaner 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) ansvarar för Helsingborgs stads 

försörjning av vatten och avlopp (VA). Enligt de allmänna bestämmelserna för vatten- 

och avloppsanläggningar (ABVA) bestämmer NSVA villkoren för utsläpp till spill- och 

dagvattennätet. NSVA är inte skyldiga att ta emot dag- eller dränvatten från en 

fastighet om hanteringen kan tillgodoses bättre på annat sätt, till exempel genom 

markinfiltration. Helsingborgs stad och NSVA har också tagit fram en dagvattenplan 

och en dagvattenpolicy. Även dessa dokument ska följas vid anläggande eller 
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omläggning av konstgräsplaner. I dagvattenpolicyn står att föroreningar i dagvatten 

ska begränsas vid källan, vilket innebär att verksamhetsutövaren ska vidta 

förebyggande åtgärder som säkerställer att till exempel mikroplaster inte når 

kommunalt dagvattennät. NSVA ansvarar för dag- och dränvatten efter 

anslutningspunkten där fastighetsägarens rörsystem kopplas samman med det 

allmänna ledningsnätet. Vattnet får vid anslutningspunkten inte ha negativ påverkan 

på vattendrag, hav eller sjö som slutligen tar emot vattnet.  

 

6 Nyanläggning och omläggning av en 
konstgräsplan  

Med omläggning menar vi byte av underlag på en befintlig fotbollsplan. Det kan vara 

omläggning från grus eller naturgräs till konstgräsmatta. Det kan även vara byte av 

konstgräsmatta på en befintlig konstgräsplan.   

6.1 Bygglov 
Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en idrottsplats. En 

idrottsplats är en anordnad plats för sport och idrott, till exempel en konstgräsplan. 

Det är verksamhetsutövarens ansvar att ta reda på om bygglov krävs vid 

nyanläggning eller omläggning. Bygglov skickas på remiss till bland annat 

miljöförvaltningen och NSVA. Bygglov kräver alltid en VA-anmälan, se stycke 6.1.2. 

Vid omläggning av befintlig fotbollsplan till konstgräsplan krävs inget bygglov.  

6.2 VA-anmälan 
När en konstgräsplan ska läggas om eller genomgå andra förändringar som kan 

påverka VA-installationen ska en VA-anmälan göras till NSVA. Detsamma gäller då 

fotbollsplaner av annat material görs om till en konstgräsplan. Detta för att påverkan 

på det kommunala VA-nätet ska kunna bedömas. I de fall som befintliga 

konstgräsplaner inte uppfyller ABVA och SvFFs rekommendationer är omläggningen 

ett bra tillfälle att justera VA-installationen. Det är också ett bra tillfälle att införa 

separering av fyllnadsmaterial från dagvattnet.   

Ritningar och förslag på lösningar ska godkännas av NSVA, även om ändringen inte 

kräver bygglov. Mer information och e-tjänst för VA-anmälan finns på nsva.se.  

6.3 Konstgräsplaner är miljöfarlig verksamhet  
Konstgräsplaner som sprider fyllnadsmaterial till miljön är en miljöfarlig verksamhet 

enligt Naturvårdsverkets och miljönämndens tolkning. All miljöfarlig verksamhet 

omfattas av vissa gemensamma bestämmelser i miljöbalken. Generellt kräver 

miljöbalken ingen anmälan eller tillstånd för att få anlägga en ny konstgräsplan. Trots 

det kan miljöförvaltningen komma att ställa krav på utformning samt skötsel och 

underhåll av konstgräsplanen. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med 

miljöförvaltningen. Mer information om lagstiftningen finns på Naturvårdsverkets 

webbplats: naturvardsverket.se.     
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Om återvunna material används kan det i vissa fall klassas som avfall och omfattas då 

av avfalls- eller kemikalielagstiftningen. När denna typ av återvunna material släpps 

ut på marknaden är det avgörande att både verksamhetsutövaren och säljaren vet om 

materialet klassas som avfall eller en produkt för att verksamhetsutövaren ska kunna 

uppfylla relevant lagstiftning. I 15 kapitlet 1§ miljöbalken finns kriterier för vad som 

räknas som en biprodukt istället för avfall. Mer information om kopplingar mellan 

avfalls- och kemikalielagstiftningen samt biprodukter finns på Naturvårdsverkets 

webbplats: naturvardsverket.se.     

Anmälan eller tillstånd krävs i de fall återvunna material ska användas på en 

konstgräsplan. I miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) finns mer information 

om anmälan och tillstånd för återvinning av icke-farligt avfall.  Oavsett om ett 

återvunnet material är ett avfall eller en produkt gäller de allmänna hänsynsreglerna 

vid exempelvis lagring och användning. Om osäkerhet uppstår, kontakta 

miljöförvaltningen för vägledning.  

Om ett material som klassas som ett avfall används i eller på konstgräsplanen ska dess 

egenskaper vara kartlagda. Om inte informationen om avfallets egenskaper 

framkommer via företaget som säljer avfallet, ska verksamhetsutövaren själv 

undersöka avfallet genom analyser. Kunskapen om avfallet är en förutsättning för att 

det ska kunna avgöras om konstgräsplanen omfattas av anmälnings- eller 

tillståndsplikt. Verksamhetsutövaren har även ansvar för hur konstgräsplanen 

påverkar miljön samt hur den ska hanteras när dess livstid är slut. Mer information 

finns i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återvinning av avfall i 

anläggningsändamål.  

Användning av fyllnadsmaterial i form av SBR, TPE, EPDM och R-EPDM i 

konstgräsplaner kan medföra att miljön förorenas. Alla som driver en konstgräsplan 

som medfört skada eller störning på miljön ansvarar för att åtgärda skadan eller 

störningen. Bestämmelser om ansvarets omfattning finns i 10 kapitlet i miljöbalken. 

6.4 Fotbollsförbundets rekommendationer vid nyanläggning 
Vid nyanläggning av en konstgräsplan ska SvFFs ”Rekommendationer för anläggning 

av konstgräsplaner” (Utförandebeskrivning; Reviderad 10 april 2017, eller senare 

version av dokumentet) tillämpas tillsammans med dessa riktlinjer. Särskilt viktigt är 

att ledningar för dränage och avledning av ytvatten leds till en brunn där en eventuell 

rening kan placeras. Kvaliteten på dagvattnet kan då kontrolleras innan det avleds till 

dagvattensystem alternativt vattendrag, hav eller sjö som tar emot vattnet. 

Det är viktigt att det i ett tidigt skede av planeringen reserveras en tillräckligt stor yta 

för konstgräsplanen så att skötsel och underhåll av planen kan fungera 

ändamålsenligt. Detta kan kopplas till miljöbalkens lokaliseringsprincip som säger att 

platsen ska vara lämplig för den anläggning som planeras där. Ytor kring planen ska 

vara så stora att det är möjligt att hantera de snömängder som kan komma under 

vintrarna. Vad som är tillräckligt stor yta och var den placeras i förhållande till 

spelplanens utformning är en fråga som behöver ses över specifikt vid varje nytt 

projekt.  
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Arbetsgruppen har valt att göra ett tillägg till SvFFs rekommendationer. Tillägget 

innebär att även ytor kring konstgräsplanen ska bestå av konstgräs då vi bedömer att 

fyllnadsmaterialet stannar kvar lättare på en konstgräsyta. Vi är medvetna om att 

detta kan kräva mer jobb för att få tillbaka fyllnadsmaterialet på planen igen. En fördel 

med detta blir att ytan kan användas som uppvärmningsyta när det är barmark.  

6.5 Dokumentation 
Ritningar som beskriver hur konstgräsplanen faktiskt har byggts, så kallade 

relationshandlingar, ska sparas av konstgräsplanens beställare. 

Relationshandlingarna kan skilja sig från ursprungliga bygghandlingar. Det är viktigt 

att alla avsteg från ursprungliga bygghandlingar antecknas och att ritningar ritas om 

vid behov. Fotodokumentation är ett bra komplement till övrig dokumentation.  

7 Skötsel och underhåll av konstgräsplaner 

Vid löpande skötsel av en befintlig konstgräsplan är det viktigt att vidta åtgärder och 

försiktighetsmått för att minska svinn av fyllnadsmaterial. Vid påfyllning av 

fyllnadsmaterial ska det ur miljösynpunkt lämpligaste materialet väljas. Utöver detta 

ska tillverkarens, leverantörens och SvFFs skötselråd följas.  

Verksamhetsutövare ska försäkra sig om att skötsel och underhåll utförs av personal 

som genomgått SvFFs steg 1-utbildning för skötsel av konstgräs. Nyckelpersoner inom 

verksamheterna bör även gå SvFFs steg 2-utbildning för skötsel av konstgräs.  

I dessa riktlinjer har arbetsgruppen utgått från SvFFs ”Råd för skötsel och underhåll av 

konstgräsplaner” men valt att göra ett tillägg. Tillägget innebär att rännstensbrunnar 

ska täckas över vid skötsel och underhåll av planerna för att undvika att 

fyllnadsmaterialet hamnar i brunnarna. Detta gäller enbart då täckning av brunnar 

har en effekt på spridningen av mikroplaster. Då minskas mängden fyllnadsmaterial 

som tillförs dagvattensystemet och som måste avlägsnas via filtren i brunnarna. För 

att minska svinnet av fyllnadsmaterial ska det dessutom finnas möjlighet för spelarna 

att borsta av kläder och tömma skor innan de lämnar planen.  

7.1 Verksamhetsutövarens ansvar 
 
Verksamhetsutövaren av konstgräsplaner är ansvarig för att: 

 Skaffa sig nödvändig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön från 

negativa konsekvenser från verksamheten (2 kap. 2 § miljöbalken).  

 Utföra försiktighetsåtgärder samt använda bästa möjliga teknik vilket till 

exempel kan innebära att anläggningen ska vara utformad på ett sätt som så 

långt som möjligt förhindrar påverkan på miljön (2 kap. 3 § miljöbalken). 

 Undvika användning av kemiska produkter som kan innebära risk för 

människors hälsa eller miljön om det är möjligt att ersätta dem med 

produkter som är mindre farliga (2 kap. 4 § miljöbalken). 
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 Enligt hushållningsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken) minska mängden avfall, 

minska mängden skadliga ämnen i material och produkter samt återvinna 

avfall. 

 Välja en plats för konstgräsplanen som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § miljöbalken). 

 

7.2 Egenkontroll 
Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren regelbundet ska kontrollera 

verksamheten och dess påverkan på miljön. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande 

vidta lämpliga åtgärder för att undvika att mikroplaster sprids till naturen och 

omgivningen. Det saknas tydliga krav i både lagstiftning och från myndigheter om hur 

detta arbete ska utföras. Det kan till exempel göras genom att planera och organisera 

miljöarbetet samt genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller 

mätningar. Genom att införa rutiner för exempelvis hantering av utrustning och sedan 

följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan 

förbättringsområden identifieras. Egenkontrollen ska utformas i samråd med 

miljöförvaltningen och NSVA.  

Verksamhetsutövaren, exempelvis skol- och fritidsförvaltningen, ska som ett led i sin 

egenkontroll sammanställa information om varje konstgräsplan (även befintliga). Där 

ska fakta om nyttjandegrad, skötsel och underhåll samt behov av skyddsåtgärder för 

vattendrag, hav eller sjö som tar emot dag- och ytvatten från konstgräsplanen anges. 

En prioriteringsordning för skyddsåtgärder som utgår från känsligheten på 

vattendrag, hav eller sjö som tar emot dag- eller ytvattnet ska tas fram. IVLs 

kartläggning av fyllnadsmaterialets spridningsvägar ska ligga till grund för arbetet.  

Verksamhetsutövaren ska också ta fram informationsmaterial till de aktiva som 

använder planerna. Det ska framgå vilka regler som gäller på den aktuella planen för 

att minska spridning av mikroplaster samt vad de aktiva kan bidra med. 

Verksamhetsutövaren ska informera om var det finns uppsamlingsmöjligheter för 

fyllnadsmaterial, till exempel vid duschar eller avborstningsytor. 

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att företag som omhändertar avfallet från 

konstgräsplanerna gör det på ett sätt som överensstämmer med dessa riktlinjer och 

gällande avtal. 

8 En konstgräsplans livscykel 

En konstgräsplan håller bara en viss tid. I dessa riktlinjer tittar vi specifikt på de delar 

i konstgräsplanerna som kan sprida mikroplaster så som konstgräsmattan, 

fyllnadsmaterialet och sviktpads. Uttjänta beståndsdelar ska omhändertas i enlighet 

med gällande lagstiftning, aktuella avtal samt dessa riktlinjer. Då nytillverkade 

råvaror ersätts med återvunnet material ökar miljövinsterna. Ett annat sätt att öka 

miljövinsten är att fasa ut material som innehåller farliga ämnen. 
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8.1 Konstgräsmattan  
Då konstgräsmattans tekniska livslängd är slut antas konstgräset släppa mikroplaster 

i högre grad än tidigare. Då Helsingborgs stad arbetar för att minska exponeringen av 

kemikalier i barnens vardag, är det inte lämpligt att återanvända konstgräset på 

skolor och förskolor. Det är problematiskt att på skolgårdar som ska locka barn och 

unga till rörelse, använda material som är starkt ifrågasatta ur miljösynpunkt. 

Konstgräsmattan ska istället anses vara uttjänt och i första hand gå till 

materialåtervinning genom upparbetning till ny produkt. Om det inte går ska 

konstgräset lämnas som restavfall till förbränning. Konstgräsmattan får inte 

deponeras. 

8.2 Fyllnadsmaterial  
Redan när verksamhetsutövaren köper in och lägger ut fyllnadsmaterialet hanteras  

mikroplaster. Riktlinjerna innefattar ett successivt skifte från fyllnadsmaterial baserat 

på fossila ämnen till miljövänligare alternativ.  

Då fyllnadsmaterialet på en konstgräsplan byts från granulat tillverkat av plast eller 

gummi till miljövänligare alternativ ska verksamhetsutövaren först kontrollera om 

granulatet kan återanvändas på någon annan av stadens konstgräsplaner. Om ingen 

sådan återanvändning är möjlig ska fyllnadsmaterialet materialåtervinnas. Det ska 

lämnas till företag som kan upparbeta det till nya ämnen eller föremål. Om varken 

återanvändning eller materialåtervinning är möjlig ska fyllnadsmaterialet lämnas som 

restavfall för förbränning. Fyllnadsmaterialet får inte deponeras. 

Det finns olika typer av fyllnadsmaterial som kan användas på konstgräsplaner. Dessa 

kan påverka miljön på olika sätt. Tillverkaren eller importören som tillhandahåller en 

kemisk produkt eller vara, ska veta vad produkten innehåller och om den för med sig 

några risker. Leverantören ska informera sina kunder om eventuella risker och vilka 

försiktighetshetsmått som måste vidtas. Verksamhetsutövaren behöver alltså föra en 

dialog med leverantören om innehåll och eventuella risker.  

8.3 Sviktpad  
Helsingborgs stad anlägger främst konstgräsplaner utan sviktpad men med längre 

grässtrån och större mängd fyllnadsmaterial. Ett antal konstgräsplaner har dock 

fortfarande sviktpad. Om en sviktpad avlägsnas i samband med att konstgräset byts ut 

ska den återanvändas. Kan inte sviktpaden återanvändas ska den materialåtervinnas. 

Är inte detta möjligt ska den i sista hand lämnas som restavfall till förbränning för att 

återvinnas som energi. Sviktpaden får inte deponeras.  

9 Kommunikation 

Verksamhetsutövaren ska informera anställda i staden, konsulter, skötsel- och 

underhållspersonal, föreningar samt aktiva om dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska 

kommuniceras till fotbollsklubbar inom staden där bland annat skötsel- och 

underhållspersonal och tränare förväntas ta del av och följa dem. Det är viktigt att 

informationen anpassas till mottagaren. 
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10 Ansvar och uppföljning 

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag i staden ansvarar för att följa dessa 

riktlinjer.  

Miljöförvaltningen i Helsingborg är ansvarig för uppföljning av riktlinjerna. 

Revidering ska ske minst en gång per mandatperiod eller vid behov. I samband med 

revidering av riktlinjerna ska en omvärldsbevakning samt marknadsundersökning 

göras då både kunskapsuppbyggnad och teknikutvecklingen går snabbt inom detta 

område. I samband med revidering av riktlinjerna ska även material från 

Naturvårdverkets beställargrupp och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

beställargrupp beaktas.   

 


