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Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i
Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun är ansvarig
förvaltare för elva konstgräsplaner. Detta är fotbollsplaner som
värderas högt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, då de bland annat
främjar folkhälsa och en ökad sysselsättning bland unga, vilket ger
ett mervärde både på individuell nivå och på samhällsnivå. Det finns
dock en baksida med konstgräsplaner, då de sprider mikroplast till
miljön. De främsta vägarna för spridning av mikroplast är att
granulat lämnar planerna via spelare och vid drift och skötsel,
exempelvis snöröjning. När granulatet lämnar planerna riskerar det
att spridas ut i omgivande natur. Med denna handlingsplan vill
kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun minska
miljöpåverkan från anläggningarna. Målsättningen är att kraftigt
minska spridningen av mikroplaster från kommunens
konstgräsplaner. Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna
handlingsplanen och dess åtgärder.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari
2020 (denna skrivelse)
Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun,
den 24 september 2019

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig i detta
ärende. Dock ligger det i barns och ungas intresse att kultur- och
fritidsnämnden aktivt arbetar med att minska Lunds kommuns
konstgräsplaners negativa miljöpåverkan.

Ärendet
Idrott är en stor bidragande faktor till social hållbarhet i Sverige,
bland annat genom att främja folkhälsa, aktivera unga som gamla
samt genom att skapa gemenskap och sysselsättning.
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Enbart fotbollen aktiverar över 850 000 människor årligen i Sverige.
En av anledningarna som möjliggör den höga aktiviteten är att en
stor del av fotbollsspelandet sker på konstgräs. Konstgräs gör det
möjligt att spela året om och ökar tillgängligheten. Dock beräknas
konstgräsplaner vara en stor källa till utsläpp av mikroplaster i
Sverige.
Anläggningsägare och verksamhetsutövare, som hanterar en
konstgräsplan för till exempel fotboll, måste följa miljölagstiftningen.
Detta innebär ett ansvar att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada för människors hälsa och miljön. I samma syfte skall
yrkesmässig verksamhet använda bästa tillgängliga teknik.
Lunds kommun deltar aktivt i nätverket Beställargruppen konstgräs,
som arbetar för att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner på
nationell nivå. Kultur- och fritidsförvaltningen följer på så sätt
utvecklingen av nya material, bidrar till att höja kvaliteten i offentlig
upphandling samt ökar förutsättningarna för att Lunds kommun
fortsatt ska ligga i framkant i arbetet med att minska
konstgräsplaners negativa miljöpåverkan.
I samarbete med miljöförvaltningen har kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för konstgräsplaner
och granulat. Denna innehåller även ett åtgärdsprogram vars
insatser går i linje med Svenska fotbollsförbundets
rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner. Åtgärderna är
tidsatta och utgörs även av riktade insatser gällande bland annat
underhåll, kommunikation och provtagning. Åtgärderna som föreslås
är nödvändiga för att bidra till en hållbar samhällsutveckling och för
att uppfylla de krav som ställs i nationella och lokala miljömål.
Handlingsplanen revideras under april månad varje år med start år
2020. I revideringen ska bland annat kunskapsläget ses över och
handlingsplanens åtgärder uppdateras och förnyas.
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat förslag till handlingsplan för
konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Jari Kajanne
idrotts- och fritidschef

