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Inbjudan till Miljösamverkan Skånes projekt om tillsyn av 

anläggningar med konstgräs och gummibaserade ytor för 

lek och idrott 2018 -2019; del I inventering 

 
Inledning 
Ni bjuds in att delta i Miljösamverkan Skånes projekt Tillsyn av anläggningar med 
konstgräs och gummibaserade ytor för lek och idrott - del I inventering 
 
Syftet med projektet är att ta fram material som ni inspektörer kan använda vid tillsyn på 
konstgräsplaner och gummibaserade lek-och idrottsytor. Projektet är uppdelat i två delar; 

I. inventering av konstgräsplaner och gummibaserade ytor för lek och idrott 
II. framtagande av material för tillsyn 

Inventeringen är tänkt att utföras november 2018 till mars 2019. Målet med inventeringen är att 
kommunerna utifrån inventeringslistorna ska kunna få tillräckligt med underlag 
(d.v.s. grunduppgifter som antal, belastning mm) för att senare kunna välja vilka anläggningar ni vill 
bedriva tillsyn på. I mars 2019 beräknar projektarbetsgruppen kunna skicka ut material för tillsyn, 
till exempel checklistor. Det kommer dock inte att ingå någon gemensam tillsynskampanj inom ramen 
för projektet. 

 

Projektmaterial 
Projektarbetsgruppen har inför inventeringen tagit fram: 

1. Excelark för inventering av konstgräs 

2. Excelark för inventeringar av ytor för lek och idrott 

3. Text med anvisning till verksamhetsutövaren 

Tanken är att ni mailar ut Excelarken till de inom er kommun som äger, sköter eller ansvarar för 
anläggningarna, till exempel kommunens Fritidsförvaltning, Skolförvaltning, fastighetsägare. De 
berörda fyller själv i uppgifterna och skickar tillbaka informationen till miljöförvaltningen. 
Projektarbetsgruppen har tagit fram ett förslag på en kort text, med anvisningar till 
verksamhetsutövaren, som kan kopieras in i mailet vid utskicket. 

 

Avgränsningar 
De anläggningar som ska inventeras är konstgräsplaner, ytor för lek och idrott på kommunala och 
privata förskolor och skolor, idrottsanläggningar och ytor för lek och idrott hos fastighetsägare. 
Varje kommun utgår från sina förutsättningar och bestämmer själva om ytor hos de privata 
fastighetsägarna ska ingå i inventeringen eller inte. Även allmänna platser t. ex parker med 
idrottsanläggningar ska ingå i inventeringen. Ridanläggningar samt refuger försedda med konstgräs 
ingår inte i projektet (materialet går att använda även vid dessa anläggningar). 
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Tid-och aktivitetsplan 
Anmäl till projektarbetsgruppen om ni vill delta i inventeringen  oktober - november 2018  
Inventering i kommunerna       november - mars 2019 
Material för tillsyn skickas ut till kommunerna   mars 2019 

Anmälan 
Meddela elin.ulander@kfsk.se om ni vill delta i inventeringen. 

Rapportering 
Projektarbetsgruppen ska inte ha någon återrapportering av kommunernas resultat från 
inventeringen. Resultatet använder ni själva för att kunna välja vilka anläggningar som är relevanta 
att prioritera i tillsynen.  

Projektarbetsgrupp - kontaktpersoner 

Om ni har frågor om projektet är ni välkomna att kontakta någon av deltagarna i 
projektarbetsgruppen: 

 

Sara Abelin sara.abelin@lomma.se Lomma 

Johan Blom johan.blom@lund.se Lund 

Stina Larsson stina.larsson@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen 

Lilian Flygare-Ivarsson lilian.flygare-ivarsson@trelleborg.se Trelleborg 

Martin Larsson martin.larsson@vellinge.se Vellinge 

Estelle Larsson estelle.larsson@skane.se Arbets- och miljömedicin Syd 

Elin Ulander elin.ulander@kfsk.se Miljösamverkan Skåne/KFSK 
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