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Regler 
Tävlingsbeskrivning 
Innovationstävlingen för hållbara och naturliga alternativ till konstgräs ("tävlingen") är 

utformad för att uppmuntra och stötta ett begränsat antal lag ("deltagare") för att öka 

möjligheterna att komma ut på marknaden med lösningar som minskar utsläppen av 

mikroplaster från lekytor. IVL Svenska miljöinstitutet (IVL) ("Arrangören"), arrangerar 

tävlingen med finansiering av Naturvårdsverket. 

Avtal 
För att delta i tävlingen måste deltagarna godkänna tävlingsreglerna. Dessa kan 

komma att justeras, senaste versionen finns alltid på webbsidan: 

https://www.ivl.se/innovationstavling-mikroplast. Deltagaren/deltagarna godkänner att 

inlämning av ett bidrag i tävlingen innebär att tävlingsreglerna accepteras. 

Tävlingsreglerna bildar ett bindande juridiskt avtal mellan deltagaren/deltagarna och 

arrangören avseende tävlingen. 

Tävlingen 
Utgångspunkten för tävlingen är behovet av naturliga och hållbara lösningar 

som kan ersätta konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi på lekytor på skol- 

och förskolegårdar, då dessa släpper ifrån sig mikroplaster. Deltagare kommer att 

presentera nya lösningar på denna utmaning. Lösningarna ska vara tillräckligt 

utvecklade för att information om teknisk genomförbarhet, funktion, med mera skall 

kunna utvärderas av en extern part med hjälp av det formulär som används i anmälan. 

Etapper 
Tävlingen är indelad i följande etapper: 

1. Intresseanmälan

En intresseanmälan för att delta i tävlingen görs genom att fylla i

anmälningsformulären på webbsidan https://www.ivl.se/innovationstavling-

mikroplast.

2. Anmälan av tävlingsbidrag

Alla lösningar ska skickas in med hjälp av formuläret som skickas ut efter

anmälan. Bidrag som inkommer efter sista svarsdag behandlas ej.

3. Digital frågestund

En digital frågestund anordnas, där alla som intresseanmält bjuds in för att

kunna ställa frågor om ansökningsprocessen.

https://www.ivl.se/innovationstavling-mikroplast
https://www.ivl.se/innovationstavling-mikroplast
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4. Screening av inkomna bidrag 

En första sållning av bidragen genomförs av tävlingsledningen, där 

tävlingsbidragens relevans och innovationshöjd säkerställs. Om informationen 

kring en lösning är ofullständig kommer i de fall där det är skäligt finnas 

möjlighet för tävlingsledningen att be om kompletteringar. Om en lösning inte 

går vidare kommer deltagaren bakom lösningen få feedback om varför.  

 

5. Granskning och utvärdering av lösningen 

Utvärdering av lösningen sker av tekniska experter och forskare inom relevanta 

områden, enligt et likriktat granskningsprotokoll. Alla lösningar som granskas 

kommer få ta del av sitt granskningsprotokoll där styrkor och svagheter pekas 

ut.  

 

Granskningen kommer hantera funktion, t.ex. genom att granska installation, 

drift och underhållskrav, men också i större eller mindre utsträckning:  

 

• Miljöaspekter 

• Övriga tekniska aspekter 

• Ekonomiska aspekter (översiktligt) 

• Legala aspekter 

• Sociala aspekter, såsom tillgänglighet 

• Policyaspekter 

• Brukarperspektiv 

 

Granskningsgruppen nominerar sedan upp till fem bidrag till juryn och final.  

 

6. Jurygranskning 

De utvalda finalisterna granskas av juryn enligt likriktat formulär.  

 

7. Final och prisutdelning 

De utvalda finalisterna får presentera sina lösningar för juryn på ett evenemang 

arrangerat av Naturvårdsverket. Juryn delar därefter ut pris till den bästa 

lösningen.  
 

Datum, tider och andra detaljer om tävlingen kommer att publiceras löpande på 

webbsidan https://www.ivl.se/innovationstavling-mikroplast 
 

Utvärdering 
Utvärdering kommer ske som beskrivet i avsnittet ovan, punkt 4-6.  

 

De deltagande ansvarar själva för att lämna in de uppgifter som krävs för att lösningen 

skall kunna utvärderas. Juryns beslut i tävlingen är slutgiltiga och kan inte överklagas. 
 

  

https://www.ivl.se/innovationstavling-mikroplast
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Belöning och pris 
Huvudbelöningen i tävlingen är en objektiv och systematisk utvärdering av det 

inlämnade tävlingsbidraget. Belöningen utgörs av ett granskningsprotokoll som visar på 

deltagande i tävlingen. Alla bidrag som klarar första screening-steget kommer få denna 

belöning.  
 

Alla deltagande bidrag är berättigade att dra nytta av den exponering som vunnits 

genom deltagande i tävlingen och kan till valfri grad framhäva deras deltagande i 

tävlingen i media. 

 

Finalisterna får också möjlighet att presentera sina lösningsidéer på ett av 

Naturvårdsverket ordnat seminarium, där intressenter och beställare kan finnas 

representerade. Alla finalister kommer också få ett diplom som visar på framgångarna i 

tävlingen.  
 

Äganderätt 
Deltagaren/deltagarna behåller äganderätten till alla immateriella och industriella 

rättigheter (inklusive moraliska rättigheter), samt dokumentation, som lämnats in till 

tävlingen. 
 

Genom att delta i tävlingen erkänner och godkänner deltagaren/deltagarna att någon av 

arrangörerna kan och/eller har varit utvecklande av material och/eller idéer som liknar 

eller är identiska med en i tävlingen inlämnad lösning. Vid deltagande i tävlingen avstår 

deltagaren/deltagarna från alla anspråk deltagaren/deltagarna kan ha, resulterat från 

eventuella sådana likheter med deltagarens/deltagarnas lösning. 
 

Immateriella rättigheter 
Genom att skicka in en lösning i tävlingen bekräftar deltagaren/deltagarna att allt 

material och annan information (inklusive men inte begränsat till källkod (både öppen 

källkod och tredjeparts), användargränssnitt, musik, video och bilder) som 

tillhandahålls tillsammans med lösningen är fria från copyright-överträdelser, och att 

om en tredje part är inblandad har tillstånd säkrats att använda sådant material. 
 

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, avbryta och återkalla alla eventuella 

belöningar för deltagare där tredje parts immateriella rättigheter kränks. 
 

Sekretess 
Deltagaren/deltagarna kan ge arrangörerna information av konfidentiell natur som rör 

de idéer som lämnats in i tävlingen. Vidare kan arrangörerna, i syfte att underlätta 

deltagandet i tävlingen, förse deltagaren/deltagarna med information av konfidentiell 

natur som rör dess affärer eller produkter. För att information skall betraktas som 

konfidentiell ska (a) den delgivande parten markera eller på annat sätt skriftligen 

informera om dess konfidentiella karaktär vid tidpunkten för meddelandet av uppgifter 
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eller som senast inom fem (5) dagar därefter, eller (b) information måste uppenbart 

begripas vara konfidentiell. 
 

Konfidentiell information som en part tillhandahåller en annan inom tävlingens ramar 

skall hållas konfidentiell under tävlingsperioden samt en efterföljande period av fem (5) 

år därefter. Varje part samtycker till att vidta sådana åtgärder som rimligen kan krävas 

för att upprätthålla sekretessen. Följaktligen tillåts inte den mottagande parten utan 

särskilt godkännande av informatören att avslöja konfidentiell information till tredje 

part eller till tredje part överföra information av sådan art om inte: 

• Den mottagande parten/parterna kan visa att informationen redan fanns i 

innehav av den mottagande parten/parterna (i detta sammanhang förstår 

deltagaren/deltagarna att arrangören söker idéer inom sina affärsområden och 

att arrangörerna är redan i besittning av många idéer med anknytning till 

funktioner inom området) 

• Informationen erhölls lagligen och bevisligen från någon annan än denna tredje 

part 

• Informationen har blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta 

avtal 

• Informationen lämnas ut enligt rättsliga skyldigheter som ligger utanför de 

delgivande och mottagande parter eller på grund av ett domstolsbeslut. 
 

Rätt att avbryta tävlingen 
Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta, ändra och avbryta tävlingen när 

som helst och utan något som helst ansvar gentemot någon deltagare eller tredje part i 

anslutning till deltagaren eller lösningarna. 
 

Om deltagaren/deltagarna vill avbryta sitt deltagande i tävlingen är de skyldiga att 

informera arrangörerna utan dröjsmål, samt motivera detta.  
 

Integritet 
För att deltagare ska kunna delta i tävlingen behöver arrangören behandla 

personuppgifter om deltagaren/deltagarna. Exempel på personuppgifter kan vara namn, 

email-adress, telefonnummer och bilder. Personuppgifterna kommer att behandlas för 

administrering och spridning av tävlingen och raderas senast 6 månader efter finalen.  
 

Mer information om hur IVL behandlar personuppgifter: 

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/integritetspolicy.html 
 

  

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/integritetspolicy.html
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Publicitet 
Deltagare/deltagarna samtycker genom deltagande till att tillåta arrangörerna att 

använda deltagarens/deltagarnas namn och andra relevanta delar, tillsammans med 

beskrivningar av tävlingsbidragen och tillhörande innehåll, för att kunna marknadsföra 

och främja tävlingen samt till slutrapportering. Medan arrangören förbehåller sig dessa 

rättigheter är arrangören inte skyldig att använda något tävlingsbidrag för något 

ändamål. 
 

Gällande lag och skiljeförfarande 
Tävlingen och tävlingsreglerna regleras av svensk lag utan hänsyn till lagvalsregler. 

Eventuell tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal 

ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska 

tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde 

och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda 

fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.  




