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§ 13 Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Miljönämnden beslutar
att
att
att

Justerare

som justerare utse Jan Froborg (FNL) med Per Olsson (S) som
ersättare,
fastställa tid och datum för justering till den 14 april 2021
klockan 10.00 samt
lägga till en punkt om att utse ombud och ersättare till Sveriges
miljökommuners vårmöte 2021 som punkt 16 i dagordningen
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§ 14 Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 - samråd
Dnr MN 2021/0014

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
För att säkerställa att Kävlinge å ekologiska status uppnås och
att Natura 2000 området inte påverkas negativt bör planen
innehålla konkreta förslag på åtgärder för rening av dagvattnet.
Åtgärder av dagvattenrening och hantering bör också ta hänsyn
till 100 och 200 års regn. För att genomföra åtgärderna måste
det avsättas resurser både i planerings-och i driftskedet för att
uppnå målen i Lunds Vatten och en hållbar hantering av
dagvattnet.
Miljönämnden vill också motivera yrkandet i enlighet med till
de nya etappmålen för dagvatten som innebär att alla
kommuner senast 2023 ska ha integrerat en hållbar
dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag gällande
del av fastighet Östra Torn 27:13. Planförslaget vill möjliggöra
byggnation av ett vetenskapligt besökscentrum, Science Center och
kontor. Planen innehåller också en park med dagvattenfördröjning
och en huvudgata, Pikogatan. Miljöförvaltningen belyser i sitt
yttrande frågor om bland annat riskanalysen samt masshantering.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Carl von Friesendorff (M), Ewa Björnberg
(MP), Jörgen Jörgensen (L), Lars Siljebratt (V), Lars v
Andersson (C) och Urban Nilsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar, med instämmande från Carl von
Friesendorff (M), Gustaf Hamilton (KD) och Lars V Andersson
(C), bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
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”För att säkerställa att Kävlinge å ekologiska status uppnås och att
Natura 2000 området inte påverkas negativt bör planen innehålla
konkreta förslag på åtgärder för rening av dagvattnet. Åtgärder av
dagvattenrening och hantering bör också ta hänsyn till 100 och 200
års regn. För att genomföra åtgärderna måste det avsättas resurser
både i planerings-och i driftskedet för att uppnå målen i Lunds Vatten
och en hållbar hantering av dagvattnet.
Miljönämnden vill också motivera yrkandet i enlighet med till de nya
etappmålen för dagvatten som innebär att alla kommuner senast 2023
ska ha integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny
bebyggelse."

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer sedan proposition på Eleni Rezaii Liakous (S)
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till Eleni Rezaii Liakou (S) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för avslag till Eleni Rezaii Liakou (S) tilläggsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Gustav Hamilton (KD), Lars v Andersson (C), Carl von Friesendorff
(M), Jan Froborg (FNL), Eleni Rezaii Liakou (S), Per Olsson (S), Lina
Olsson (S) och Urban Nilsson (SD) röstar ja.
Jörgen Jörgensen (L) röstar nej.
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) avstår från att rösta.
Med åtta JA-röster mot 1 NEJ-röst beslutar miljönämnden att bifalla
Eleni Rezaii Liakous (S) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut



MN Tjänsteskrivelse 2021-03-25 Yttrande över förslag till
detaljplan del av fastighet Östra Torn 27:13. MN2021/0014.3
och MF 2021.259.2
BN remiss 2021-02-04 innehållandes
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar samt
byggnadsnämndens beslut 2021-01-21 §8

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 15 Fördjupad översiktsplan för Veberöd i
Lundskommun - samråd
Dnr MN 2021/0013

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Veberöd saknar fjärrvärme. Det gör att inte bara solceller utan
också solfångare kan bidra till en hållbar och klimatanpassad
utveckling.
Enligt barnkonventionens artikel 12 har barnet rätt att
uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör barnet. Att lyssna till
barns egna åsikter om åtgärder som kommer att beröra dem är
en förutsättning för att kunna pröva, bedöma och beakta
barnets bästa. Därför vill Miljönämnden understrecka vikten på
att barnens ska lyssnas och kunskap ska inhämtas under
framtagandet av översiktsplanen.
Miljönämnden vill understryka vikten av det ska skapas
hälsofrämjande miljöer i hela planens område gällande ökade
trafikbelastning och bullerproblematik.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 2 och 3.
Jörgen Jörgensen (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samråd över fördjupad
översiktsplan för Veberöd.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor om bland annat
avloppsnät, förorenad mark och trafik.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.
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Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Carl von Friesendorff (M), Ewa Björnberg
(MP) och Urban Nilsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar, med instämmande av Lars v Andersson
(C), bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
”För att kunna uppnå klimatmålen och ställa om till miljövänligare
transportalternativ i framtiden bör planeringen för
Simrishamnsbanan återupptas i syfte att ge Veberöd, Dalby och övriga
orter efter Simrishamnsbanan goda förutsättningar att utvecklas i
framtiden. Detta genom att satsa på superbusstrafik i väntan på
tågtrafiken."
Lars v Andersson (C) yrkar, med instämmande från Eleni Rezaii
Liakou (S), Lars Siljebratt (V), Urban Nilsson (SD), Ewa Björnberg
(MP) och Carl von Friesendorff (M), bifall till förvaltningens förslag
till beslut med följande tillägg:
"Veberöd saknar fjärrvärme. Det gör att inte bara solceller utan också
solfångare kan bidra till en hållbar och klimatanpassad utveckling."
Jörgen Jörgensen (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg:
”att uppdra åt kommunen att Skånetrafiken presentera hur Veberöd
kan öka kollektivresande till Malmö och Lund. Eftersom utbygganden
är stor.”
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar, med instämmande av Ewa Björnberg
(MP) och Lars Siljebratt (V), följande tillägg:
”Enligt barnkonventionens artikel 12 har barnet rätt att uttrycka sin
åsikt i alla frågor som rör barnet. Att lyssna till barns egna åsikter om
åtgärder som kommer att beröra dem är en förutsättning för att
kunna pröva, bedöma och beakta barnets bästa. Därför vill
Miljönämnden understrecka vikten på att barnens ska lyssnas och
kunskap ska inhämtas under framtagandet av översiktsplanen.”
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar, med instämmande av Ewa Björnberg
(MP), Lars Siljebratt (V) och Lars v Andersson (C), följande tillägg:
”Miljönämnden vill understryka vikten av det ska skapas
hälsofrämjande miljöer i hela planens område gällande ökade
trafikbelastning och bullerproblematik.”
Lars Siljebratt (V) yrkar, med instämmande av Ewa Björnberg (MP),
bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
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"Översiktsplanen för Veberöd redovisar möjliga utbyggnadsområden
efter2040 med i anspråkstagande av högklassig jordbruksmark för
verksamhetsområden och bostadsbebyggelse. Samtliga dessa
utbyggnadsområden bör utgå ur planen.
Lars Siljebratt (V) yrkar, med instämmande av Ewa Björnberg (MP)
följande tillägg:
Att undanta markområdet för Simrishamsbanan från exploatering för
att möjliggöra goda förutsättningar till framtida lämpliga kollektiva
transportmedel. Ett i anspråkstagande av stationsmarken kommer att
äventyra hela Simrishamnsbanans förverkligande, eftersom
resandeunderlaget skulle minska med ett externt stationsläge."
Carl von Friesendorff (M), Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson
(SD) yrkar avslag till Eleni Rezaii Liakous (S) samtliga
tilläggsyrkanden.
Carl von Friesendorff (M) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar avslag till
Jörgen Jörgensens (L) tilläggsyrkande.
Jörgen Jörgensen (L) yrkar avslag till Lars v Anderssons (C)
tilläggsyrkande.
Jörgen Jörgensen (L) yrkar avslag Lars Siljebratts (V) båda
tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Eleni Rezaii Liakou (S) första
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Eleni Rezaii Liakou (S) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Eleni Rezaii Liakou (S) tilläggsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Gustav Hamilton (KD), Carl von Friesendorff (M), Jan Froborg (FNL),
Jörgen Jörgensen (L), Ewa Björnberg (MP), Lars Siljebratt (V) och
Urban Nilsson (SD) röstar ja.
Lars v Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S), Per Olsson (S) och Lina
Olsson (S) röstar nej.
Med sju JA-röster mot fyra NEJ-röster beslutar miljönämnden att
avslå Eleni Rezaii Liakous (S) första tilläggsyrkande.
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Ordförande ställer sedan proposition på Lars V Anderssons (C)
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer sedan proposition Elenis Rezaii Liakou (S) andra
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till Eleni Rezaii Liakous (S) andra tilläggsyrkande.
NEJ-röst för avslag till Eleni Rezaii Liakous (S) andra tilläggsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Gustaf Hamilton (KD), Eleni Rezaii Liakou (S), Per Olsson (S), Lina
Olsson (S), Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) röstar ja.
Lars v Andersson (C), Carl von Friesendorff (M), Jan Froborg (FNL),
Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson (SD) röstar nej.
Med sex JA-röster mot fem NEJ-röster beslutar miljönämnden att
bifalla Eleni Rezaii Liakous (S) andra tilläggsyrkande.
Ordförande ställer sedan proposition Elenis Rezaii Liakou (S) tredje
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden avslår detsamma.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Eleni Rezaii Liakous (S) tredje tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Eleni Rezaii Liakous (S) tredje tilläggsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Gustaf Hamilton (KD), Carl von Friesendorff (M) och Urban Nilsson
(SD) röstar ja.
Lars v Andersson (C), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L), Eleni
Rezaii Liakou (S), Per Olsson (S), Lina Olsson (S), Ewa Björnberg
(MP) och Lars Siljebratt (V) röstar nej.
Med tre JA-röster mot åtta NEJ-röster beslutar miljönämnden att
bifalla Eleni Rezaii Liakous (S) tredje tilläggsyrkande.
Ordförande ställer sedan proposition på Jörgen Jörgensens (L)
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden avslår detsamma.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Jörgen Jörgensens (L) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Jörgen Jörgensens (L) tilläggsyrkande.
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Voteringen utfaller enligt följande:
Gustaf Hamilton (KD), Lars v Andersson (C) och Jörgen Jörgensen (L)
röstar nej.
Carl von Friesendorff (M), Jan Froborg (FNL), Eleni Rezaii Liakou (S),
Per Olsson (S), Lina Olsson (S), Ewa Björnberg (MP), Lars Siljebratt
(V) och Urban Nilsson (SD) röstar ja.
Med tre NEJ-röster mot åtta JA-röster beslutar miljönämnden att
avslå Jörgen Jörgensens (L) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer sedan proposition på Lars Siljebratts (V) första
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden avslår detsamma.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Gustaf Hamilton (KD), Lars v Andersson (C), Carl von Friesendorff
(M), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L), Eleni Rezaii Liakou (S),
Per Olsson (S), Lina Olsson (S) och Urban Nilsson (SD) röstar ja.
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) röstar nej.
Med nio JA-röster mot två NEJ-röster beslutar miljönämnden att
avslå Lars Siljebratts (V) första tilläggsyrkande.
Ordförande ställer sedan proposition på Lars Siljebratts (V) andra
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden avslår detsamma.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för avslag till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Lars Siljebratts (V) tilläggsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Gustaf Hamilton (KD), Lars v Andersson (C), Carl von Friesendorff
(M), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L), Eleni Rezaii Liakou (S),
Per Olsson (S), Lina Olsson (S) och Urban Nilsson (SD) röstar ja.
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) röstar nej.
Med nio JA-röster mot två NEJ-röster beslutar miljönämnden att
avslå Lars Siljebratts (V) första tilläggsyrkande.
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Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-25 Samråd över fördjupad
översiktsplan för Veberöd, dnr MN 2021/0013.3 och MF2021-258.2
BN remiss 2021-01-29 innehållande stadsbyggnadskontorets
samrådshandling, miljökonsekvensbeskrivning samt
byggnadsnämndens beslut 2020-11-19 § 216.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 16 Byte av Index för miljönämndens taxor
Dnr MN 2021/0030

Beslut
Miljönämnden beslutar
att
att

godkänna miljöförvaltningens förslag till ändrat index för taxor,
bestämmelsen om index föreslås gälla från och med 1 januari
2022 samt
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

att

Sammanfattning
Enligt 3 § i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
3 § i Taxa inom livsmedelslagens område, 3 § i Taxa för prövning och
tillsyn av strålskyddslagen samt 4 § i Taxa för prövning och tillsyn av
lagen om sprängämnesprekursorer regleras möjligheten för
miljönämnden att göra en årlig indexuppräkning motsvarande de
senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI).
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar löpande ett
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV är framtaget för
kommunala verksamheter och återspeglar därför bättre
miljönämndens kostnadsförändringar än vad KPI gör.
Miljöförvaltningen vill därför ändra formuleringen i paragraferna
som styr indexjusteringar i miljönämndens taxor till prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Förändringen föreslås gälla från och
med 1 januari 2022.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Lars v Andersson (C) och Eleni Rezaii Liakou
(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Underlag för beslut



Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30
2021/0030.1 Byte av index för miljönämndens taxor
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa
inom livsmedelslagens område, Taxa för prövning och tillsyn
av strålskyddslagen, Taxa för prövning och tillsyn av lagen om
sprängämnesprekursorer

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 17 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel- BRF Ljungelden
Dnr MN 2021/0032

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna HSB Bostadsrättsförening Ljungelden i Lund, 7450001974, tillstånd att använda växtskyddsmedlet Ogräsnix 6%
(reg.nr 4801) för att bekämpa oönskad vegetation vid plattytor
och gatsten intill huskropparna på olika fastigheter i Lund.
Tillståndet är begränsat och gäller för bekämpningar som
utförs under år 2021. För tillståndet gäller följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.

Nämnden beslutar vidare att HSB Bostadsrättsförening Ljungelden i
Lund, 745000-1974 ska betala 2 200 kronor (fast taxa) för
handläggning av ansökan. Faktura skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 4.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 5.

Sammanfattning
HSB Bostadsrättsförening Ljungelden i Lund, har den 19 mars 2021
inkommit med ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av
klass 3-preparatet Ogräsnix, för att bekämpa oönskad vegetation vid
plattytor och gatsten längst huskropparna på olika fastigheter i Lund.
HSB bostadsrättsföreningen Ljungelden i Lund anger att övrig
ogräsbekämpning sker termiskt med brännare men behöver
använda kemisk bekämpning nära huskropparna.
Miljönämnden anser att det finns förutsättningar att godkänna
anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Urban Nilsson (SD), Lars v Andersson (C),
Jörgen Jörgensen (L), Jan Froborg (FNL) och Carl von Friesendorff
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Votering begärs och utförs.
Miljönämnden bifaller följande propositionsordning:
JA-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut.
NEJ-röst för avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Voteringen utfaller enligt följande:
Gustaf Hamilton (KD), Lars v Andersson (C), Carl von Friesendorff
(M), Jan Froborg (FNL), Jörgen Jörgensen (L) och Urban Nilsson (SD)
röstar ja.
Eleni Rezaii Liakou (S), Per Olsson (S), Lina Olsson (S), Ewa
Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) röstar nej.
Med sex JA-röster mot fem NEJ-röster beslutar miljönämnden att
bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-23 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0032.2 och
MF 2021.843.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0032.1 MF 2021.843.1

Beslutet skickas till
BRF Ljungelden
Sunnanvägen 14S
222 26 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 18 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Climat 80
Dnr MN 2021/0039

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Climat 80 Fastighetsservice, 556224-0662, tillstånd att
använda Ecocin 1+0, PHT.nr. PHT-0065-4801, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika
fastigheter i Lund. Tillståndet är begränsat och gäller för
bekämpningar som utförs under år 2021. För tillståndet gäller
följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.
Nämnden beslutar vidare att Climat 80 Fastighetsservice ska
betala 2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan.
Faktura skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 6.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 7.

Sammanfattning
Climat 80 Fastighetsservice inkom den 22 mars 2021 med ansökan
om att få använda klass 3-preparatet Ecocin 1+0, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika fastigheter i
Lund. Climat 80 Fastighetsservice anger att de använder sig av
manuell bekämpning och bekämpning med hetvatten men vill
komplettera med kemiskt preparat för att komma tillrätta med
rotogräs som tagit över. Miljönämnden anser att det finns
förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Urban Nilsson (SD), Jörgen Jörgensen (L) och Carl von Friesendorff
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-30 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MF 2021/0039.1 och
MF 2021.893.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0039.1 och MF 2021.893.1

Beslutet skickas till
Climat 80 Fastighetsservice, Skiffervägen 18, 224 78 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 19 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Climat 80
Dnr MN 2021/0040

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Climat 80 Fastighetsservice, 556224-0662, tillstånd att
använda Ecocin 1+0, PHT.nr. PHT-0065-4801, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika
fastigheter i Lund. Tillståndet är begränsat och gäller för
bekämpningar som utförs under år 2021. För tillståndet gäller
följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.
Nämnden beslutar vidare att Climat 80 Fastighetsservice ska
betala 2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan.
Faktura skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 8.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 9.

Sammanfattning
Climat 80 Fastighetsservice inkom den 22 mars 2021 med ansökan
om att få använda klass 3-preparatet Ecocin 1+0, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika fastigheter i
Lund. Climat 80 Fastighetsservice anger att de använder sig av
manuell bekämpning och bekämpning med hetvatten men vill
komplettera med kemiskt preparat för att komma tillrätta med
rotogräs som tagit över. Miljönämnden anser att det finns
förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Urban Nilsson (SD), Jörgen Jörgensen (L) och Carl von Friesendorff
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-30 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0040.2 och
MF 2021.903.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0040.1 och MF 2021.903.1

Beslutet skickas till
Climat 80 Fastighetsservice, Skiffervägen 18, 224 78 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 20 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Climat 80
Dnr MN 2021/0041

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Climat 80 Fastighetsservice, 556224-0662, tillstånd att
använda Ecocin 1+0, PHT.nr. PHT-0065-4801, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika
fastigheter i Lund. Tillståndet är begränsat och gäller för
bekämpningar som utförs under år 2021. För tillståndet gäller
följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.
Nämnden beslutar vidare att Climat 80 Fastighetsservice ska
betala 2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan.
Faktura skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 10.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 11.

Sammanfattning
Climat 80 Fastighetsservice inkom den 22 mars 2021 med ansökan
om att få använda klass 3-preparatet Ecocin 1+0, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika fastigheter i
Lund. Climat 80 Fastighetsservice anger att de använder sig av
manuell bekämpning och bekämpning med hetvatten men vill
komplettera med kemiskt preparat för att komma tillrätta med
rotogräs som tagit över. Miljönämnden anser att det finns
förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Urban Nilsson (SD), Jörgen Jörgensen (L) och Carl von Friesendorff
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-02-30 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0041.2 och
MF 2021.904.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0041.1 och MF 2021.904.1

Beslutet skickas till
Climat 80 Fastighetsservice, Skiffervägen 18, 224 78 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 21 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Climat 80
Dnr MN 2021/0042

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Climat 80 Fastighetsservice, 556224-0662, tillstånd att
använda Ecocin 1+0, PHT.nr. PHT-0065-4801, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika
fastigheter i Lund. Tillståndet är begränsat och gäller för
bekämpningar som utförs under år 2021. För tillståndet gäller
följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.

Nämnden beslutar vidare att Climat 80 Fastighetsservice ska betala
2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan. Faktura
skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 12.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 13.

Sammanfattning
Climat 80 Fastighetsservice inkom den 22 mars 2021 med ansökan
om att få använda klass 3-preparatet Ecocin 1+0, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika fastigheter i
Lund. Climat 80 Fastighetsservice anger att de använder sig av
manuell bekämpning och bekämpning med hetvatten men vill
komplettera med kemiskt preparat för att komma tillrätta med
rotogräs som tagit över. Miljönämnden anser att det finns
förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Urban Nilsson (SD), Lars v Andersson (C),
Jörgen Jörgensen (L), Jan Froborg (FNL) och Carl von Friesendorff
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-30 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0042.2 och
MF 2021.905.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0042.1 och MF 2021.905.1

Beslutet skickas till
Climat 80 Fastighetsservice, Skiffervägen 18, 224 78 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 22 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Climat 80
Dnr MN 2021/0043

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Climat 80 Fastighetsservice, 556224-0662, tillstånd att
använda Ecocin 1+0, PHT.nr. PHT-0065-4801, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika
fastigheter i Lund. Tillståndet är begränsat och gäller för
bekämpningar som utförs under år 2021. För tillståndet gäller
följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.

Nämnden beslutar vidare att Climat 80 Fastighetsservice ska betala
2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan. Faktura
skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 14.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 15.

Sammanfattning
Climat 80 Fastighetsservice inkom den 22 mars 2021 med ansökan
om att få använda klass 3-preparatet Ecocin 1+0, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika fastigheter i
Lund. Climat 80 Fastighetsservice anger att de använder sig av
manuell bekämpning och bekämpning med hetvatten men vill
komplettera med kemiskt preparat för att komma tillrätta med
rotogräs som tagit över. Miljönämnden anser att det finns
förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Urban Nilsson (SD), Lars v Andersson (C),
Jörgen Jörgensen (L), Jan Froborg (FNL) och Carl von Friesendorff
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-30 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0043.2 och
MF 2021.906.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0043.1 och MF 2021.906.1

Beslutet skickas till
Climat 80 Fastighetsservice, Skiffervägen 18, 224 78 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 23 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Climat 80
Dnr MN 2021/0044

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Climat 80 Fastighetsservice, 556224-0662, tillstånd att
använda Ecocin 1+0, PHT.nr. PHT-0065-4801, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika
fastigheter i Lund. Tillståndet är begränsat och gäller för
bekämpningar som utförs under år 2021. För tillståndet gäller
följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.

Nämnden beslutar vidare att Climat 80 Fastighetsservice ska betala
2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan. Faktura
skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 16.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 17.

Sammanfattning
Climat 80 Fastighetsservice inkom den 22 mars 2021 med ansökan
om att få använda klass 3-preparatet Ecocin 1+0, för att bekämpa
oönskad vegetation vid plattytor samt grusytor på olika fastigheter i
Lund. Climat 80 Fastighetsservice anger att de använder sig av
manuell bekämpning och bekämpning med hetvatten men vill
komplettera med kemiskt preparat för att komma tillrätta med
rotogräs som tagit över. Miljönämnden anser att det finns
förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Urban Nilsson (SD), Lars v Andersson (C),
Jörgen Jörgensen (L), Jan Froborg (FNL) och Carl von Friesendorff
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-30 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0044.2 och
MF 2021. 908.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0044.1 och MF 2021. 908.1

Beslutet skickas till
Climat 80 Fastighetsservice, Skiffervägen 18, 224 78 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 24 Anmälan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Trafikverket
Dnr MN 2021/0031

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

godkänna anmälan från Trafikverket, 202100-6297, för
bekämpning av Jätteloka i spårområde med följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt uppgifter som anges i
anmälan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av Kemikalieinspektionens godkännande
för RoundUp Ultra ska följas.
3. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
4. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten efter
avslutat arbete. Dokumentationen ska vara
tillsynsmyndigheten tillhanda senast 2021-11-30.

Nämnden beslutar vidare att Trafikverket ska betala 2 200
kronor (fast taxa) för handläggning av anmälan. Faktura skickas
separat.

Reservationer
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 18.

Sammanfattning
Trafikverket inkom den 17 mars 2021 med anmälan om kemisk
bekämpning av Jätteloka på spårområdet norr om Lunds C. Jätteloka
är en invasiv art vars bestånd behöver begränsas. För att inte störa
tågtrafiken är kemisk bekämpning enligt Trafikverket den metod
som tar spårområdet i anspråk kortaste tid jämfört med om
mekanisk bekämpnings skulle utföras. Miljönämnden anser att det
finns förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade
uppgifter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) yrkar avslag på
förvaltningens förslag till beslut.
Eleni Rezaii Liakou (S), Carl von Friesendorff (M), Urban Nilsson (SD)
och Jörgen Jörgensen (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut




MN tjänsteskrivelse 2021-02-23 Anmälan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0031.2 och
MF 2021.859
Anmälan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0031.1 och MF 2021.859.1
Komplettering

Beslutet skickas till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge
Att: Amanda Gren. Ange TRV2021/20767

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 25 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Utetjänst i Sverige AB
Dnr MN 2021/0035

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Utetjänst i Sverige AB, 556792-0896, tillstånd att
använda Ogräsnix Proffs, reg.nr. 5630, för att bekämpa oönskad
vegetation på tennisplaner. Tillståndet är begränsat och gäller
för bekämpningar som utförs under år 2021. För tillståndet
gäller följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
3. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
4. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det finns
risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
5. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
6. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.

Nämnden beslutar vidare att Utetjänst i Sverige AB ska betala 2 200
kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan. Faktura skickas
separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 19.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 20.

Sammanfattning
Utetjänst i Sverige AB inkom den 19 mars 2021 med ansökan om att
få använda Ogräsnix Proffs för att bekämpa oönskad vegetation på
ett flertal tennisbanor i Lunds kommun. Utetjänst anger att manuell
röjning inte ger ett fullgott resultat och rotsystemet får då möjlighet
att växa sig starkare och fördärvar därmed ytorna på tennisplanerna.
Personalen får ont i lederna när de hackar i så hårda ytor.
Miljönämnden anser att det finns förutsättningar att godkänna
anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP), Lars Siljebratt (V) och Eleni Rezaii Liakou (S)
yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Carl von Friesendorff (M), Urban Nilsson (SD) och Jörgen Jörgensen
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-02-23 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0035.2och
MF 2021.914.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0035.1 och MF 2021.914.1

Beslutet skickas till
Utetjänst i Sverige AB
Box 88
267 22 Bjuv

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 26 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Primär fastighetshetförvaltning
AB
Dnr MN 2021/0045

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Primär Fastighetsförvaltning AB, org.nr. 556310-5534,
tillstånd att använda Kraft Ättika, reg.nr. 5418 och Dubbel Kraft
Ättika, reg.nr. 5419, för att bekämpa oönskad vegetation på
spårområden och perronger vid tågstationerna i Lund, Stångby
och Gunnesbo där alternativa metoder inte är lämpliga.
Tillståndet är tidsbegränsat och gäller för bekämpningar som
utförs under 2021. För tillståndet gäller följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
3. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten
tillhanda senast 2021-11-30
4. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
5. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det
finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
Nämnden beslutar vidare att Primär Fastighetsförvaltning AB,
ska betala 2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av
ansökan. Faktura skickas separat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

Reservationer
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 21.

Sammanfattning
Primär Fastighetsförvaltning AB inkom den 30 mars med ansökan
om att få använda klass 3-preparat Kraft Ättika, reg.nr. 5418 och
Dubbel Kraft Ättika, reg.nr. 5419, för att bekämpa oönskad
vegetation på spårområden och perronger vid tågstationerna i Lund,
Stångby och Gunnesbo där alternativa metoder inte är lämpliga.
Mekanisk bearbetning är den metod som används men är som enda
metod inte tillräckligt effektiv, praktisk genomförbar och ekonomisk
hållbar. Tiden för genomförandet i spårområdena är begränsade för
att inte störa tågtrafiken. Därför behövs möjlighet att mekanisk
bearbetning kombineras med användning av växtskyddsmedel. Dock
kommer endast ca 20-25 % av angivna områden att bekämpas.
Under år 2020 användes inget växtskyddsmedel.

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP), Lars Siljebratt (V) yrkar avslag på
förvaltningens förslag till beslut.
Carl von Friesendorff (M), Urban Nilsson (SD) och Jörgen Jörgensen
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-03-30 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0045.2 och
MF 2021.1074.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0045.1 och MF 2021.1074.1

Beslutet skickas till
Primär Fastighetsförvaltning AB, Aröds Industriväg 34,
417 05 Göteborg

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 27 Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Utetjänst i Sverige AB
Dnr MN 2021/0036

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

lämna Utetjänst i Sverige AB, 556792-0896, tillstånd att
använda Ogräsnix Proffs, reg.nr. 5630, för att bekämpa oönskad
vegetation längs läktare samt grusytor på Klostergårdens IP.
Tillståndet är begränsat och gäller för bekämpningar som
utförs under år 2021. För tillståndet gäller följande villkor:
1. Bekämpningen ska utföras enligt de uppgifter som angetts i
ansökan om inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Växtskyddsmedel får inte användas på lekplatser och andra
ytor där barn uppenbarligen uppehåller sig.
3. Väderbeständigt anslag i enlighet med 8 kap.1§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska sättas upp
en vecka innan spridningen.
4. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel ska skickas in till tillsynsmyndigheten.
Dokumentationen ska vara tillsynsmyndigheten tillhanda
senast 2021-11-30.
5. Villkor som framgår av förpackningen och
Kemikalieinspektionens godkännande för aktuellt
växtskyddsmedel ska följas.
6. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd.
Spridning av växtskyddsmedel får inte heller ske om det
finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning.
Nämnden beslutar vidare att Utetjänst i Sverige AB ska betala 2
200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan. Faktura
skickas separat.

Reservationer
Eleni Rezaii Liakou (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 22.

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08
Ewa Björnberg (MP) och Lars Siljebratt (V) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 23.

Sammanfattning
Utetjänst i Sverige AB inkom den 19 mars 2021 med ansökan om att
få använda Ogräsnix Proffs för att bekämpa oönskad vegetation längs
läktare samt grusytor på Klostergårdens IP. Utetjänst anger att
manuell röjning inte ger ett fullgott resultat och rotsystemet får då
möjlighet att växa sig starkare. Personalen får ont i lederna när de
hackar i så hårda ytor. Miljönämnden anser att det finns
förutsättningar att godkänna anmälan enligt lämnade uppgifter.

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP), Lars Siljebratt (V) och Eleni Rezaii Liakou (S)
yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Carl von Friesendorff (M), Urban Nilsson (SD) och Jörgen Jörgensen
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



MN tjänsteskrivelse 2021-02-23 Ansökan om yrkesmässigt
användande av växtskyddsmedel, dnr MN 2021/0036.2 och
MF 2021.915.2
Ansökan om yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel,
dnr MN 2021/0036.1 och MF 2021.915.1

Beslutet skickas till
Utetjänst i Sverige AB
Box 88
267 22 Bjuv

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 28 Sveriges Miljökommuners vårmöte 2021
Beslut
Miljönämnden beslutar
att
att

som ombud till Sveriges Miljökommuners vårmöte utse Lars v
Andersson (C) med Eleni Rezaii Liakou (S) som ersättare samt
alla ledamöter och ersättare i miljönämnden som anmält
intresse att delta på vårmötet senaste den 8 april 2021 får lov
att delta.

Sammanfattning
Sveriges miljökommuner har skickat en inbjudan till deras vårmöte
2021. Vårmötet kommer att äga rum den 5 maj och miljönämnden
måste utse ett ombud samt en ersättare.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar att miljönämnden utser Lars v
Andersson (C) som ombud med Eleni Rezaii Liakou (S) som ersättare
till vårmötet 2021.
Carl von Friesendorff (M) yrkar att miljönämnden utser Lars v
Andersson (C) som ombud till vårmötet 2021.
Lars Siljebratt (V) anmäler att han önskar delta på vårmötet 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 29 Delegationsbeslut, beslut enligt av
miljönämnden lämnad delegation 2021
Dnr MN 2021/0005

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende
perioden 2021-01-04 – 2021-03-26.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2021-01-04 – 2021-03-26. Miljönämnden föreslås
besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende
perioden 2021-01-04 – 2021-03-26.

Underlag för beslutet


Justerare

MN tjänsteskrivelse 2021-03-29 Delegationsbeslut, beslut
enligt av miljönämnden lämnad delegation 2021 med
tillhörande bilaga, dnr MN 2021/0005.7.

Utdragsbestyrkande

38 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 30 Meddelanden till miljönämnden
Dnr MN 2021/0003

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Underlag för beslut


Justerare

MN tjänsteskrivelse 2021-04-01 Meddelande till
miljönämnden, dnr MN 2021/0003.7.

Utdragsbestyrkande

39 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 31 Miljödirektören informerar
Sammanfattning
Miljödirektör Björn Berséus informerar om följande:



Justerare

Förvaltningens arbete under pandemin och
med trängselkontroller
Tillsynsavgiften avseende livsmedel

Utdragsbestyrkande

40 (41)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-08

§ 32 Miljönämndens ledamöter och ersättare
informerar
Sammanfattning
Ordförande Gustaf Hamilton (KD) informerar om att miljönämnden
eventuellt måste hålla ett extra nämndsammanträde den 19 augusti
2021 på grund av arbetet med EVP 2022-2024.
Carl von Friesendorff (M), Ewa Björnberg (MP) och Eleni Rezaii
Liakou (S) informerar om SMHF:s årsmöte den 30 mars 2021.
Eleni Rezaii Liakou (S) informerar om att SMHF kommer att ha en
digital temadag den 27 maj och att mer information kommer.

Justerare

Utdragsbestyrkande

41 (41)

