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Ansökan om yrkesmässigt användande av
växtskyddsmedel - Climat 80 Fastighetsservice
Förslag till 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
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2 200 kronor (fast taxa) för handläggning av ansökan. Faktura
skickas separat.

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.

Underlag för beslutet



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

Ärendet
Bakgrund
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.

Föredragning
Ecocin 1+0 har ett parallellhandelstillstånd (PHT) och motsvarar
produkt reg.nr 4801 OgräsNix Trippel. Det villkor som gäller för den
svenska referensprodukten gäller också för produkten med ett PHT.
Kemisk bekämpning på lättgenomsläppliga och hårdgjorda innebär
stor risk för läckage av aktiv substans till grundvattnet då förmågan
till nedbrytning är begränsad. Växtskyddsmedel ska därför enbart
användas när alternativa metoder inte är praktiskt eller ekonomiskt
möjliga. Om växtskyddsmedel behöver användas ska de preparat
med minst miljöpåverkan användas. Växtskyddsmedel med ättiksyra
som verksamt ämne anses vara ett alternativ med begränsad
miljöpåverkan som kan accepteras på sådana ytor.
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Miljönämnden anser därför att det finns förutsättningar att lämna
tillstånd enligt lämnade uppgifter. Villkor för användningen är
beslutade för att förebygga och minska risken för läckage av
växtskyddsmedel genom ytavrinning och dränering, för att skydda
människors hälsa samt för att möjliggöra uppföljning av
användningen. Miljönämnden finner att villkoren är skäligt och inte
alltför ingripande.

Beslut om tillstånd
Miljöbalken (1998:808) 14 kap 6 §
Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel 2 kap 40 §
Miljöbalken 16 kap 2 §
Miljöbalken 27 kap 1 §

Beslut om avgift
27 kap. 1§ Miljöbalken (1998:808)
9 kap. 5§ Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken
2 och 8 §§ Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(2018-12-20 § 243) beslutad av kommunfullmäktige i Lunds
kommun

Beredning
Ärendet har handlagts inom miljöförvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus
Miljödirektör

Christine Johansson
Miljöinspektör

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

