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MBN § 63

Fastställande av dagordning
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen.
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MBN § 64

2020-524

Össlöv 3:50 med flera, tillstånd för spridning av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde utifrån
bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) MB
Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Yttre zon (4,7 ha): Trotteslöv 2:2 (73A, 74A), Össlöv 3:14 och Össlöv 3:50
(16A, 18A).
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
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5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Reservationer
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Thomas Nielsen (S) och Christina
Bertilfeldt (S) lämnar följande reservation mot beslutet:
”Vi i den Socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnämnden reserverar oss
mot beslutet att tillåta spridning av växtskyddsmedel på Ljungby kommuns
drickvattentäkt.”
Sammanfattning av ärendet
Den 19 mars 2020 inkom verksamhetsutövaren till miljö- och byggnämnden
med ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom
Ljungby-Össlöv skyddsområde för vattentäkt. Ansökan är gjord i samarbete
med rådgivare från hushållningssällskapet.
Beslutsunderlag
Ansökan från verksamhetsutövare inkommen den 13 mars 2020 med tillhörande
bilagor.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt 2 kap 36 § förordningen om bekämpningsmedel (2014:425) får
Naturvårdsverket meddela föreskrifter om bl.a. förbud att utan tillstånd från den
kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde.
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunal
nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett
vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon
och sekundär (yttre) skyddszon.
Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av
god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för
förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd
av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt
reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken, MB, ankommer det på den som bedriver en
verksamhet eller avser att vidta en åtgärd att skaffa sig den kunskap som, med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, behövs för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
enligt 2 kap 3 § MB 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 eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap 7 § MB gäller även kraven i 2 kap 2 i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. Vidare finns i 7 kap 25 § miljöbalken ett
särskilt krav på intresseavvägning i samband med områdesskydd.
I inledningen till Europarlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21
oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att
uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel anges följande.
Vattenmiljön är särskilt känslig för bekämpningsmedel. Det är därför
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nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt att undvika förorening av
grundvatten genom lämpliga åtgärder. Användningen av bekämpningsmedel i
områden som används för uttag av dricksvatten, på eller längs transportleder,
t.ex. järnvägslinjer, på hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor kan leda till
högre risker för förorening av vattenmiljön. I sådan områden bör därför
användningen av bekämpningsmedel begränsas så långt som möjligt eller, där
det är lämpligt, undvikas helt.
I 14 kap 6 § MB föreskrivs att den som sprider ett kemiskt eller biologisk
bekämpning ska göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller
människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt, samt vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det
avsedda spridningsområdet.
För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheten inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området, se 7 kap 22 § första stycket
MB.
I avgörande från Vattendomstolen, Växjö tingsrätt, den 28 april 1983 gällande
aktuell vattentäkt, framgår det att inom aktuellt vattenskyddsområde punkt f, ska
följande gälla följande. Upplag av bensin, fotogen, olja, vägsalt, fenolhaltigt
preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av
avfall, som innehåller dylikt ämne, tex latrin och gödsel, får ej förkomma med
mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt
hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas
inom området. Utan hinder av vad sist sagts må – i den omfattning som
erfordras för jord- och skogsbrukets behov – spridning ske av allmänt
förkommande gödsling samt växt- och djurbekämpningsmedel.
Tillstånd får tidsbegränsas, vilket följer av 16 kap 2 § MB.
Gällande sökandes iakttagande av förpliktelser i miljöbalken.
Utifrån ovanstående lagrum ska en sökande visa att det de utför de
skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som
följer av 2 kap MB.
Ljungby kommun har i samband med handläggningen begärt att sökanden ska
komma inkomma med underlag som utvisar att sökandens verksamhet inte
innebär risk för att vattentäkten där verksamheten bedrivs förorenas.
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För att kunna redovisa vad som efterfrågas av kommunen har sökanden tagit
kontakt med Hushållningssällskapet, HS, som i sin tur gjort simuleringar i det
beprövade modellverktyget MACRO-DB, för att bedöma förlusterna av
bekämpningsmedel till yt- och grundvatten. Vid simuleringarna har HS utgått
ifrån värsta-falls-förhållanden. De data som skrivits in i är till exempel full dos
av preparatet, trots att full dos sällan eller aldrig används. Man anger att
behandlingsfrekvensen blir årligen, trots att det endast blir de år då respektive
gröda med eventuellt behandlingsbehov förekommer i växtföljden. Preparaten
som det söks tillstånd för är de alternativ som behöver finnas att tillgå om
nödvändiga insatser krävs.
Simuleringarna görs i ett beprövat scenariobaserat simuleringsverktyg för
bekämpningsmedel i marken, MACRO-DB.
Steg 1 utgörs av en så kallad meta-modell av MACRO-DB och bygger på
resultaten från ett stort antal simuleringar under värsta-falls-förhållanden som
körts i förväg.
Steg 2 i MACRO-DB, körs om resultatet från steg 1 visar att man inte kan
utesluta risk för läckage, och innebär realistiska simuleringar med de
förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om
jordar och dess mullhalt, grödor med mera.
Både steg 1 och 2 visar om det finns en risk att varje enskild produkt kan ge
upphov till halter över 0,1 mikrogram per liter i grundvattentäkten.
Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:
Preparat (regnr)
Aktiv substans
Broadway (4954)
Gratil 75 WG (4232)
CDQ SX (5432)

Florasulam, pyroxsulam
Amidosulfuron
Tribenuronmetyl,
metsulfuronmetyl
Glyfosat
MCPA

Resultat
MACRO-DB
Steg 1
Steg 1
Steg 1

Glypper (5519)
Steg 1
Nufarm MCPA 750
Steg 2
(3236)
Steg 1: Risken för att produkten med denna användning ska kunna ge upphov
till halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
Steg 2: Uppskattad medelkoncentration i grundvatten efter utspädning (µg/l): <
0,001
0,1 µg/l = 1 gram verksamt ämne i 10 miljoner liter vatten.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-05-06

10(50)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn,
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten är
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten vid provtagningspunkten (i användarens
vattenkran) 0.1 µg/l för de enskilda bekämpningsmedel som är aktuella i
ärendet. Ifråga om totalhalten bekämpningsmedel är gränsvärdet 0,5 µg/l för
otjänligt dricksvatten.
Verksamhetsutövaren har redovisat att för de växtskyddsmedel de vill använda
är medelkoncentrationen i grundvatten noll alternativt att risken för att
produkten ska kunna transporteras till grundvatten i halter över 0,1 µg/l är
försumbar. Särskilt med beaktande av att simuleringarna baserats på ett
antagande om förhållanden utifrån ett värsta-falls-förhållanden som innebär en
belastning som går långt utöver vad som faktiskt sker.
Genom att genomföra simuleringar MACRO-DB visar sökanden vidare att
verksamheten uppfyller miljöbalkens krav om produktval och bästa möjliga
teknik. Den sprututrustning som används kontrolleras även av certifierade
företag vart tredje år enligt Jordbruksverkets regler.
Vidare har handläggare inom ramen för handläggningen gjort kontroller dels
gällande om sökanden tillämpar EU-direktivet Integrerat växtskydd, IPM
(Integrated Pest Management). Av EU-direktivet följer bl.a. att en
verksamhetsutövare är skyldig att genomföra olika insatser i syfte att uppfylla de
krav som är följer av direktivet.
Bl.a. innebär detta att de insatser som genomförs ska behovsanpassas genom att
använda icke-kemiska metoder där det är möjligt. De mest miljövänliga
produkterna ska väljas och användaren ska tänka på resistensrisker. Vidare ska
resultatet av arbetet följas upp genom att i fält bedöma hur bekämpningen har
fungerat eller vad som kan förbättras. Sökande är med i HS Individuella
Rådgivning, vilket innebär årlig planering, löpande dialog med rådgivare och
regelbundna fältbesök under växtodlingssäsongen. Det innebär att sökande
uppfyller de krav som ställs i denna del.
Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och
tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att
annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten.
Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess
närhet skyddas mot förorening.
Vatten- och avlopps (VA) och renhållningsavdelningen, vid Tekniska
förvaltningen tar regelbundet prover enligt beslutat kontrollprogram. Förutom i
användarnas kranar tas även prover i kommunens brunnar, och inkommande och
utgående vatten i vattenverket samt vid flera olika punkter på ledningsnätet.
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VA-avdelning rapporterar till miljö- och byggförvaltningen om avvikelser från
Livsmedelsverkets gränsvärde upptäcks vad gäller bekämpningsmedel i
dricksvatten. VA har inte rapporterat några sådana avvikelser till miljö- och
byggnämnden.
Utifrån ovanstående bedöms sökanden ha vidtagit de skyddsåtgärder, iakttagit
de begränsningar och vidtagit de försiktighetsmått som krävs. Även om
vattentäkten utgör ett skyddsvärt område ska som framgått ovan en
intresseavvägning göras mellan behovet av skydd för den aktuella vattentäkten i
förhållande till enskilt intresse.
Vid intresseavvägningen som görs får en inskränkning i en enskilds rätt att
använda mark eller vatten och som grundas på skyddsbestämmelse i 7 kap MB
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Då
det inte framkommit några omständigheter alls som pekar på att verksamheten
innebär risk för skada eller att verksamheten åsidosatt några av de skyldigheter
de har att vidta uppfyller sökanden de krav som uppställs för att tillstånd ska
medges.
För att säkerställa att det inte kommer att föreligga en framtida risk görs
bedömningen att tillståndet ska förenas med de villkor som närmare anges i
beslutet. De angivna villkoren bedöms vara tillräckliga för säkerställa att syftet
med skyddet ska uppnås.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar verksamhetsutövaren tillstånd till att
sprida kemiska bekämpningsmedel.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Miljö- och byggnämnden lämnar xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Yttre zon (4,7 ha): Trotteslöv 2:2 (73A, 74A), Össlöv 3:14 och Össlöv 3:50
(16A, 18A).
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
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2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden ska avstyrka i inre zon
och i övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag, i första hand.
I andra hand yrkar Holmqvist Henrysson (S) att tillstånd ges för ett år i taget.
Ordföranden och Fredrik Svärd (M) yrkar att nämnden beslutar att ge tillstånd
enligt miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut.
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På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn,
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden beslutar att ge tillstånd enligt
ordförandes med flera yrkande eller att avstyrka i inre zon och ge tillstånd i
övrigt enligt Holmqvist Henryssons (S) yrkande. Ordföranden finner att
nämnden beslutar att ge tillstånd enligt ordförandes yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning, Ja-röst för
ordförandes yrkande och Nej-röst för Holmqvist Henryssons (S) yrkande.
Namn
Kent Danielsson (C)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Tomas Nielsen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Henrik Pettersson (SD)

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X

Omröstningen resulterar i 3 Ja-röster och 3 Nej-röster
Då antalet röster för ja och nej är lika många avgör ordförandes röst.
Miljö- och byggnämnden har därmed beslutat att lämna verksamhetsutövaren
tillstånd till att sprida kemiska bekämpningsmedel i enlighet med förvaltningens
förslag.
Skickas till
Verksamhetsutövare
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MBN § 65

2020-573

Össlöv 2:12 med flera, tillstånd för spridning av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde utifrån
bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) MB
Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna xxx, tillstånd att med stöd av 2 kap
36 § förordningen om bekämpningsmedel sprida kemiska bekämpningsmedel på
fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.
Inre zon (1,4 ha): Trotteslöv 1:8 (808A), Össlöv 2:12 (7A, 8A).
Yttre zon (5,8 ha): Trotteslöv 1:18 (21A, 29 A), Trotteslöv 2:4 (46A),
Trotteslöv 2:8 (67A) Trotteslöv 2:20 (68A),
Össlöv 2:7 (7A, 8A).
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
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4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassat skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Reservationer
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Thomas Nielsen (S) och Christina
Bertilfeldt (S) lämnar följande reservation mot beslutet:
”Vi i den Socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnämnden reserverar oss
mot beslutet att tillåta spridning av växtskyddsmedel på Ljungby kommuns
drickvattentäkt.”
Sammanfattning av ärendet
Den 18 mars 2020 inkom verksamhetsutövaren till miljö- och byggnämnden
med ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom
Ljungby-Össlöv skyddsområde för vattentäkt. Ansökan är gjord i samarbete
med rådgivare från hushållningssällskapet.
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adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
Beslutsunderlag
Ansökan från verksamhetsutövare inkommen den 18 mars 2020 med tillhörande
bilagor.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt 2 kap 36 § förordningen om bekämpningsmedel (2014:425) får
Naturvårdsverket meddela föreskrifter om bl.a. förbud att utan tillstånd från den
kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde.
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunal
nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett
vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon
och sekundär (yttre) skyddszon.
Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av
god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för
förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd
av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt
reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken, MB, ankommer det på den som bedriver en
verksamhet eller avser att vidta en åtgärd att skaffa sig den kunskap som, med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, behövs för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
enligt 2 kap 3 § MB 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 eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap 7 § MB gäller även kraven i 2 kap 2 i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. Vidare finns i 7 kap 25 § miljöbalken ett
särskilt krav på intresseavvägning i samband med områdesskydd.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn,
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
I inledningen till Europarlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21
oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att
uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel anges följande.
Vattenmiljön är särskilt känslig för bekämpningsmedel. Det är därför
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt att undvika förorening av
grundvatten genom lämpliga åtgärder. Användningen av bekämpningsmedel i
områden som används för uttag av dricksvatten, på eller längs transportleder,
t.ex. järnvägslinjer, på hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor kan leda till
högre risker för förorening av vattenmiljön. I sådan områden bör därför
användningen av bekämpningsmedel begränsas så långt som möjligt eller, där
det är lämpligt, undvikas helt.
I 14 kap 6 § MB föreskrivs att den som sprider ett kemiskt eller biologisk
bekämpning ska göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller
människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt, samt vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det
avsedda spridningsområdet.
För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheten inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området, se 7 kap 22 § första stycket
MB.
I avgörande från Vattendomstolen, Växjö tingsrätt, den 28 april 1983 gällande
aktuell vattentäkt, framgår det att inom aktuellt vattenskyddsområde punkt f, ska
följande gälla följande. Upplag av bensin, fotogen, olja, vägsalt, fenolhaltigt
preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av
avfall, som innehåller dylikt ämne, tex latrin och gödsel, får ej förkomma med
mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt
hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas
inom området. Utan hinder av vad sist sagts må – i den omfattning som
erfordras för jord- och skogsbrukets behov – spridning ske av allmänt
förkommande gödsling samt växt- och djurbekämpningsmedel.
Tillstånd får tidsbegränsas, vilket följer av 16 kap 2 § MB.
Gällande sökandes iakttagande av förpliktelser i miljöbalken.
Utifrån ovanstående lagrum ska en sökande visa att det de utför de
skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som
följer av 2 kap MB.
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myndighetsutövning.
Ljungby kommun har i samband med handläggningen begärt att sökanden ska
komma inkomma med underlag som utvisar att sökandens verksamhet inte
innebär risk för att vattentäkten där verksamheten bedrivs förorenas.
För att kunna redovisa vad som efterfrågas av kommunen har sökanden tagit
kontakt med Hushållningssällskapet, HS, som i sin tur gjort simuleringar i det
beprövade modellverktyget MACRO-DB, för att bedöma förlusterna av
bekämpningsmedel till yt- och grundvatten. Vid simuleringarna har HS utgått
ifrån värsta-falls-förhållanden. De data som skrivits in i är till exempel full dos
av preparatet, trots att full dos sällan eller aldrig används. Man anger att
behandlingsfrekvensen blir årligen, trots att det endast blir de år då respektive
gröda med eventuellt behandlingsbehov förekommer i växtföljden. Preparaten
som det söks tillstånd för är de alternativ som behöver finnas att tillgå om
nödvändiga insatser krävs.
Simuleringarna görs i ett beprövat scenariobaserat simuleringsverktyg för
bekämpningsmedel i marken, MACRO-DB.
Steg 1 utgörs av en så kallad meta-modell av MACRO-DB och bygger på
resultaten från ett stort antal simuleringar under värsta-falls-förhållanden som
körts i förväg.
Steg 2 i MACRO-DB, körs om resultatet från steg 1 visar att man inte kan
utesluta risk för läckage, och innebär realistiska simuleringar med de
förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om
jordar och dess mullhalt, grödor med mera.
Både steg 1 och 2 visar om det finns en risk att varje enskild produkt kan ge
upphov till halter över 0,1 mikrogram per liter i grundvattentäkten.
Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:
Preparat (regnr)
Aktiv substans
Fastac 50 (4530)
Express 50 SX (5430)
Gratil 75 WG (4232)
Nufarm MCPA 750
(3236)
CDQ SX (5432)
Callisto (4898)
MaisTer (4906)
Glypper (5519)
Justerandes sign

Alfacypermetrin
Tribenuronmetyl
Amidosulfuron
MCPA
Tribenuronmetyl,
metsulfuronmetyl
Mesotrion
Jodsulfuronmetyl-natrium,
foramsulfuron
Glyfosat

Resultat
MACRO-DB
Steg 1
Steg 1
Steg 1
Steg 2, 2*
Steg 1
Steg 2**
Steg 2
Steg 1
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Steg 1: Risken för att produkten med denna användning ska kunna ge upphov
till halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
Steg 2: Det valda modermaterial och den hydrologisk klassen bedöms inte
utgöra någon risk för utlakning till grundvatten.
Steg 2*: Uppskattad medelkoncentration i grundvatten efter utspädning (µg/l): <
0,001
Steg 2**: Uppskattad medelkoncentration i grundvatten efter utspädning (µg/l):
< 0,018
0,1 µg/l = 1 gram verksamt ämne i 10 miljoner liter vatten.
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten är
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten vid provtagningspunkten (i användarens
vattenkran) 0.1 µg/l för de enskilda bekämpningsmedel som är aktuella i
ärendet. Ifråga om totalhalten bekämpningsmedel är gränsvärdet 0,5 µg/l för
otjänligt dricksvatten.
Verksamhetsutövaren har redovisat att för de växtskyddsmedel de vill använda
är medelkoncentrationen i grundvatten noll alternativt att risken för att
produkten ska kunna transporteras till grundvatten i halter över 0,1 µg/l är
försumbar. Särskilt med beaktande av att simuleringarna baserats på ett
antagande om förhållanden utifrån ett värsta-falls-förhållanden som innebär en
belastning som går långt utöver vad som faktiskt sker.
Genom att genomföra simuleringar MACRO-DB visar sökanden vidare att
verksamheten uppfyller miljöbalkens krav om produktval och bästa möjliga
teknik. Den sprututrustning som används kontrolleras även av certifierade
företag vart tredje år enligt Jordbruksverkets regler.
Vidare har handläggare inom ramen för handläggningen gjort kontroller dels
gällande om sökanden tillämpar EU-direktivet Integrerat växtskydd, IPM
(Integrated Pest Management). Av EU-direktivet följer bl.a. att en
verksamhetsutövare är skyldig att genomföra olika insatser i syfte att uppfylla de
krav som är följer av direktivet.
Bl.a. innebär detta att de insatser som genomförs ska behovsanpassas genom att
använda icke-kemiska metoder där det är möjligt. De mest miljövänliga
produkterna ska väljas och användaren ska tänka på resistensrisker. Vidare ska
resultatet av arbetet följas upp genom att i fält bedöma hur bekämpningen har
fungerat eller vad som kan förbättras. Sökande är med i HS Individuella
Rådgivning, vilket innebär årlig planering, löpande dialog med rådgivare och
regelbundna fältbesök under växtodlingssäsongen. Det innebär att sökande
uppfyller de krav som ställs i denna del.
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Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och
tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att
annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten.
Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess
närhet skyddas mot förorening.
Vatten- och avlopps (VA) och renhållningsavdelningen, vid Tekniska
förvaltningen tar regelbundet prover enligt beslutat kontrollprogram. Förutom i
användarnas kranar tas även prover i kommunens brunnar, och inkommande och
utgående vatten i vattenverket samt vid flera olika punkter på ledningsnätet.
VA-avdelning rapporterar till miljö- och byggförvaltningen om avvikelser från
Livsmedelsverkets gränsvärde upptäcks vad gäller bekämpningsmedel i
dricksvatten. VA har inte rapporterat några sådana avvikelser till miljö- och
byggnämnden.
Utifrån ovanstående bedöms sökanden ha vidtagit de skyddsåtgärder, iakttagit
de begränsningar och vidtagit de försiktighetsmått som krävs. Även om
vattentäkten utgör ett skyddsvärt område ska som framgått ovan en
intresseavvägning göras mellan behovet av skydd för den aktuella vattentäkten i
förhållande till enskilt intresse.
Vid intresseavvägningen som görs får en inskränkning i en enskilds rätt att
använda mark eller vatten och som grundas på skyddsbestämmelse i 7 kap MB
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Då
det inte framkommit några omständigheter alls som pekar på att verksamheten
innebär risk för skada eller att verksamheten åsidosatt några av de skyldigheter
de har att vidta uppfyller sökanden de krav som uppställs för att tillstånd ska
medges.
För att säkerställa att det inte kommer att föreligga en framtida risk görs
bedömningen att tillståndet ska förenas med de villkor som närmare anges i
beslutet. De angivna villkoren bedöms vara tillräckliga för säkerställa att syftet
med skyddet ska uppnås.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar verksamhetsutövaren tillstånd till att
sprida kemiska bekämpningsmedel.
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Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Miljö- och byggnämnden lämnar xxx, tillstånd att med stöd av 2 kap 36 §
förordningen om bekämpningsmedel sprida kemiska bekämpningsmedel på
fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde.
Inre zon (1,4 ha): Trotteslöv 1:8 (808A), Össlöv 2:12 (7A, 8A).
Yttre zon (5,8 ha): Trotteslöv 1:18 (21A, 29 A), Trotteslöv 2:4 (46A),
Trotteslöv 2:8 (67A) Trotteslöv 2:20 (68A),
Össlöv 2:7 (7A, 8A).
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassat skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
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8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.

Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden ska avstyrka i inre zon
och i övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag, i första hand.
I andra hand yrkar Holmqvist Henrysson (S) att tillstånd ges för ett år i taget.
Ordföranden och Fredrik Svärd (M) yrkar att nämnden beslutar att ge tillstånd
enligt miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden beslutar att ge tillstånd enligt
ordförandes med flera yrkande eller att avstyrka i inre zon och ge tillstånd i
övrigt enligt Holmqvist Henryssons (S) yrkande. Ordföranden finner att
nämnden beslutar att ge tillstånd enligt ordförandes yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning, Ja-röst för
ordförandes yrkande och Nej-röst för Holmqvist Henryssons (S) yrkande.
Namn
Kent Danielsson (C)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Tomas Nielsen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Henrik Pettersson (SD)
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X
X

Nej

X
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X
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Omröstningen resulterar i 3 Ja-röster och 3 Nej-röster
Då antalet röster för ja och nej är lika många avgör ordförandes röst.
Miljö- och byggnämnden har därmed beslutat att lämna verksamhetsutövaren
tillstånd till att sprida kemiska bekämpningsmedel i enlighet med förvaltningens
förslag.

Skickas till
Verksamhetsutövare
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MBN § 66

2020-574

Trotteslöv 1:84 med flera, tillstånd för spridning av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde utifrån
bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) MB
Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Inre zon (12,9 ha): Trotteslöv 1:84 (9A), Trotteslöv 1:42 (12A), Trotteslöv 1:74
(1I, 6A-C, 7A), Trotteslöv 1:10 (1A, 3A)
Yttre zon (3,2 ha): Trotteslöv 2:7 (36A, 37A), Trotteslöv 6:1 (19A, 20A),
Trotteslöv 2:11 (35A), Trotteslöv 2:18 (30B).
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
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4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Reservationer
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Thomas Nielsen (S) och Christina
Bertilfeldt (S) lämnar följande reservation mot beslutet:
”Vi i den Socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnämnden reserverar oss
mot beslutet att tillåta spridning av växtskyddsmedel på Ljungby kommuns
drickvattentäkt.”
Sammanfattning av ärendet
Den 24 mars 2020 inkom verksamhetsutövaren till miljö- och byggnämnden
med ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom
Ljungby-Össlöv skyddsområde för vattentäkt. Ansökan är gjord i samarbete
med rådgivare från hushållningssällskapet.
Beslutsunderlag
Ansökan från verksamhetsutövare inkommen den 24 mars med tillhörande
bilagor.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt 2 kap 36 § förordningen om bekämpningsmedel (2014:425) får
Naturvårdsverket meddela föreskrifter om bl.a. förbud att utan tillstånd från den
kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde.
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunal
nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett
vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon
och sekundär (yttre) skyddszon.
Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av
god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för
förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd
av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt
reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken, MB, ankommer det på den som bedriver en
verksamhet eller avser att vidta en åtgärd att skaffa sig den kunskap som, med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, behövs för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
enligt 2 kap 3 § MB 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 eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap 7 § MB gäller även kraven i 2 kap 2 i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. Vidare finns i 7 kap 25 § miljöbalken ett
särskilt krav på intresseavvägning i samband med områdesskydd.
I inledningen till Europarlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21
oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att
uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel anges följande.
Vattenmiljön är särskilt känslig för bekämpningsmedel. Det är därför
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nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt att undvika förorening av
grundvatten genom lämpliga åtgärder. Användningen av bekämpningsmedel i
områden som används för uttag av dricksvatten, på eller längs transportleder,
t.ex. järnvägslinjer, på hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor kan leda till
högre risker för förorening av vattenmiljön. I sådan områden bör därför
användningen av bekämpningsmedel begränsas så långt som möjligt eller, där
det är lämpligt, undvikas helt.
I 14 kap 6 § MB föreskrivs att den som sprider ett kemiskt eller biologisk
bekämpning ska göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller
människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt, samt vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det
avsedda spridningsområdet.
För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheten inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området, se 7 kap 22 § första stycket
MB.
I avgörande från Vattendomstolen, Växjö tingsrätt, den 28 april 1983 gällande
aktuell vattentäkt, framgår det att inom aktuellt vattenskyddsområde punkt f, ska
följande gälla följande. Upplag av bensin, fotogen, olja, vägsalt, fenolhaltigt
preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av
avfall, som innehåller dylikt ämne, tex latrin och gödsel, får ej förkomma med
mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt
hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas
inom området. Utan hinder av vad sist sagts må – i den omfattning som
erfordras för jord- och skogsbrukets behov – spridning ske av allmänt
förkommande gödsling samt växt- och djurbekämpningsmedel.
Tillstånd får tidsbegränsas, vilket följer av 16 kap 2 § MB.
Gällande sökandes iakttagande av förpliktelser i miljöbalken.
Utifrån ovanstående lagrum ska en sökande visa att det de utför de
skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som
följer av 2 kap MB.
Ljungby kommun har i samband med handläggningen begärt att sökanden ska
komma inkomma med underlag som utvisar att sökandens verksamhet inte
innebär risk för att vattentäkten där verksamheten bedrivs förorenas.
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För att kunna redovisa vad som efterfrågas av kommunen har sökanden tagit
kontakt med Hushållningssällskapet, HS, som i sin tur gjort simuleringar i det
beprövade modellverktyget MACRO-DB, för att bedöma förlusterna av
bekämpningsmedel till yt- och grundvatten. Vid simuleringarna har HS utgått
ifrån värsta-falls-förhållanden. De data som skrivits in i är till exempel full dos
av preparatet, trots att full dos sällan eller aldrig används. Man anger att
behandlingsfrekvensen blir årligen, trots att det endast blir de år då respektive
gröda med eventuellt behandlingsbehov förekommer i växtföljden. Preparaten
som det söks tillstånd för är de alternativ som behöver finnas att tillgå om
nödvändiga insatser krävs.
Simuleringarna görs i ett beprövat scenariobaserat simuleringsverktyg för
bekämpningsmedel i marken, MACRO-DB.
Steg 1 utgörs av en så kallad meta-modell av MACRO-DB och bygger på
resultaten från ett stort antal simuleringar under värsta-falls-förhållanden som
körts i förväg.
Steg 2 i MACRO-DB, körs om resultatet från steg 1 visar att man inte kan
utesluta risk för läckage, och innebär realistiska simuleringar med de
förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om
jordar och dess mullhalt, grödor med mera.
Både steg 1 och 2 visar om det finns en risk att varje enskild produkt kan ge
upphov till halter över 0,1 mikrogram per liter i grundvattentäkten.
Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:
Preparat (regnr)
Aktiv substans
Fastac 50 (4530)
Broadway (4954)
Express 50 SX (5430)
Gratil 75 WG (4232)
Nufarm MCPA 750
(3236)
CDQ SX (5432)

Alfacypermetrin
Florasulam, Pyroxsulam
Tribenuronmetyl
Amidosulfuron
MCPA

Resultat
MACRO-DB
Steg 1
Steg 1
Steg 2, 2*
Steg 1
Steg 2

Tribenuronmetyl,
Steg 1
metsulfuronmetyl
Ascra Xpro (5272)
Fluopyram, protiokonazol, bifaxen Steg 2, 2*
Glypper (5519)
Glyfosat
Steg 1
Steg 1: Risken för att produkten med denna användning ska kunna ge upphov
till halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
Steg 2: Det valda modermaterial och den hydrologisk klassen bedöms inte
utgöra någon risk för utlakning till grundvatten.
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Steg 2*: Uppskattad medelkoncentration i grundvatten efter utspädning (µg/l): <
0,001
0,1 µg/l = 1 gram verksamt ämne i 10 miljoner liter vatten.
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten är
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten vid provtagningspunkten (i användarens
vattenkran) 0.1 µg/l för de enskilda bekämpningsmedel som är aktuella i
ärendet. Ifråga om totalhalten bekämpningsmedel är gränsvärdet 0,5 µg/l för
otjänligt dricksvatten.
Verksamhetsutövaren har redovisat att för de växtskyddsmedel de vill använda
är medelkoncentrationen i grundvatten noll alternativt att risken för att
produkten ska kunna transporteras till grundvatten i halter över 0,1 µg/l är
försumbar. Särskilt med beaktande av att simuleringarna baserats på ett
antagande om förhållanden utifrån ett värsta-falls-förhållanden som innebär en
belastning som går långt utöver vad som faktiskt sker.
Genom att genomföra simuleringar MACRO-DB visar sökanden vidare att
verksamheten uppfyller miljöbalkens krav om produktval och bästa möjliga
teknik. Den sprututrustning som används kontrolleras även av certifierade
företag vart tredje år enligt Jordbruksverkets regler.
Vidare har handläggare inom ramen för handläggningen gjort kontroller dels
gällande om sökanden tillämpar EU-direktivet Integrerat växtskydd, IPM
(Integrated Pest Management). Av EU-direktivet följer bl.a. att en
verksamhetsutövare är skyldig att genomföra olika insatser i syfte att uppfylla de
krav som är följer av direktivet.
Bl.a. innebär detta att de insatser som genomförs ska behovsanpassas genom att
använda icke-kemiska metoder där det är möjligt. De mest miljövänliga
produkterna ska väljas och användaren ska tänka på resistensrisker. Vidare ska
resultatet av arbetet följas upp genom att i fält bedöma hur bekämpningen har
fungerat eller vad som kan förbättras. Sökande är med i HS Individuella
Rådgivning, vilket innebär årlig planering, löpande dialog med rådgivare och
regelbundna fältbesök under växtodlingssäsongen. Det innebär att sökande
uppfyller de krav som ställs i denna del.
Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och
tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att
annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten.
Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess
närhet skyddas mot förorening.
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Vatten- och avlopps (VA) och renhållningsavdelningen, vid Tekniska
förvaltningen tar regelbundet prover enligt beslutat kontrollprogram. Förutom i
användarnas kranar tas även prover i kommunens brunnar, och inkommande och
utgående vatten i vattenverket samt vid flera olika punkter på ledningsnätet.
VA-avdelning rapporterar till miljö- och byggförvaltningen om avvikelser från
Livsmedelsverkets gränsvärde upptäcks vad gäller bekämpningsmedel i
dricksvatten. VA har inte rapporterat några sådana avvikelser till miljö- och
byggnämnden.
Utifrån ovanstående bedöms sökanden ha vidtagit de skyddsåtgärder, iakttagit
de begränsningar och vidtagit de försiktighetsmått som krävs. Även om
vattentäkten utgör ett skyddsvärt område ska som framgått ovan en
intresseavvägning göras mellan behovet av skydd för den aktuella vattentäkten i
förhållande till enskilt intresse.
Vid intresseavvägningen som görs får en inskränkning i en enskilds rätt att
använda mark eller vatten och som grundas på skyddsbestämmelse i 7 kap MB
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Då
det inte framkommit några omständigheter alls som pekar på att verksamheten
innebär risk för skada eller att verksamheten åsidosatt några av de skyldigheter
de har att vidta uppfyller sökanden de krav som uppställs för att tillstånd ska
medges.
För att säkerställa att det inte kommer att föreligga en framtida risk görs
bedömningen att tillståndet ska förenas med de villkor som närmare anges i
beslutet. De angivna villkoren bedöms vara tillräckliga för säkerställa att syftet
med skyddet ska uppnås.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar verksamhetsutövaren tillstånd till att
sprida kemiska bekämpningsmedel.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Miljö- och byggnämnden lämnar xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Inre zon (12,9 ha): Trotteslöv 1:84 (9A), Trotteslöv 1:42 (12A), Trotteslöv 1:74
(1I, 6A-C, 7A), Trotteslöv 1:10 (1A, 3A)
Yttre zon (3,2 ha): Trotteslöv 2:7 (36A, 37A), Trotteslöv 6:1 (19A, 20A),
Trotteslöv 2:11 (35A), Trotteslöv 2:18 (30B).
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Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
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Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden ska avstyrka i inre zon
och i övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag, i första hand.
I andra hand yrkar Holmqvist Henrysson (S) att tillstånd ges för ett år i taget.
Ordföranden och Fredrik Svärd (M) yrkar att nämnden beslutar att ge tillstånd
enligt miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden beslutar att ge tillstånd enligt
ordförandes med flera yrkande eller att avstyrka i inre zon och ge tillstånd i
övrigt enligt Holmqvist Henryssons (S) yrkande. Ordföranden finner att
nämnden beslutar att ge tillstånd enligt ordförandes yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning, Ja-röst för
ordförandes yrkande och Nej-röst för Holmqvist Henryssons (S) yrkande.
Namn
Kent Danielsson (C)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Tomas Nielsen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Henrik Pettersson (SD)

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X

Omröstningen resulterar i 3 Ja-röster och 3 Nej-röster
Då antalet röster för ja och nej är lika många avgör ordförandes röst.
Miljö- och byggnämnden har därmed beslutat att lämna verksamhetsutövaren
tillstånd till att sprida kemiska bekämpningsmedel i enlighet med förvaltningens
förslag.

Skickas till
Verksamhetsutövaren
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MBN § 67

2020-650

Sickinge 2:5 med flera, tillstånd för spridning av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde utifrån
bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) MB
Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Inre zon (5,5 ha): Sickinge 2:5 (215A), Össlöv 5:1 (208A, 210A).
Yttre zon (8,5 ha): Sickinge 2:5 (216A, 218A, 219A, 221A, 249A),
Ljungby 7:19 (31A, 98A).
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
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5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Reservationer
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Thomas Nielsen (S) och Christina
Bertilfeldt (S) lämnar följande reservation mot beslutet:
”Vi i den Socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnämnden reserverar oss
mot beslutet att tillåta spridning av växtskyddsmedel på Ljungby kommuns
drickvattentäkt.”
Sammanfattning av ärendet
Den 25 mars 2020 inkom verksamhetsutövaren till miljö- och byggnämnden
med ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom
Ljungby-Össlöv skyddsområde för vattentäkt. Ansökan är gjord i samarbete
med rådgivare från hushållningssällskapet.
Beslutsunderlag
Ansökan från verksamhetsutövare inkommen den 25 mars 2020 med tillhörande
bilagor.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt 2 kap 36 § förordningen om bekämpningsmedel (2014:425) får
Naturvårdsverket meddela föreskrifter om bl.a. förbud att utan tillstånd från den
kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde.
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunal
nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett
vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon
och sekundär (yttre) skyddszon.
Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av
god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för
förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd
av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt
reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken, MB, ankommer det på den som bedriver en
verksamhet eller avser att vidta en åtgärd att skaffa sig den kunskap som, med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, behövs för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
enligt 2 kap 3 § MB 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 eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap 7 § MB gäller även kraven i 2 kap 2 i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. Vidare finns i 7 kap 25 § miljöbalken ett
särskilt krav på intresseavvägning i samband med områdesskydd.
I inledningen till Europarlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21
oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att
uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel anges följande.
Vattenmiljön är särskilt känslig för bekämpningsmedel. Det är därför
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nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt att undvika förorening av
grundvatten genom lämpliga åtgärder. Användningen av bekämpningsmedel i
områden som används för uttag av dricksvatten, på eller längs transportleder,
t.ex. järnvägslinjer, på hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor kan leda till
högre risker för förorening av vattenmiljön. I sådan områden bör därför
användningen av bekämpningsmedel begränsas så långt som möjligt eller, där
det är lämpligt, undvikas helt.
I 14 kap 6 § MB föreskrivs att den som sprider ett kemiskt eller biologisk
bekämpning ska göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller
människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt, samt vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det
avsedda spridningsområdet.
För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheten inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området, se 7 kap 22 § första stycket
MB.
I avgörande från Vattendomstolen, Växjö tingsrätt, den 28 april 1983 gällande
aktuell vattentäkt, framgår det att inom aktuellt vattenskyddsområde punkt f, ska
följande gälla följande. Upplag av bensin, fotogen, olja, vägsalt, fenolhaltigt
preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av
avfall, som innehåller dylikt ämne, tex latrin och gödsel, får ej förkomma med
mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt
hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas
inom området. Utan hinder av vad sist sagts må – i den omfattning som
erfordras för jord- och skogsbrukets behov – spridning ske av allmänt
förkommande gödsling samt växt- och djurbekämpningsmedel.
Tillstånd får tidsbegränsas, vilket följer av 16 kap 2 § MB.
Gällande sökandes iakttagande av förpliktelser i miljöbalken.
Utifrån ovanstående lagrum ska en sökande visa att det de utför de
skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som
följer av 2 kap MB.
Ljungby kommun har i samband med handläggningen begärt att sökanden ska
komma inkomma med underlag som utvisar att sökandens verksamhet inte
innebär risk för att vattentäkten där verksamheten bedrivs förorenas.
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För att kunna redovisa vad som efterfrågas av kommunen har sökanden tagit
kontakt med Hushållningssällskapet, HS, som i sin tur gjort simuleringar i det
beprövade modellverktyget MACRO-DB, för att bedöma förlusterna av
bekämpningsmedel till yt- och grundvatten. Vid simuleringarna har HS utgått
ifrån värsta-falls-förhållanden. De data som skrivits in i är till exempel full dos
av preparatet, trots att full dos sällan eller aldrig används. Man anger att
behandlingsfrekvensen blir årligen, trots att det endast blir de år då respektive
gröda med eventuellt behandlingsbehov förekommer i växtföljden. Preparaten
som det söks tillstånd för är de alternativ som behöver finnas att tillgå om
nödvändiga insatser krävs.
Simuleringarna görs i ett beprövat scenariobaserat simuleringsverktyg för
bekämpningsmedel i marken, MACRO-DB.
Steg 1 utgörs av en så kallad meta-modell av MACRO-DB och bygger på
resultaten från ett stort antal simuleringar under värsta-falls-förhållanden som
körts i förväg.
Steg 2 i MACRO-DB, körs om resultatet från steg 1 visar att man inte kan
utesluta risk för läckage, och innebär realistiska simuleringar med de
förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om
jordar och dess mullhalt, grödor med mera.
Både steg 1 och 2 visar om det finns en risk att varje enskild produkt kan ge
upphov till halter över 0,1 mikrogram per liter i grundvattentäkten.
Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:
Preparat (regnr)
Aktiv substans

Resultat
MACRO-DB
Steg 1
Steg 1
Steg 1
Steg 2, 2*

Fastac 50 (4530)
Alfacypermetrin
Express 50 SX (5430) Tribenuronmetyl
Gratil 75 WG (4232)
Amidosulfuron
Nufarm MCPA 750
MCPA
(3236)
Glypper (5519)
Glyfosat
Steg 1
Roundup Flex (5065) Glyfosat
Steg 1
Steg 1: Risken för att produkten med denna användning ska kunna ge upphov
till halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
Steg 2: Det valda modermaterial och den hydrologisk klassen bedöms inte
utgöra någon risk för utlakning till grundvatten.
Steg 2*: Uppskattad medelkoncentration i grundvatten efter utspädning (µg/l): <
0,001.
0,1 µg/l = 1 gram verksamt ämne i 10 miljoner liter vatten.
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Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten är
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten vid provtagningspunkten (i användarens
vattenkran) 0.1 µg/l för de enskilda bekämpningsmedel som är aktuella i
ärendet. Ifråga om totalhalten bekämpningsmedel är gränsvärdet 0,5 µg/l för
otjänligt dricksvatten.
Verksamhetsutövaren har redovisat att för de växtskyddsmedel de vill använda
är medelkoncentrationen i grundvatten noll alternativt att risken för att
produkten ska kunna transporteras till grundvatten i halter över 0,1 µg/l är
försumbar. Särskilt med beaktande av att simuleringarna baserats på ett
antagande om förhållanden utifrån ett värsta-falls-förhållanden som innebär en
belastning som går långt utöver vad som faktiskt sker.
Genom att genomföra simuleringar MACRO-DB visar sökanden vidare att
verksamheten uppfyller miljöbalkens krav om produktval och bästa möjliga
teknik. Den sprututrustning som används kontrolleras även av certifierade
företag vart tredje år enligt Jordbruksverkets regler.
Vidare har handläggare inom ramen för handläggningen gjort kontroller dels
gällande om sökanden tillämpar EU-direktivet Integrerat växtskydd, IPM
(Integrated Pest Management). Av EU-direktivet följer bl.a. att en
verksamhetsutövare är skyldig att genomföra olika insatser i syfte att uppfylla de
krav som är följer av direktivet.
Bl.a. innebär detta att de insatser som genomförs ska behovsanpassas genom att
använda icke-kemiska metoder där det är möjligt. De mest miljövänliga
produkterna ska väljas och användaren ska tänka på resistensrisker. Vidare ska
resultatet av arbetet följas upp genom att i fält bedöma hur bekämpningen har
fungerat eller vad som kan förbättras. Sökande är med i HS Individuella
Rådgivning, vilket innebär årlig planering, löpande dialog med rådgivare och
regelbundna fältbesök under växtodlingssäsongen. Det innebär att sökande
uppfyller de krav som ställs i denna del.
Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och
tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att
annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten.
Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess
närhet skyddas mot förorening.
Vatten- och avlopps (VA) och renhållningsavdelningen, vid Tekniska
förvaltningen tar regelbundet prover enligt beslutat kontrollprogram. Förutom i
användarnas kranar tas även prover i kommunens brunnar, och inkommande och
utgående vatten i vattenverket samt vid flera olika punkter på ledningsnätet.
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VA-avdelning rapporterar till miljö- och byggförvaltningen om avvikelser från
Livsmedelsverkets gränsvärde upptäcks vad gäller bekämpningsmedel i
dricksvatten. VA har inte rapporterat några sådana avvikelser till miljö- och
byggnämnden.
Utifrån ovanstående bedöms sökanden ha vidtagit de skyddsåtgärder, iakttagit
de begränsningar och vidtagit de försiktighetsmått som krävs. Även om
vattentäkten utgör ett skyddsvärt område ska som framgått ovan en
intresseavvägning göras mellan behovet av skydd för den aktuella vattentäkten i
förhållande till enskilt intresse.
Vid intresseavvägningen som görs får en inskränkning i en enskilds rätt att
använda mark eller vatten och som grundas på skyddsbestämmelse i 7 kap MB
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Då
det inte framkommit några omständigheter alls som pekar på att verksamheten
innebär risk för skada eller att verksamheten åsidosatt några av de skyldigheter
de har att vidta uppfyller sökanden de krav som uppställs för att tillstånd ska
medges.
För att säkerställa att det inte kommer att föreligga en framtida risk görs
bedömningen att tillståndet ska förenas med de villkor som närmare anges i
beslutet. De angivna villkoren bedöms vara tillräckliga för säkerställa att syftet
med skyddet ska uppnås.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar verksamhetsutövaren tillstånd till att
sprida kemiska bekämpningsmedel.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Miljö- och byggnämnden lämnar xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Inre zon (5,5 ha): Sickinge 2:5 (215A), Össlöv 5:1 (208A, 210A).
Yttre zon (8,5 ha): Sickinge 2:5 (216A, 218A, 219A, 221A, 249A),
Ljungby 7:19 (31A, 98A).
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
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1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden ska avstyrka i inre zon
och i övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag, i första hand.
I andra hand yrkar Holmqvist Henrysson (S) att tillstånd ges för ett år i taget.
Ordföranden och Fredrik Svärd (M) yrkar att nämnden beslutar att ge tillstånd
enligt miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden beslutar att ge tillstånd enligt
ordförandes med flera yrkande eller att avstyrka i inre zon och ge tillstånd i
övrigt enligt Holmqvist Henryssons (S) yrkande. Ordföranden finner att
nämnden beslutar att ge tillstånd enligt ordförandes yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning, Ja-röst för
ordförandes yrkande och Nej-röst för Holmqvist Henryssons (S) yrkande.
Namn
Kent Danielsson (C)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Tomas Nielsen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Henrik Pettersson (SD)

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X

Omröstningen resulterar i 3 Ja-röster och 3 Nej-röster
Då antalet röster för ja och nej är lika många avgör ordförandes röst.
Miljö- och byggnämnden har därmed beslutat att lämna verksamhetsutövaren
tillstånd till att sprida kemiska bekämpningsmedel i enlighet med förvaltningens
förslag.

Skickas till
Verksamhetsutövare
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MBN § 68

2020-660

Össlöv 2:12 med flera, tillstånd för spridning av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde utifrån
bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) MB
Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Inre zon (6,9 ha): Össlöv 4:11 (5A, 6A, 12A, 13A), Össlöv 2:19 (25A, 32A,
33A)
Yttre zon (0,9 ha): Össlöv 2:19 (18A)
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-05-06

43(50)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn,
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Reservationer
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Thomas Nielsen (S) och Christina
Bertilfeldt (S) lämnar följande reservation mot beslutet:
”Vi i den Socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnämnden reserverar oss
mot beslutet att tillåta spridning av växtskyddsmedel på Ljungby kommuns
drickvattentäkt.”
Sammanfattning av ärendet
Den 26 mars 2020 inkom verksamhetsutövaren till miljö- och byggnämnden
med ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom
Ljungby-Össlöv skyddsområde för vattentäkt. Ansökan är gjord i samarbete
med rådgivare från hushållningssällskapet.
Beslutsunderlag
Ansökan från verksamhetsutövaren inkommen den 26 mars 2020 med
tillhörande bilagor.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt 2 kap 36 § förordningen om bekämpningsmedel (2014:425) får
Naturvårdsverket meddela föreskrifter om bl.a. förbud att utan tillstånd från den
kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde.
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunal
nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett
vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon
och sekundär (yttre) skyddszon.
Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av
god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för
förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd
av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt
reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning.
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken, MB, ankommer det på den som bedriver en
verksamhet eller avser att vidta en åtgärd att skaffa sig den kunskap som, med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, behövs för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
enligt 2 kap 3 § MB 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 eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap 7 § MB gäller även kraven i 2 kap 2 i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. Vidare finns i 7 kap 25 § miljöbalken ett
särskilt krav på intresseavvägning i samband med områdesskydd.
I inledningen till Europarlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21
oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att
uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel anges följande.
Vattenmiljön är särskilt känslig för bekämpningsmedel. Det är därför
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nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt att undvika förorening av
grundvatten genom lämpliga åtgärder. Användningen av bekämpningsmedel i
områden som används för uttag av dricksvatten, på eller längs transportleder,
t.ex. järnvägslinjer, på hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor kan leda till
högre risker för förorening av vattenmiljön. I sådan områden bör därför
användningen av bekämpningsmedel begränsas så långt som möjligt eller, där
det är lämpligt, undvikas helt.
I 14 kap 6 § MB föreskrivs att den som sprider ett kemiskt eller biologisk
bekämpning ska göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller
människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt, samt vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det
avsedda spridningsområdet.
För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheten inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området, se 7 kap 22 § första stycket
MB.
I avgörande från Vattendomstolen, Växjö tingsrätt, den 28 april 1983 gällande
aktuell vattentäkt, framgår det att inom aktuellt vattenskyddsområde punkt f, ska
följande gälla följande. Upplag av bensin, fotogen, olja, vägsalt, fenolhaltigt
preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av
avfall, som innehåller dylikt ämne, tex latrin och gödsel, får ej förkomma med
mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt
hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas
inom området. Utan hinder av vad sist sagts må – i den omfattning som
erfordras för jord- och skogsbrukets behov – spridning ske av allmänt
förkommande gödsling samt växt- och djurbekämpningsmedel.
Tillstånd får tidsbegränsas, vilket följer av 16 kap 2 § MB.
Gällande sökandes iakttagande av förpliktelser i miljöbalken.
Utifrån ovanstående lagrum ska en sökande visa att det de utför de
skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som
följer av 2 kap MB.
Ljungby kommun har i samband med handläggningen begärt att sökanden ska
komma inkomma med underlag som utvisar att sökandens verksamhet inte
innebär risk för att vattentäkten där verksamheten bedrivs förorenas.
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För att kunna redovisa vad som efterfrågas av kommunen har sökanden tagit
kontakt med Hushållningssällskapet, HS, som i sin tur gjort simuleringar i det
beprövade modellverktyget MACRO-DB, för att bedöma förlusterna av
bekämpningsmedel till yt- och grundvatten. Vid simuleringarna har HS utgått
ifrån värsta-falls-förhållanden. De data som skrivits in i är till exempel full dos
av preparatet, trots att full dos sällan eller aldrig används. Man anger att
behandlingsfrekvensen blir årligen, trots att det endast blir de år då respektive
gröda med eventuellt behandlingsbehov förekommer i växtföljden. Preparaten
som det söks tillstånd för är de alternativ som behöver finnas att tillgå om
nödvändiga insatser krävs.
Simuleringarna görs i ett beprövat scenariobaserat simuleringsverktyg för
bekämpningsmedel i marken, MACRO-DB.
Steg 1 utgörs av en så kallad meta-modell av MACRO-DB och bygger på
resultaten från ett stort antal simuleringar under värsta-falls-förhållanden som
körts i förväg.
Steg 2 i MACRO-DB, körs om resultatet från steg 1 visar att man inte kan
utesluta risk för läckage, och innebär realistiska simuleringar med de
förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om
jordar och dess mullhalt, grödor med mera.
Både steg 1 och 2 visar om det finns en risk att varje enskild produkt kan ge
upphov till halter över 0,1 mikrogram per liter i grundvattentäkten.
Följande preparat är angivna i tillståndsansökan:
Preparat (regnr)
Aktiv substans

Resultat
MACRO-DB
Steg 1
Steg 1
Steg 1
Steg 2

Fastac 50 (4530)
Alfacypermetrin
Express 50 SX (5430) Tribenuronmetyl
Gratil 75 WG (4232)
Amidosulfuron
Nufarm MCPA 750
MCPA
(3236)
Glypper (5519)
Glyfosat
Steg 1
Ascra Xpro (5272)
Fluopyram, Protiokonazol, Bifaxen Steg 2
Steg 1: Risken för att produkten med denna användning ska kunna ge upphov
till halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
Steg 2: Det valda modermaterial och den hydrologisk klassen bedöms inte
utgöra någon risk för utlakning till grundvatten.
0,1 µg/l = 1 gram verksamt ämne i 10 miljoner liter vatten.
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Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten är
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten vid provtagningspunkten (i användarens
vattenkran) 0.1 µg/l för de enskilda bekämpningsmedel som är aktuella i
ärendet. Ifråga om totalhalten bekämpningsmedel är gränsvärdet 0,5 µg/l för
otjänligt dricksvatten.
Verksamhetsutövaren har redovisat att för de växtskyddsmedel de vill använda
är medelkoncentrationen i grundvatten noll alternativt att risken för att
produkten ska kunna transporteras till grundvatten i halter över 0,1 µg/l är
försumbar. Särskilt med beaktande av att simuleringarna baserats på ett
antagande om förhållanden utifrån ett värsta-falls-förhållanden som innebär en
belastning som går långt utöver vad som faktiskt sker.
Genom att genomföra simuleringar MACRO-DB visar sökanden vidare att
verksamheten uppfyller miljöbalkens krav om produktval och bästa möjliga
teknik. Den sprututrustning som används kontrolleras även av certifierade
företag vart tredje år enligt Jordbruksverkets regler.
Vidare har handläggare inom ramen för handläggningen gjort kontroller dels
gällande om sökanden tillämpar EU-direktivet Integrerat växtskydd, IPM
(Integrated Pest Management). Av EU-direktivet följer bl.a. att en
verksamhetsutövare är skyldig att genomföra olika insatser i syfte att uppfylla de
krav som är följer av direktivet.
Bl.a. innebär detta att de insatser som genomförs ska behovsanpassas genom att
använda icke-kemiska metoder där det är möjligt. De mest miljövänliga
produkterna ska väljas och användaren ska tänka på resistensrisker. Vidare ska
resultatet av arbetet följas upp genom att i fält bedöma hur bekämpningen har
fungerat eller vad som kan förbättras. Sökande är med i HS Individuella
Rådgivning, vilket innebär årlig planering, löpande dialog med rådgivare och
regelbundna fältbesök under växtodlingssäsongen. Det innebär att sökande
uppfyller de krav som ställs i denna del.
Ljungby-Össlöv vattenskyddsområde är ett väsentligt samhällsintresse och
tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan tillfredsställas genom att
annan mark tas i anspråk. Cirka 16 000 personer är anslutna till vattentäkten.
Samhället saknar reservvattentäkt och är därmed beroende av att åsen och dess
närhet skyddas mot förorening.
Vatten- och avlopps (VA) och renhållningsavdelningen, vid Tekniska
förvaltningen tar regelbundet prover enligt beslutat kontrollprogram. Förutom i
användarnas kranar tas även prover i kommunens brunnar, och inkommande och
utgående vatten i vattenverket samt vid flera olika punkter på ledningsnätet.
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VA-avdelning rapporterar till miljö- och byggförvaltningen om avvikelser från
Livsmedelsverkets gränsvärde upptäcks vad gäller bekämpningsmedel i
dricksvatten. VA har inte rapporterat några sådana avvikelser till miljö- och
byggnämnden.
Utifrån ovanstående bedöms sökanden ha vidtagit de skyddsåtgärder, iakttagit
de begränsningar och vidtagit de försiktighetsmått som krävs. Även om
vattentäkten utgör ett skyddsvärt område ska som framgått ovan en
intresseavvägning göras mellan behovet av skydd för den aktuella vattentäkten i
förhållande till enskilt intresse.
Vid intresseavvägningen som görs får en inskränkning i en enskilds rätt att
använda mark eller vatten och som grundas på skyddsbestämmelse i 7 kap MB
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Då
det inte framkommit några omständigheter alls som pekar på att verksamheten
innebär risk för skada eller att verksamheten åsidosatt några av de skyldigheter
de har att vidta uppfyller sökanden de krav som uppställs för att tillstånd ska
medges.
För att säkerställa att det inte kommer att föreligga en framtida risk görs
bedömningen att tillståndet ska förenas med de villkor som närmare anges i
beslutet. De angivna villkoren bedöms vara tillräckliga för säkerställa att syftet
med skyddet ska uppnås.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar verksamhetsutövaren tillstånd till att
sprida kemiska bekämpningsmedel.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Miljö- och byggnämnden lämnar xxx, tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel på fastigheterna nedan inom Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde.
Inre zon (6,9 ha): Össlöv 4:11 (5A, 6A, 12A, 13A), Össlöv 2:19 (25A, 32A,
33A)
Yttre zon (0,9 ha): Össlöv 2:19 (18A)
Tillståndet gäller fram till och med att en föreskrift för Ljungby-Össlöv
vattenskyddsområde har antagits, dock längst till och med den 31 december
2024 med följande villkor:
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1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angivits i
tillståndsansökan och i enlighet med övriga åtaganden som har framkommit
i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.
2. Spridning av växtskyddsmedel i inre zon får endast ske om det med hjälp av
simuleringar i MACRO-DB visar att risken att produkten kan ge upphov till
halter över 0,1 µg/l i vattentäkten är försumbar.
3. Vid användning av andra preparat än vad som är redovisat i ansökan måste
kompletteringar göras med nya simuleringar i MACRO-DB.
4. Vid kemisk bekämpning ska dosnyckel eller motsvarande hjälpmedel samt
rådande bekämpningströsklar användas som riktvärde vid dosering.
Bedömningen ska göras skiftesvis innan bekämpningen görs.
Bekämpningsbehovet ska dokumenteras och dokumentation ska sparas i tre år
och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
5. Beredning av brukslösning och påfyllning av utrustning ska ske enligt
redovisning på tät platta med uppsamling eller biobädd.
6. Rengöring av utrustning ska ske på tät platta med uppsamling eller biologisk
aktiv mark utanför vattenskyddsområde.
7. Vindanpassade skyddsavstånd ska hållas enligt ”Hjälpredan” som publiceras
genom Säkert Växtskydd.
8. Kemisk bekämpning får inte utföras före den 1 mars eller efter den 1
november.
9. Skriftlig handlingsplan ska finnas som klart beskriver hur de ska göra vid
olyckor i samband med spridning då bekämpningsmedel läckt ut eller
befaras läcka ut.
10. Vid säsongens slut ska en kopia på sprutjournalen skickas in till miljö- och
byggnämnden, dock senast den 15 december.
Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden ska avstyrka i inre zon
och i övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag, i första hand.
I andra hand yrkar Holmqvist Henrysson (S) att tillstånd ges för ett år i taget.
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Ordföranden och Fredrik Svärd (M) yrkar att nämnden beslutar att ge tillstånd
enligt miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden beslutar att ge tillstånd enligt
ordförandes med flera yrkande eller att avstyrka i inre zon och ge tillstånd i
övrigt enligt Holmqvist Henryssons (S) yrkande. Ordföranden finner att
nämnden beslutar att ge tillstånd enligt ordförandes yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning, Ja-röst för
ordförandes yrkande och Nej-röst för Holmqvist Henryssons (S) yrkande.
Namn
Kent Danielsson (C)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Tomas Nielsen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Henrik Pettersson (SD)

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X

Omröstningen resulterar i 3 Ja-röster och 3 Nej-röster
Då antalet röster för ja och nej är lika många avgör ordförandes röst.
Miljö- och byggnämnden har därmed beslutat att lämna verksamhetsutövaren
tillstånd till att sprida kemiska bekämpningsmedel i enlighet med förvaltningens
förslag.

Skickas till
Verksamhetsutövare
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