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Viktig information till dig som planerar att sprida 
växtskyddsmedel inom Stångåns vattenskyddsområde  

Länsstyrelsen har beslutat att området kring ytvattentäkten Stångån i 

Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommuner blir ett vattenskyddsområde 

från och med den 1 juli 2017. Skyddsområdet ska säkra tillgången på 

dricksvatten av bra kvalitet. 

Tillstånd för att få sprida växtskyddsmedel 

Du har fått det här brevet eftersom du äger en eller 

flera lantbruksfastigheter inom 

vattenskyddsområdets primära eller sekundära 

skyddszon. Inom dessa skyddszoner behöver du 

ansöka om tillstånd för att få sprida 

växtskyddsmedel.  

Är du osäker på vilka av dina fastigheter som avses 

är du välkommen att kontakta miljökontorets växel 

på telefonnummer 013-20 64 00. 

Hur ansöker jag om tillstånd för att få sprida växtskyddsmedel? 

För spridningssäsongen 2017 kan en förenklad ansökan lämnas in till miljö-

kontoret. På sidan 2 finns information om vilka uppgifter som bör lämnas in för 

att miljökontoret ska kunna bedöma din ansökan. Tillståndet som lämnas vid 

en förenklad ansökan gäller bara för spridning under 2017. För kommande år 

kommer miljökontoret efterfråga fler uppgifter och lämna tillstånd som gäller 

under en treårsperiod.  

Vem lämnar jag ansökan till? 

Ansökan om tillstånd för att sprida växtskyddsmedel inom Stångåns 

vattenskyddsområde lämnar du till miljökontoret i Linköpings kommun. 

Ansökan lämnas in via e-post: miljokontoret@linkoping.se eller skickas via 

posten till: Linköpings kommun, Miljökontoret, 581 81 Linköping 

När ska ansökan vara inlämnad? 

Om du ska sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområdet behöver du 

lämna in din ansökan så snart som möjligt.  

Var hittar jag Länsstyrelsens beslut? 

På Tekniska verkens webbplats www.tekniskaverken.se hittar du 

Länsstyrelsens beslut och en karta över vattenskyddsområdet och de tre 

zonerna som vattenskyddsområdet är indelat i.  

Vattenskyddsområdet är 

indelat i tre skyddszoner: 

primär, sekundär och tertiär 

skyddszon.  

Inom den primära zonen 

ställs högst krav eftersom 

föroreningar inom den 

zonen riskerar att ha störst 

påverkan på 

dricksvattenkvaliteten. 
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Förenklad ansökan 2017 

Ansökan bör minst innehålla: 

• Uppgifter om sökande: Namn, adress, 

organisationsnummer/personnummer, telefon, e-post, faktureringsadress 

samt fastighetsbeteckning för gårdscentrum. 

• Uppgifter om den/de som sprider (om det är annan än sökande): Namn, 

organisationsnummer/personnummer, telefon och e-post. 

• Karta där det finns utmärkt de skiften och fastigheter som ansökan 

omfattar. På kartan ska även markeras vattenförande diken, vattendrag samt 

fasta skyddszoner intill vattendrag och diken, om det är aktuellt.  

• Lista över de preparat inklusive registreringsnummer som ansökan 

omfattar. I listan ska även anges vilken/vilka grödor som preparatet ska 

användas till.  


