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Delgivningskvitto

Angående ansökan om generellt undantag från
terrängkörningslagen om att köra i terrängen på bärmark

med motordrivet fordon för parkering och tävlingsarena i
samband med orienteringstävlingar och träningar i
Västmanlands län
Beslut

Länsstyrelsen meddelar, med stöd av 12 § terrängkömingsförordningen,
Västmanlandsorienteringsförbundundantagfrånförbudeti l §
terrängkörningslagenatt körai terrängmedmotorfordon med följandevillkor:
Undantaget gäller till och med den 30januari 2025.
Undantaget gäller endast åkermark och kultiverad betesmark.

Beslut eller kopia av beslut ska finnas vid tävlingsarenan.
Köming ska ske påett sådant sätt att skador och störningar på naturen, växtoch djurliv undviks.

Eventuella markskador som uppkommer i samband med tävling eller träning
skaåterställassenastenveckaefter genomfördtävling/träning.
Markägartillstånd ska inhämtas före köming samt eventuella
nyttjanderättshavare ska vara informerade.

Redogörelse för ärendet
Ni harden 27 november 2019till Länsstyrelseninkommitmed en ansökanom

generell dispens frånterrängkömingslagens förbudmot kömingochparkering på
bärmark i Västmanlands län. Ansökanavser i förstahand åkeroch kultiverad

betesmark som, efter tillstånd från markägaren, ärtänktatt användastill parkering
ochtävlingsarenai sambandmedorienteringstävlingarochträningar.
Motivering
Tillämpliga bestämmelser m. m.

Enligt l §terrängkömingslagen (1975:1313) ärdet förbjudet att köra med

motordrivet fordon, förannatändamålänjordbruk ochskogsbruk,påbärmark,
snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog samt på snötäcktjordbruksmark.

Postadress

Besöksadress

Teiefon/Fax

721 86 VÄSTERÅS

VästraRingvägen 1

Webb/E-post

010-224 90 00 (ux)

www. lansstyrelsen. seA/astmanIand

0/<

Länsstyrelsen

Västmanlands län

BESLUT

2(2)

Datum

Diarienummer

2020-01-29

523-6405-2019

Enligt 12 § terrängkömingsforordningen(1978:594)fårLänsstyrelseni enstaka
fall meddela undantagfrånbestämmelsernai l § terrängkämingslagen,om det
finns särskilda skäl.

Länsstyrelsens bedömning

Vid orienteringstävlingar och träningar kan Länsstyrelsen se att det finns ett

behov av att kunnaparkerabilaroch haen tävlingsarena,vilket därmedutgörett
särskilt skäl. Åkermark och kultiverad betesmark hyser inga höganaturvärden
som kan skadas vid käring. Länsstyrelsen bedömer därför att generellt undantag
från bestämmelserna i l § terrängkömingslagen kan medges.

Övrigaupplysningar
Förköming med terrängfordon på allmän väg krävs särskilt tillstånd.
Fomlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Det innebär
att fomlämningar med tillhörande fornlämningsområden inte får skadas. Hänsyn

skatas till kulturhistoriskalämningarenligtsamma lag. Olikakategorierav
fomlämningarkräverolika säkerhetsavstånd.En grundregel kan varaatt
försiktighet gäller inom en radie på 50 m frånfomlämningen såatt inte hjulspår
avsätts eller att marklager rivs upp. PåRiksantikvarieämbetets hemsida,
www. raa. se, kan man erhålla digitalt underlag for fomlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar via Fomsök.

Beslutet gällande undantag enligt terrängkömingsforordningen kan överklagas
hos Förvaltningsrätten, enligt bilaga 2 (formulär nr 29). Observera att beslutet inte
vinner laga kraft förrän tiden for överklagande har gått ut.
l detta ärendes slutliga handläggninghardeltagit naturvårdshandläggare Inga-Lill
Nyberg, beslutande, och naturvårdshandläggare Cecilia Murelius, föredragande.
Bilagor:
l. Overklagandehänvisning
Kopia till:
Naturvårdsverket

Polismyndigheten i Västmanlands län
Alla kommuner i Västmanlands län

