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Beslut om föreskrifter om undantag från
terrängkörningsförbudet på barmark inom golfbanor
i Västerbottens län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 § terrängkörningslagen (1975:1313)
och 12 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om föreskrifter om
undantag från terrängkörningsförbudet på barmark inom golfbanor i
Västerbottens län enligt bilaga 1.
Föreskrifterna gäller från 17 juni 2022. Beslutet gäller även om det
överklagas.

Beskrivning av ärendet
Norr-och Västerbottens golfdistriktförbund har ansökt om undantag för
körning med motordrivna fordon på barmark inom samtliga golfbanor i
Västerbottens län anslutna till Svenska Golfförbundet.
Ansökan avser körning inom golfbananornas spelytor (fairway, semiruff och
ruff) samt på transportvägar och liknande färdleder i direkt anslutning till
anläggningarna. Ansökan avser körning i samband med golfspel och i den
utsträckning det behövs för övervakning vid träning och tävling, banans
skötsel, tillsyn och underhåll. Ansökan omfattar spelare, personal,
funktionärer och domare.
Länsstyrelsen har med anledning av ansökan uppmärksammat ett behov av
generella undantag för länets golfbanor enligt ovan.

Motivering till beslutet
Terrängkörningslagstiftningen syftar till att förhindra skador på naturen
genom att generellt förbjuda terrängkörning på barmark. Skötsel- och
underhållsarbete inom sådana anläggningar som golfbanor är generellt
undantagen enligt terrängkörningsförordningen. Övrig körning är däremot
förbjuden enligt terrängkörningslagen.
Golfbilar har generellt sett motorer med låg effekt jämfört med andra typer
av terrängfordon, lågt marktryck och kan endast köras i parkliknande
miljöer. Fordonen åstadkommer därför inte stora skador i den miljö där de
är avsedda att framföras eller betydande störning för djurlivet, friluftslivet
eller rennäringen.
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Länsstyrelsen anser att det finns skäl att vara mindre restriktiv om fråga om
undantag från terrängkörningsförbudet på en golfbanans finklippta ytor än
på naturmark. Länsstyrelsen bedömer också att risken för skador på mark
eller vegetation är liten, även om den krets som kan nyttja undantaget är
förhållandevis stor. Ett generellt undantag förväntas inte heller medföra
högre risk än om dispens meddelas i enskilda fall. Länsstyrelsen anser
därför att särskilda skäl finns att besluta om generellt undantag på golfbanor
inom länet för fordon som är avsedda att framföras på golfbanor.
Länsstyrelsen bedömer vidare att ytterligare villkor för körningen,
exempelvis hastighetsbegränsningar, typ av fordon och liknande bör
hanteras genom lokala bestämmelser hos respektive anläggning.
Länsstyrelsen anser att kostnadsmässiga och andra konsekvenser inte är av
sådan omfattning att en konsekvensutredning ska genomföras. Länsstyrelsen
bedömer därför att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning
enligt 5 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning
(2007:1244).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 2 § terrängkörningslagen (1975:1313) får regeringen eller den myndighet
eller som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om undantag från förbud
eller i särskilt fall medge undantag från förbud eller föreskrifter enligt 1 §
terrängkörningslagen, i fråga om körning i räddningstjänst eller viss
näringsutövning eller när det annars finns särskilda skäl. För områden som
avses i 1 § andra stycket får regeringen föreskriva att sådana föreskrifter eller
beslut om undantag får meddelas om det finns synnerliga skäl. (Lag
1996:1551).
Enligt 12 § terrängkörningsförordningen (1979:594) får Länsstyrelsen, om det
finns särskilda skäl, föreskriva om ytterligare undantag eller besluta om
undantag i enskilda fall från bestämmelserna i 1 § terrängkörningslagen
(1975:1313).

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Helene Hellmark Knutsson med
naturvårdshandläggare Marion Stofkoper som föredragande.

Kopia till
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
Polisen (registrator@polisen.se)
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