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Beslut
Datum
2021-11-16

Ärendebeteckning
523-12921-2021

Norr- och Västerbottens Golfdistriktsförbund
michael.sikstrom@edu.lycksele.se

Dispens för golfbilar på golfbanor inom
Norrbottens län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja Norr- och Västerbottens
Golfdistriktsförbund dispens för körning med golfbil på nedan
angivna anläggningar i samband med golfspel, vid övervakning av
träning och tävlingar samt i samband med banans skötsel, tillsyn och
underhåll.
Kiruna GK
Gällivare/Malmbergets GK
Porjus GK
Tureholms Nya GK
Haparanda GK
Kalix GK

Bodens GK
Arvidsjaurs GK
Luleå GK
Piteå GK
Björklidens GK

Beslutet har fattats med stöd av 2 § terrängkörningslagen (1975:1313)
och 12 § terrängkörningsförordningen (1978:594).
Beslutet är giltigt till och med den 31 december 2026.
För beslutet gäller följande villkor:
1. Körning är endast tillåten inom golfbanans/anläggningens
spelytor (fairway, semiruff och ruff) samt på transportvägar
och liknande i direkt anslutning till golfbanan/anläggningen.
2. Golfbilen får inte framförs med högre hastighet än 20
km/timme.
3. Körning inte får ske på naturmark.
4. Tillståndet gäller för spelare, personal, funktionärer och
domare.

Postadress:971 86 Luleå

Telefon: 010-225 50 00

E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten
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Beskrivning av ärendet
Ni har den 15 september 2021 inkommit med en ansökan om förnyad
dispens för körning med golfbil inom angivna anläggningar i
Norrbottens län. Ansökan gäller för spelare, personal, funktionärer
och domare.
Ansökan avser körning inom golfbanans/anläggningens spelytor
(fairway, semiruff och ruff) samt på transportvägar och liknande i
anslutning till golfbanan/anläggningen. Ansökan avser körning i
samband med golfspel och i den utsträckning det behövs för
övervakning vid träning och tävling, banans skötsel, tillsyn och
underhåll.

Motivering till beslutet
Då körning endast tillåts inom anläggningarnas spelytor samt på
transportvägar i direkt anslutning till anläggningarna bedömer
Länsstyrelsen att körning med golfbilar inte kommer att medföra
någon skada på naturmiljön.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt huvudregeln i 1 § terrängkörningslagen är körning i terräng på
barmark med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller
skogsbruk förbjudet. Länsstyrelsen får med stöd av 12 §
terrängkörningsförordningen meddela undantag från förbudet om det
finns särskilda skäl.

Information
Beslutet befriar er inte från skyldigheten att inhämta markägarens
medgivande vad avser körning i terräng på barmark på privat mark.
Fornlämningar
Innan körning med terränghjuling sker utanför bl.a. befintliga
skogsbilvägar ska ni kontrollera fornlämningsregistret så att ingen
fornlämning ligger där ni planerar att köra. Fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte rubbas, ändras, skadas, grävas i eller täckas över. Information om forn- och
kulturlämningar finns åtkomligt på Riksantikvarieämbetets hemsida
via verktyget Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/.
Om ni planerar att köra närmare än 100 meter från en forn- eller
kulturlämning måste ni kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion
för samråd i god tid innan körning sker.
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Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten Britta Wännström
med naturvårdshandläggare Eva-Lotta Nordkvist som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos förvaltningsrätten.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Norrbotten antingen via e-post;
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86
Luleå.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som
beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett
hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 50 00. Ange
diarienummer 12921-2021.

