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e-delgivningNaturavdelningen
Maria Ericsson
010-224 54 48

Göteborgs Golfförbund

info@ggf.nu

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Dispens för att köra motordrivna fordon på 
golfanläggningar i Västra Götalands län

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att medge undantag från förbudet att köra motordrivet 
fordon på samtliga golfanläggningar anslutna till Svenska Golfförbundet inom 
Västra Götalands län.

Dispensen gäller endast för spelare, personal, funktionärer och domare till den 31 
december 2025.

Villkor
1. Körning får endast ske på golfanläggningarnas spelytor (fairway, semiruff 

och ruff) och på transportvägar i anslutning till golfanläggningarna. 
Körning får inte ske på övrig naturmark.

2. Körning är tillåten i samband med golfspel och i den utsträckning det 
behövs för övervakning vid träning, tävling, banornas skötsel, tillsyn och 
underhåll.

Beskrivning av ärendet
Göteborgs Golfdistriktsförbund ansöker om att få köra med motordrivna fordon i 
enlighet med terrängkörningsreglerna på samtliga golfanläggningar anslutna till 
Svenska Golfförbundet inom Västra Götalands län.

Motivering till beslutet
Terrängkörningslagstiftningen syftar till att främst förhindra skador på naturen 
genom att generellt förbjuda terrängkörning på barmark. Länsstyrelsen anser att det 
finns skäl att vara mindre restriktiv om fråga om undantag från 
terrängkörningsförbudet inom en golfanläggning än på naturmark. Länsstyrelsen 
bedömer också att risken för skador på terrängen är liten, även om den krets som 
kan nyttja undantaget är förhållandevis stor. Länsstyrelsen anser därför att särskilda 
skäl finns för att medge undantag just för de ytor inom golfanläggningarna som 
ansökan avser.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Det är förbjudet att köra i terräng med motordrivet fordon på barmark, för annat 
ändamål än jordbruk eller skogsbruk. Körning är också förbjuden på snötäckt 
skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan 
ske utan risk för skada på skogen. Likaså är körning förbjuden på snötäckt 
jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada 
på marken (1 § terrängkörningslagen).

Länsstyrelsen får om det finns särskilda skäl besluta om undantag i enskilda
fall från bestämmelserna i 1 § terrängkörningslagen (12 § 
terrängkörningsförordningen och 2 § terrängkörningslagen).

Information
Detta beslut ska finnas tillgängligt hos golfklubbarna.

Klubbarna skall så långt möjligt sträva efter att begränsa körningen för att undvika 
slitage och skador på banorna.

Undantag från terrängkörningslagen gäller inte särskilda bestämmelser som avser 
nationalparker, naturreservat, skyddsområden för vattentäkter eller andra områden 
som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Linnea Söderberg med Maria Ericsson som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få 
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 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.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 20517-2020.
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