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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594) 

Utfärdad den 24 maj 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om terrängkörningsförordningen (1978:594)1 

dels att 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 21 b §, av följande lydelse. 

15 §2    En kommun får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, 

meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i 

terräng med motordrivet fordon som i annat fall än som avses i 1 § terräng-

körningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt 

eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden i 

kommunen och får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till 

nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat 

nyttigt ändamål.  

Ett beslut att meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. 

16 §3    Länsstyrelsen får, efter att ha gett de berörda kommunerna tillfälle 

att yttra sig, meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för 

sådan körning i terräng med motordrivet fordon som i annat fall än som 

avses i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från 

naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får 

endast avse områden som omfattar mer än en kommun och får inte innebära 

något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller 

som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.  

Ett beslut att meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. 

21 b §4    Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommu-

nala föreskrifter finns i 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725). 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 

På regeringens vägnar 

KAROLINA SKOG 

Egon Abresparr 

(Miljö- och energidepartementet) 

1 Förordningen omtryckt 1997:713. 
2 Senaste lydelse 2018:33. 
3 Senaste lydelse 2018:33. 
4 Tidigare 21 b § upphävd genom 2018:33. 
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