
 

 

 

  

 

 

 
 

   
   

 
 

 

            

 

 

 

 

 

Ansökan om dispens från terrängkörnings-
förbud enligt terrängkörningslagen 

Namn Telefon (dagtid)

Adress Postadress

Organisation/ Företag 

E-post

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Kommun

Fastighetsägare Har fastighetsägaren godkänt den 
planerade åtgärden? 

Ja 

Nej 

Beskrivning av verksamheten 
Har dispens meddelats tidigare för samma verksamhet? 

Ja Nej 

Om ja, ange beslutsdatum och diarienummer 

Beskrivning av planerad verksamhet som kräver terrängkörning, samt syftet med terrängkörningen 

Tidpunkt för terrängkörningen 

Beskrivning av området och dess natur- och kulturvärden 

Hur bedömer ni att åtgärden/ verksamheten kommer att påverka områdets natur- och kulturvärden? 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

      

      

 

 

 

 
 

 
 

Avser ni att vidta några åtgärder för att minimera påverkan på natur- och kulturmiljön? Vilka? 

Vilka särskilda skäl anser ni finns för att bevilja dispens från terrängkörningsförbudet? 

Uppgifter som endast behöver fyllas i om ansökan avser tävling i terräng 
Datum då tävlingen ska äga rum 

Klockslag 

Har polisen kontaktats angående tävlingen? 

Ja 
Nej 

Antal deltagare 

Start och målområde (markera även på kartan) 

Bilagor 
Till ansökan ska karta bifogas. Lämpliga kartor är: 
 Översiktskarta i lämplig skala (t ex 1:50 000 eller 1:100 000) med aktuellt område markerat
 Detaljkarta i lämplig skala (t ex 1:5 000 eller 1:10 000) med planerad körsträcka markerad

Datum Sökandens underskrift

 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
611 86 Nyköping 

Telefon växel: 010-223 40 00
E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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