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Ansökan om dispens från terrängkörningslagen 
Uppgifter markerade med fet stil är obligatoriska 

Sökande     
Namn Adress 

Postadress Telefon (dagtid) 

Företag E-postadress

Har dispens meddelats tidigare för samma verksamhet 

☐Ja. Om ja, ange beslutsdatum och diarienummer ☐Nej

Fastighet Kommun 

Fastighetsägare Har fastighetsägaren godkänt 
terrängkörningen? 

☐Ja ☐Nej

Beskrivning av verksamheten 
Beskrivning av den planerade verksamheten som kräver terrängkörning 

Syfte med terrängkörningen 

Tidpunkt för terrängkörningen 

Beskrivning av området och dess natur- eller kulturvärden/fornlämningar 
Se Länsstyrelsens Informationskarta http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ 

Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
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Bedömning av påverkan på natur- eller kulturvärden/fornlämningar 

Åtgärder för att minimera negativ påverkan på miljön 

Sökandens bedömning av vilka särskilda skäl som finns för att bevilja dispens 

Datum då tävlingen ska äga rum Klockslag 

Har polisen kontaktats angående tävlingen 
☐Ja ☐Nej

Antal deltagare 

Start- och målområde (markera även på karta) 

Till ansökan skall bifogas 
• Översiktskarta 1:50 000 eller 1:100 000 med aktuellt område markerat
• Detaljkarta t.ex. 1:10 000 med inritade förändringar i naturmiljön

Datum 

Sökandens underskrift* 

*behövs ej vid digital ansökan

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger handlägg-
ningstiden. Observera att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter 
lämnats. 

Ansökan skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se 

eller med vanlig post till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
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