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Ansökan om undantag från
terrängkörningslagen m m
Om blankettens utrymme inte räcker till får du gärna skriva på annat papper.

Kryssa i den eller de rutor som ansökan gäller:

att framföra motorfordon i terräng
att transportera vapen på motorfordon i terräng
att jaga från motorfordon
En sammanställning av lagar och regler om terrängkörning och jakt från motorfordon finns på sista sidan.
Sökande
Namn

Telefon dagtid

Adress

Postnummer

Postort

Företag

E-postadress

Endast vid vapentransport/jakt från terrängfordon:
Fordonets registreringsnummer

Vapenslag, kaliber, vapenklass

Endast vid jakt från terrängfordon (OBS! Läs mer på sista sidan om regler):
Vilket eller vilka djurslag ska du jaga

Tidigare beslut
Har dispens meddelats tidigare för samma verksamhet?

Ja. Ange beslutsdatum och diarienummer:
Nej.

Var verksamheten är planerad att ske
Fastighet(er)

Kommun

Fastighetsägare

Har fastighetsägare godkänt terrängkörningen?

När verksamheten är planerad att ske
Tidpunkt för terrängkörningen

Endast om ansökan avser tävling:
Har polisen kontaktats angående tävlingen?

Antal deltagare

Start- och målområde (markeras även på karta)

Uppdaterad 2018-08-10
Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

721 86 VÄSTERÅS

Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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Beskrivning av verksamheten
Fordonstyp och antal fordon

Beskrivning av den planerade verksamheten

Ange syftet med tillståndet /undantaget och vilka särskilda skäl som finns

Natur- och kulturvärden
Beskrivning av området och dess natur- och kulturvärden (vid ansökan om terrängkörning)

Bedömning av påverkan på natur- och kulturvärden (vid ansökan om terrängkörning)

Åtgärder för att minimera negativ påverkan på miljön (vid ansökan om terrängkörning)

Berörs åtgärden av något områdesskydd

Ja

Nej

Om ja, ange vad:
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Ska terrängfordon framföras på allmän väg (om sådan väg inte bara ska korsas)?
Ja

Nej

Om ja, ska en särskild ansökan göras. ”Ansökan om tävling på väg”

Bilagor


Översiktskarta 1:50 000 eller 1:100 000 med aktuellt område markerat



Detaljkarta t.ex. 1:10 000 med inritade förändringar i naturmiljön



Läkarintyg. Intyget bör inte vara äldre än ett halvår, såvida det inte styrker en bestående/livslång
funktionsnedsättning. Om du tidigare har skickat in ett intyg som styrker en bestående/livslång
funktionsnedsättning behöver du inte skicka in ett nytt läkarintyg.

Ansökan skickas till:
Vi ser gärna att du skickar din ansökan med bilagor digitalt till vastmanland@lansstyrelsen.se.
Om du inte har möjlighet till det går det att skicka din ansökan till
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Avdelningen för naturvård, 721 86 VÄSTERÅS.
Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen: Telefon 010-224 90 00
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

