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NIiljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Remiss, ansökanom dispens från
terrängkörningslagen,dnr 258-32604-2017

Förslagtill beslut
Stadsbyggnad s förvaltningens förslagtiU miljö" och samhäUsbyggnadsutskottet
Stadsbyggnadsföfvaltningens yttrande antas som miljö-och
samhaUsbyggnadsutskottets svar på remiss från Länsstyrelsen över
ansökanom dispens från terrängkörningslagcninom Tyresökommuns
naturmarker.
Stad s byggnads förvaltningen

S^ra Kopparberg
rörvaltningschef

Carolina FintUn
Enhetschef

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har översäntföryttrande en ansökanom dispens
från terrängkörningslagen.Sökande ären person från VendelsÖ,Haninge
kointnun som har begränsad rörlighetoch vill använda ett fyrhjulsdrivct fordon
föratt fotografera i naturen. Stadsbyggnadsföryaltningen rekommenderar
Länsstyrelsen att avslå ansökan. Skälen af främst skador på naturmark,
störningar på djurlivet och förövrigt friluftsliv.
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Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsens enhet förtillstånd har skickat ut föryttrande en ansökanom
dispens från tcrrängkörnlngslagen.Det gäller en person, boende i Vendelsöi
Haninge kommun, som har begränsad rörlighetoch sökerdUstånd föratt
framföra sin fyrhjuling i Tyresta skogsområde och andra naturområden i
Tyresö. Skälet föransökanär att den sökande har ett stort intresse av
naturfotografering. Hans önskanäratt kunna få möjlighetatt köra på vägar,
stigar och i mer lätt framkomlig naturterräng till platser förnaturfotografering.
FörutoinTyrestaområdet kan Alby naturreservat och områdetvid BarnsjönGtimmelström närmastvara aktuellt.
Terränggåendefyrhjulingar ger markskador vid framförandel naturmark och
fordonet bullrar kraftigt vid drift. FörkoiTununens aUa naturmarker gäller
terrängkörningslagen, i de naturskyddade områdena, naturreservaten respektive
Tyrcsta. nationalpark, finns även ytterligare regler till skydd förväxt- och
djurlivet. TerrängkÖrningslagenkom all föratt det bara ska vara tillåtet med
körningi skogsmark förskogsbruksändamål,vid mer extraordinära händelser
exempelvis vid utryckning av polis, räddningstjänst,natiin''årdande acbcten och
förföretag med ledningsrättigheter i naturmark. I Tyresöärmerparten av
naturmarken skyddad som naturresenrat eller nadonalpark.
I Tyrestaområdet börTyres ta förvaltningen ha möjlighetatt vara det
remissorgan som kan ge Länsstyrelsen vägledningi ärendet. Stads byggnad s förvaltningen har kontaktat Tyrestafön^altningeni frågan. Södertörnsmiljö- och
hälsoskyddsförbundhar även informerats då tUIsynen av koiTtinunens
naturreservat hanteras av förbundet.

Stadsbyggnadsförvaltningensbedömning
Förvaltningen beclönieratt det inte finns skäl nog förT.änsstyrclsen att ge
dispens för privatperson att få köraen fyrhjuling i kommunens naturmarker,
även om det finns önskemålur tillgänglighetssynpunkt. Skälen som talar emot
en dispens är flera. Naturen har oftast höganaturvärden. Det ger trots allt
slitage att framföraen fyrhjuling på naturmark, dels buUrar maskinen mycket,
ger skador eller störningar förväxter, djur och besökaresamt att det kan ge
andra besökareskäl att tro att även de har rätt att köramotorfordon i naturen.
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