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Miljödep artem en tet

Betänka ndet SOU 20 19 :67 "H ällb ar terrängkö rning"

Sammanfatt ning
Are kommun anser att ikraftträdandedatum för ny terrängkörningslag o ch
terrängkörningsförordningb eh över flyttas fram m ed anledning att fördjup ade
utredningar b eh över göras fram förallt när det gäller terrängkörning p å sn ö täckt
mark. Markägarfrågor, avgiftssystem , skoterleder och tillsyn b eh över utredas mer .
För att uppn å syftet m ed ny lagstiftningb ör ny lag vara tydlig så det blir en kelt för
allmän h eten att göra rätt och klara regler för m arkägare, an dra rättighetshavare,
myn digh eter, en skilda och övriga b erörda. För b armark är det tydligt m ed samm a
utgångspunkt som i gällan de lagstiftning; att det inte är tillåtet . T errängkörning p å
sn ötäckt mark i gällan de lagstiftningär otydlig, så även i b etänkan det och dagens
problem atikkomm er kvarstå. Stort ansvar föreslås läggas p å kommun er n är det
gäller ansvar, skoterleder och tillsyn, som är långt ifrån en komm un s obligatoriska
verksamh eter och finan sieringslösningar saknas tillstor del i b etänkan det. I Are
kommun är b esöksn äringen viktig och skotertrafiken en del av det. E n tydlig
terrängkörningslagstiftningatt förh ålla sig tillär en förutsättning för framtida
arb ete och plan ering.

Synpunkt er

•

•

Avgiftsförslaget ifrä gasätt s och otydligh eten "allmän na leder ". Största
delen av skoterledern a i Are kommun är enskilda, m en nyttjas av
allmän h eten och sköts tillstor del av skoterklubb ar . Risk finns att m ånga
inte b etalar föreslagen skoterl edsavgift och de b eräkn ade intäkterna till en
skoterfon d komm er inte att stämm a. Friåkningsomr åden får en dast
förklaras av en komm un och ska ligga i an slutningtillallmän led, vilket
b etyder att det en dast blir m öjligt p å statlig m ark inom Are kommun .
Friåkningsomr åden b ör finansieras av de som ön skar nyttja dessa. Stor del
av de tillfålliga b esökarna och m ånga fritidshu sägare är n orrmän som
övervägan de nyttjar en skilda skoterleder i kommu n en , m ed risk att de inte
bidrar tillskoterfon den . Att göra en skilda skoterleder allmän na inom Are
kommun m ed komm un alt ansvar är orimligt m ed h än syn tillkostnader
och resurser. D et finn s o ckså en stor problem atik att bygga upp en
verksamh et och sedan överlämna an svar et tillen skoterklubb efter som
den kan upph öra.
Tillsyn utan för statligt regleringsomr åde ska inte ligga p å en komm un,
varken när det gäller b arm ark eller snötäckt m ark. D et är en p olisiär
uppgift som kan leda till tilläggsavgift, b öter eller fångelse. Finan siering
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saknas för komm un al tillsyn och b eräknad kostnad som anges i
kon sekven sanalysen (10.10.1) är långt ifrån tillräcklig. D et tillko
m m er
flertal kostnader förutom lön (fordon , klädsel mm). Arb etsmiljö m ed
en samarb ete och säkerh et ifrågasätts.
D et är p ositivt att en komm un fortsättningsvis ges möjligh et att införa
lokala regleringar och kanaliseringar av sn öskoteråkningen, m en m er stöd
b eh övs. Inom Are komm un finns stora fjällomr åden p å privat mark som
är lika kän slig för störning (ren skötsel mm) som statlig fjällmark.D essa
fjällomr äden b ör p ekas ut p å ett likna
n de sätt som de statliga
fjällomr äden a gr, för att vägleda kommun en .
D et är p ositivt o ch n ödvän digt att det fortsättningsvis anges un dantag
från förbu d m ot terrängkörning i samb an d m ed samh ällsviktig
verksamh et.
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