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Beslut om ikraftträdande av föreskrift daterad 2020-04-03 
om reglering av terrängkörning inom Svaipa samebys 
renskötselområde, Arjeplogs kommun. 
 

Beslut om ikraftträdande av föreskrift 

Svaipa sameby har den 22 april inkommit med begäran om verkställighet av föreskrift om 

reglering av terrängskoterstrafik beslutad av Arjeplog kommun 2020-04-03, KS 2020/129. 

Med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen 

(1978:594) föreskrivs reglering för körning med terrängmotorfordon på området 

Kráhpiesvarrie, Tjamuok och Jeärtta med omkringliggande skogsområden enligt angivit på 

karta i bilaga 1. 

Föreskriften gäller från och med 29 april till och med 30 juni 2020. 

 

Undantag från föreskriften 

1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och 

andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594) se bilaga 2. 

2. Terrängmotorfordonstrafik är tillåten längs de leder och färdstråk som är markerade 

på karta i bilaga 1. Avvikelser på max 50 meter från led/färdstråk får ske för 

parkering eller för att förhindra störning på djur eller det icke motoriserade 

friluftslivet samt för att undvika barmarksfläckar. 

3. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om 

fastigheten är belägen inom förbudsområdet.  

 

Beslutet gäller även om det överklagas. 

Hur man överklagar 

Beslutet får överklagas till regeringen, se bilaga 3. 

 

 

 

Britta Flinkfeldt  

Ordförande kommunstyrelsen 

Beslut enligt delegation beslutad av kommunstyrelsen 2019-06-10 § 68 
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Bilaga 

1. Karta 

2. Undantag från föreskriften enligt terrängkörningsförordning (1978:594) 

3. Hur man överklagar 

 

 

Kopia skickas till:  

Argentis AB 

Fastighetsverket 

Jäckviks skoterförening 

Laisvalls skoterförening 

Länsstyrelsen Norrbottens län 

Naturvårdsverket 

Polisen  

Silvervägens fjällområdes näringsförening 

Svaipa sameby 

Swedish Lappland Visitors Board 

Tjärnbergs skoterklubb 

Övre Laisdalens Turism 
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