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Beslut om ikraftträdande av föreskrift daterad 2020-11-09 om förbud mot 
terrängkörning inom Semisjaur-Njargs samebys renskötselområde, 
Arjeplogs kommun 
 

Beslut om ikraftträdande av föreskrift 
Semisjaur-Njargs sameby ordförande Anders Erling Fjällås har inkommit med begäran om 
verkställighet av föreskrift om reglering av terrängskotertrafik beslutad av Arjeplogs kommun 2020-
11-09 KS 2020/560. Med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § 
terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs reglering för körning med terrängmotorfordon på 
nedanstående områden angivna på karta i bilaga 1: 
 
Område 1 Bäno: Från 16 november till 24 december 2020 med rätt till förlängning. 

 
Område 2 Tjidtják: från 16 november till 11 januari 2021 med rätt till förlängning. 
 
Område 3 Pieljekaise: från 16 november till 11 januari 2021 med rätt till förlängning. 

 
 
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).  

2. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om fastigheten är 
belägen inom förbudsområdet 

 
Ytterligare undantag kan prövas genom ansökan om dispens. Det kan exempelvis gälla ortsbor 
eller andra med särskild rätt på statens mark inom förbudsområdena. Som ortsbo betraktas person 
folkbokförd ovan odlingsgränsen inom Arjeplog kommun. I en ansökan om dispens ska syftet och 
färdvägen beskrivas för bedömning av hur aktiviteten förhåller sig till renskötseln som är motivet till 
förbudet.  
 
 
 
Beslutet gäller även om det överklagas. 
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Isak Utsi 

Kommunstyrelsens ordförande 

Beslut enligt delegation beslutad av kommunstyrelsen 2017-02-13 § 49, senast reviderad 2019-06-
10 § 68 

 

Bilaga 
1. Karta 
2. Undantag från föreskriften enligt terrängkörningsförordning (1978:594) 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till:  
 

Argentis Polisen 

Bäverholmens Värdshus Sandvikens Fjällgård 

Camp Polcirkeln Semisjaur-Njarg Sameby 

Erland Dahlbergs Turism Silvervägens Fjällområdes Näringsförening 

Fastighetsverket Swedish Lappland visitors Board (lokal) 

Jäckviks skoterförening  Tjärnbergs skoterklubb 

Jäckvik Fjällcenter  Turistservice Adolfström 

Länsstyrelsen Norrbotten Vuoggatjålme 

Mavas stugby Vuonatjvikens Stugby 

Miekak Örnvik samfällighetsförening 

Naturvårdsverket  Övre Laisdalens Turism/Camp Gauto 

Polcirkelns skoterklubb  
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Undantag från föreskriften enligt terrängkörningsförordning 

(1978:594) 
 

1 § När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots  

1 § första stycket 1 terrängkörningslagen (1975:1313) motordrivna fordon användas 

  1. av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende, 

  2. av läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning och 

  3. av fjällräddningen samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller kommunal 

organisation för räddningstjänst. 

 

Fordonen får användas av alla dem som utför 

   1. projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller 

avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar, 

   2. projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar, 

   3. transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga 

trängande fall, 

   4. underhåll av renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid bevakning av 

renar och vid drivning och samling av renar inför omedelbart förestående märkning, 

slakt eller flyttning samt för renskötarnas försörjning med livsmedel och andra 

dagligvaror i direkt samband med renskötseln, 

   5. hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg samt 

vid arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart för vilket hägnet 

är avsett och 

   6. skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden. 

 

Länk till terrängkörningsförordningen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/terrangkorningsforordning-1978594_sfs-1978-594 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om Ni vill överklaga kommunens beslut ska skicka eller lämna in Ert överklagande till 
Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog 
 
För att Ert överklagande ska kunna prövas måste överklagandet ha kommit in till 
kommunen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Kommunen skickar 
därefter överklagandet till rätt beslutsinstans. 
 
Om en kommun, myndighet eller annan part som företräder det allmänna överklagar 
beslutet räknas emellertid tiden från beslutets datum. 
 
Ni ska i Ert överklagande ange: 

o vilket beslut Ni överklagar (ärendets diarienummer och beslutsdag), 
o hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför, 
o Ert namn, postadress och telefonnummer. 

 
Ni ska underteckna Ert överklagande. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet 
underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt bifogas. 
 
Om Ni behöver ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till 
kommunen, telefon 0961-140 00. 
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