
Aktuell lagstiftning 
Hämtad från Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd 2005:1 
 
Terrängkörningslagen (1975:1313) 
En förbudslag som syftar till att skydda mark och vegetation mot skador samt minska störningar på 
fauna och friluftsliv. Lagen förbjuder med vissa undantag körning med motordrivet fordon på 
barmark i terräng samt reglerar körning med motordrivet fordon inom vissa fjällområden. 
 
Terrängkörningsförordningen (1978:594) 
Reglerar terrängkörningen mer i detalj än terrängkörningslagen. 
 
Miljöbalken (1998:808)  
Övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan. 
 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
Anger anmälningsplikt vid anläggande av motorbana.  
 
Trafikförordningen (1998:1276) 
Innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Förordningen ger en kommun möjlighet att 
meddela lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon i terräng. 
 
Vägmärkesförordningen (1978:1001)  
Gäller anvisningar för trafik på väg och i terräng genom bl.a. vägmärken. 
 
Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 
Anger beteckningar som är avsedda att användas i andra författningar. 
 
Förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner  
Kompletterar lagen om vägtrafikdefinitioner. 
 
Brottsbalken (1962:700) 
Sedan 1 juli 2017 anges i 4 § 2 stycket TKL att ”Till ansvar enligt första stycket döms det inte om 
gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken”. Detta innebär att man, vid 
terrängkörningsbrott, numera kan bli dömd för skadegörelse eller tagande av olovlig väg (vilka båda 
har fängelse i straffskalan – tidigare kunde enbart böter dömas ut vid överträdelser – se 12 kap. 1–2 
och 3 §§ brottsbalken, samt 12 kap. 4 § brottsbalken). 
 
 
Militärtrafikförordningen (2009:212) 

Militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) upphävdes 2009, genom införandet av 
militärtrafikförordningen (2009:212). 

I 2 § militärtrafikförordningen ges följande definitioner; 

Militär operation 
Verksamhet för att försvara landet genom insättande av stridskrafter, samt militärt stöd till polisen 
enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. 

Militär övning 
Militär utbildning som inte är körkortsutbildning 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060343.htm


Av 2 kap. 9 § militärtrafikförordningen framgår att under en militär övning och förberedelse för en 
sådan övning får fordon som brukas av Försvarsmakten föras i terräng trots bestämmelserna i 
terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594). 
Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. 

 

Försvarsmaktens terrängkörning under militär övning, och förberedelse för sådan övning, kan alltså 
ske utan dispens från TKL och TKF, med stöd av 2 kap. 9 § militärtrafikförordningen. Försvarsmakten 
ska dock, precis som andra terrängkörningsutövare, ha markägarens tillåtelse för körning på annans 
mark. 

Observera också 1 kap. 4 § militärtrafikförordningen som anger att när undantag görs med stöd av 
förordningen från bestämmelser i en annan författning ska särskild omsorg och varsamhet iakttas 
och de särskilda åtgärder vidtas som med hänsyn till omständigheterna behövs för att undvika 
trafikolycka, skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta framkomligheten för annan trafik. 
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