
Vad gäller för motorbanor, tävlingar och event? 
 

Motorbana C-anläggning 
En motorbana är vanligtvis en anmälningspliktig C-verksamhet som hanteras av kommunen. Se 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 30 kap. 3 § verksamhetskod 92.30. För motorbanor som är 
anmälda som C-verksamhet är kommunen tillsynsmyndighet och har befogenhet att reglera 
körningen. Kommunen har även möjlighet att ingripa vid överträdelse av försiktighetsåtgärder. 

 

Motortävling 
Då körning i terräng sker vid enstaka tillfällen, som till exempel en motortävling, krävs att 
Länsstyrelsen fattar ett beslut om undantag från terrängkörningslagen.  

Kontakta gärna kommunen för att diskutera aktuellt fall och komma fram till en bra lösning. 
Projektgruppen anser att det ibland kan vara bättre att länsstyrelsen beslutar om ett par dispenser 
för samma område per år istället för att det blir en anmälningspliktig C-anläggning. Det kan till 
exempel gälla en årlig, på samma plats, återkommande endurotävling som kan hanteras på detta 
sätt.  

Detta för att den totala körningen ska vara så liten som möjligt för att inte skada naturen och störa 
djurlivet och omkringboende. Arrangemang som sker en till två gånger per år, är visserligen 
återkommande men körning sker inte dagligen och därmed minskar den totala påverkan på området. 
Länsstyrelsen kan i beslutet om undantag ställa krav på skyddsåtgärder på vissa känsliga partier. Det 
kan vara markförstärkningsåtgärder i form av till exempel broar, spänger, markförstärkningsmattor 
eller plastnät av olika slag.  

 

Annan tävling/event 
Länsstyrelsen hanterar terrängkörning som inte är återkommande utan sker vid enstaka tillfällen i 
samband med olika former av tävlingar och event. Det kan exempelvis gälla föråkare på motorcykel 
vid mountainbikelopp som går på barmark i terräng. Beslut om undantag kan även behövas för 
terrängkörning vid exempelvis motionslopp i terrängen där arrangören har vätskekontroller i 
terrängen och behöver köra ut vatten/sportdryck med fyrhjuling. 

 

Parkering 
Även parkering för åskådare, arrangörer och tävlande i samband med olika event kan kräva dispens. 
Detta hanteras ofta genom att länsstyrelsen kan ha utfärdat en generell föreskrift som undantar 
parkering vid arrangemang från terrängkörningslagen. 

 

Ordningslagen 
Enligt ordningslagen behöver sökanden ha tillstånd för sammankomster på offentliga platser. En 
tävling räknas som en sådan. Tillstånd söks hos polisen.  
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