
 

 

Avgift för terrängkörning i naturreservat 
 

Gäller ansökan terrängkörning i naturreservat och reservatets föreskrifter begränsar terrängkörning 
ska en ansökningsavgift betalas av sökanden.  Observera att om ansökan görs av markägaren så krävs 
ingen avgift. Vid ansökan om terrängkörning i naturreservat blir det två prövningar. En enligt 
terrängkörningslagen och en enligt 7 kap. 7§ miljöbalken. För nationalpark tas beslutet i enlighet med 
nationalparkens föreskrifter. 

Enligt bestämmelser om ansökningsavgifter för prövning av ärenden (Avgiftsförordningen (1992:191) 
samt Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken) ska en 
ansökningsavgift betalas när ansökan ges in.  Betalar inte sökanden avgiften är Länsstyrelsen skyldig 
att förelägga sökanden, med stöd av 11 § avgiftsförordningen, att inom rimlig tid komma in med 
betalning.  Projektgruppen menar att tre veckor kan vara rimlig tid. Följs inte föreläggandet ska 
ansökan avvisas. Avgiften är för närvarande är 2300 kronor enligt avgiftsförordningens avgiftsklass 4. 

Avgiften ska betalas även om det blir avslag på ansökan. Avgiften är till för att finansiera en del av det 
arbete vi gör med handläggning och är jämfört med många andra prövnings- och tillståndsavgifter 
låg.  

I de fall ansökningsavgift ska betalas kan länsstyrelsen inte föregå avgiften och skicka beslut innan 
avgiften kommit in till myndigheten.  

  

Avgiften kan efterskänkas vid särskild rätt 

Har sökanden så kallad "särskild rätt" kan länsstyrelsen efterskänka avgiften alternativt efterskänka 
en del av avgiften. Särskild rätt kan till exempel innebära att sökanden är stugägare eller 
jakträttsinnehavare. Ofta har stugan funnits redan innan naturreservatet bildades varför stugägaren 
anses ha särskild rätt att köra dit. När det gäller funktionshinder finns det större möjligheter att 
efterskänka avgiften, se Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 2005:1. 

Om avgiften ska efterskänkas kan beslut om avgiften och dispensen tas i samma beslut. Om avgiften 
är efterskänkt (helt eller delvis) ska det framgå i beslutet. 
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