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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är dels att analysera gällande rätt i frågor angående samebyars ansökan 
om skoterförbud enligt terrängkörningslagstiftningen samt övrig lokalbefolknings ansökan om 
bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), dels att studera ett urval av kommun och läns-
styrelsens beslut gällande skoterförbud och bygglov. Fokus ligger på landskapet Lappland, till 
största del Gällivare och Kiruna kommuner, och uppmärksammar lokala konflikter. Uppsatsen 
utgår ifrån renskötande samer. För att kunna besvara syftet och frågeställningarna i uppsatsen 
har vi begärt ut beslut av kommun och länsstyrelse gällande ansökan om skoterförbud av sa-
mebyar samt bygglovsansökningar av övrig lokalbefolkning. Fortsättningsvis har vi analyserat 
besluten för att kunna jämföra dessa med gällande rätt. Detta har resulterat i att vi kunnat se 
skillnader och likheter mellan kommun och länsstyrelsens beslut. Vidare redogör vi för rekvisit 
i de aktuella lagrummen som ligger till grund för uppsatsen och undersöker hur kommun och 
länsstyrelsen tillämpar dessa. I uppsatsen analyserar vi även hur  proportionalitetsprincipen 
beaktas och tillämpas i de utvalda besluten. I beslut gällande bygglov och uppförande av bygg-
nad på bebyggd fastighet är huruvida ett område omfattas av ett riksintresse för rennäringen 
eller inte en utgångspunkt i både kommunen och länsstyrelsen beslut. I ärenden där området 
omfattades av ett riksintresse är bedömningen mer strikt och besluten grundades med stor hän-
syn till rennäringens intresse med anledning av att det har ett särskilt skydd i Miljöbalken 
(1998:808) 3 kap. 5 §. Om ett område är av riksintresse skall de skyddas om åtgärden påtagligt 
försvårar verksamheten. Dock är det höga krav för att uppfylla rekvisitet ”påtagligt försvårar”. 
En gemensam nämnare vad gäller beslut om terrängkörning är att kommunen och länsstyrelsen 
använder proportionalitetsprincipen på olika sätt. Kommunen tar mer hänsyn än länsstyrelsen 
till principen. Kommunen resonerar således kring vad som kan anses proportionerligt samt gör 
en mer omfattande avvägning i att skoterförbudet inte ska vara större än det som är nödvändigt 
för ändamålet. Vidare kan vi inte se en röd tråd i besluten om skoterförbud då de vilar på olika 
grunder och är utformade på olika sätt. Detta bedömer vi vara resultatet av ett oklart rättsläge. 
I och med att gällande rätt är otydlig skapar det utrymme för exempelvis kommunen att tolka 
och ”diskutera fram” egna slutsatser. En mer tydlig utformning av lagen skulle resultera i mer 
likartade beslut. Vidare bedömer vi att faktorer såsom medling mellan parterna, respekt för 
varandra och en förståelse för varandras intressen kan skapa ett bättre samtalsklimat och på 
sikt en lägre konfliktnivå.  

  



   
 

   
   
   
 

Förkortningar  
EKMR = Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna  
FL = Förvaltningslag  
HD = Högsta domstolen  
KL = Kommunallag  
MÖD = Mark- och miljööverdomstolen  
MoB = Miljö- och byggnadsnämnd  
MB = Miljöbalk  
NJA = Nytt juridiskt arkiv  
PBL = Plan- och Bygglag  
Prop. = Proposition  
RNL = Rennäringslag 
RF = Regeringsformen  
SvJT = Svensk juristtidning  
SVT = Sveriges television  
TKF = Terrängkörningsförordning  
TKL = Terrängkörningslag 
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1. Inledning 
År 2000 fanns det ungefär 4700 renägare i Sverige varav en minoritet av dessa är yrkesverk-
samma inom renskötseln. Samerna anses idag vara ett urfolk samt en etnisk minoritet och har 
därmed en speciell bruksrätt, vilket resulterat i en unik position i Sveriges rättssystem. En om-
debatterad fråga inom samerätten är renskötselrätten. Renskötselrätten anses påverka en stor 
del av Sveriges yta och det finns en konflikt kring hur markerna bäst ska användas.1 Samerätten 
är sålunda ett besvärligt och omstritt rättsområde, såväl politiskt som juridiskt.2 Under de två 
senaste decennierna har nya intressen etablerats i naturen där samerna tidigare fått bedriva sin 
renskötsel ostört. Två intressen som ställs emot rennäringen är terrängkörning och ansökningar 
om bygglov inom renbetesområden. Detta har resulterat i konflikter som kan betraktas som ett 
öppet sår. Det är lockande att försöka hitta en konkret orsak till konflikten, och framhålla att 
den grundar sig i en kollision mellan rennäringen och andra intressen. Grunden till konflikten 
ligger dock djupare än så.  

Hur resonerar länsstyrelsen och kommunen i beslut om skoterförbud och tillbyggnad på redan 
bebyggd fastighet? Motiveringar och beslut har visat skilja sig markant mellan ärendena, fram-
förallt vad gäller terrängkörning. Länsstyrelsen och kommunen stödjer sina beslut på olika 
grunder och till stor del verkar en enhetlig handläggning mellan dessa vara svår att uppnå. Detta 
framgår av besluten som vi tagit del av, och redogörs i uppsatsens resultatdel. Den sista frågan 
i dilemmat är: hur är det möjligt att motiveringar och beslut kan skilja sig så pass ofta från 
varandra? En anledning till att vi har valt att undersöka detta är att området till stor del är 
outrett, samt att vi har ett intresse för renskötande samers befogenheter. Vi är själva födda och 
uppvuxna i Lappland och samernas rättigheter parallellt med övrig lokalbefolknings rättigheter 
har kontinuerligt varit en fråga som präglat diskussioner och det samhälle vi lever i idag.  

1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är dels att analysera gällande rätt i fråga om skoterförbud enligt terräng-
körningslagstiftningen och ansökningar om bygglov på samebyars betesområden enligt plan- 
och bygglagen, och dels att studera samt analysera ett urval av beslut från kommun och läns-
styrelse rörande samebyars ansökan om skoterförbud och bygglov utanför detaljplanelagt om-
råde. Fokus ligger således på landskapet Lappland och särskilt Gällivare och Kiruna kommu-
ner, och uppmärksammar lokala konflikter mellan renskötande samer och övrig lokalbefolk-
ning inom ramen för beslutsfattandet.  

Följande frågeställningar behandlas särskilt i uppsatsen:  

• Vilka rekvisit är centrala för bedömningen av ansökningarna enligt plan- och bygglagen 
och terrängkörningslagstiftningen? Hur ska proportionalitetsprincipen tillämpas?  

• Hur sker rättstillämpningen i praktiken enligt de beslut som utvalts? Finns det någon 
generell skillnad mellan hur instanserna argumenterar?  

• Hur förhåller sig rennäringen till lokalbefolkningens intressen gällande terrängkörning 
och bygglov? 

 

                                                             
1 Bengtsson, Samerätt, s. 11. 
2 Bengtsson, SvJT 201i, s. 528. 
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1.2 Metod 
Uppsatsen är en analys av gällande rätt med stöd av lag, förarbeten och viss mån doktrin. Det 
finns mycket få rättsfall på området och därför har vi valt att analysera beslut av lägre instanser. 
Uppsatsen handlar om relationen mellan rätt och samhälle, därav besvaras frågeställningarna 
delvis från ett rättsociologiskt perspektiv.3 Detta innebär att vi kommer att redogöra för hur 
lagen tillämpas i praktiken av länsstyrelsen, kommun och regering. Uppsatsen avgränsas geo-
grafiskt till Gällivare och Kiruna kommun i Lappland, med anledning av att en stor andel rens-
kötande samer är verksamma i dessa kommuner och även till följd av uttalade konflikter som 
föreligger mellan denna grupp och övrig lokalbefolkning, framförallt rörande fastighetsrätts-
liga frågor. När det gäller frågor om bygglov utgår vi från fastigheter som redan är bebyggda 
på grund av att det var sådana beslut som Kiruna kommun skickade till oss. Som titeln lyder 
kommer vi i arbetet att utgå ifrån renskötande samer eftersom det är denna grupp som åtnjuter 
särskilda rättigheter i svensk rätt.  

Arbetet grundas alltså på allmänna handlingar av kommun, länsstyrelse och regering. Rege-
ringen är aktuell eftersom detta är instansen som tar emot eventuella överklaganden angående 
beslut tagna av kommunen eller länsstyrelsen i terrängkörningsfrågor. Uppsatsen har begrän-
sats till ärenden där samtliga beslutsfattare skrivit tydliga skäl till besluten för att förstå hur 
rekvisiten tillämpas och avvägningen mellan intressen görs. Besluten om skoterförbud och 
bygglovsansökningar kommer därmed ligga till grund för vår uppsats. En förutsättning för att 
erhålla ett adekvat resultat är att besluten är relativt aktuella, vilket är anledningen till att vi 
begränsat oss till ärenden från år 2017 - 2019.  

Vi började med att begära ut beslut från kommun och länsstyrelse angående skoterförbud. Vi 
fick ett antal ärenden som vi sedan sorterade ut. Angående skoterförbud valde vi ut fem beslut 
varav två tagna av Gällivare kommun och tre tagna av Kiruna kommun. Vidare valde vi beslut 
där både Norrbottens länsstyrelse var beslutsfattare (2018), samt kommunerna var beslutfattare 
(2017, 2019). Syftet med detta var att vi skulle kunna analysera likheter och skillnader i beslu-
ten. När det gäller bygglovsansökningar har vi kommunicerat med Kiruna kommun samt läns-
styrelsen. Vi begärde ut beslut där samebyar har överklagat beviljade bygglov. Vi fick ett antal 
ärenden, där samtliga ärenden handlade om nybyggnad och tillbyggnad på redan bebyggd fas-
tighet. Här valde vi ut tre olika beslut: ett där rennäringen är av riksintresse, ett som inte inne-
håller områden av riksintressen och ett som berör ett område som är av riksintresse för natur-
vård och friluftsliv. Med anledning av att rennäringen bedrivs utanför detaljplanerat område är 
bygglovsbesluten aktuella där, vilket medför att vi endast kommer ta hänsyn till de reglerna i 
PBL och hur just dessa tillämpas.  

För att kunna redogöra för gällande rätt vad gäller renskötselrättens karaktär och uppkomst 
inleds uppsatsen med en beskrivning av relevant rättshistoria, främst genom litteratur och för-
arbeten. Det är betydelsefullt för att förstå dagens rättsläge. Denna uppsats tar sig an aktuella 
ärenden där relevanta rättsregler tolkas och tillämpas och vår diskussion utgår ifrån dessa. Be-
sluten är från samtliga instanser, det vill säga kommun, länsstyrelse och regering. Vår analys 
är dock inte generaliserbar eftersom vi endast lyfter fram ett fåtal ärenden och bara beslut från 
två kommuner, men det visar ändå på ett intressant mönster.  

  

                                                             
3 Hydén, Rättssociologi: Om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. 
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2. En överblick av händelser i rättshistorien 
Samerätten beskrivs som besvärlig, särskilt de fastighetsrättsliga frågorna. Vidare framställs 
samerätten som ett relativt outforskat rättsområde där även t.ex. sedvanerätt tillämpas. Från ett 
samiskt perspektiv kan politiken i flertalet fall vara problematisk om man avser att förändra 
lagstiftningen som rör samiska rättighetsförhållanden och samiska intressen eftersom samerna 
som minoritetsgrupp har svårigheter att påverka politiken och dess agenda.4 Rättspraxis på 
området är knapp och svårigheter uppstår när mål når upp till HD men inte följs upp av lagstif-
taren. Domstolen får istället handskas med lagstiftarens försummelse, och på så sätt sker ändå 
en viss rättsbildning på området. Eftersom området präglas av oklara rättsregler resulterar detta 
i ett stort utrymme för att skapa ny rätt.5 För att tydliggöra samernas rättsställning bör domsto-
len och lagstiftaren istället samarbeta. Konfliktens historiska bakgrund är av betydelse eftersom 
den påverkar exempelvis hur man ser på renskötselrätten idag och andra rättighetsfrågor. Den 
rättshistoriska bakgrunden har stor betydelse främst inom fastighetsrätten, särskilt för samernas 
del. Äganderätten till fjällmarkerna och omfattningen av samernas rättigheter är omstridd, och 
rättsläget är komplicerat och delvis oklart.6 

2.1 Bakgrund till rennäringslagen  
I de svenska fjällen och den närliggande skogen anses samerna varit först på plats, detta med 
anledning av att de har vistats inom dessa områden mer än tillfälligt. Flertalet av samerna levde 
i den så kallade Lappmarken som avser norra Skandinavien och Finland.7 Under en lång tid 
levde de ostörda i Norrlands inland utan konkurrens från övrig befolkning. I slutet av 1700 - 
talet påbörjades nybyggarverksamhet i fjällmarker med beviljande av myndigheter. Staten för-
utsatte att samerna skulle leva på renskötsel medan den huvudsakliga näringen för nybyggarna 
skulle bestå av jordbruk samt jakt och fiske.8 I och med att det var skilda näringar ansåg staten 
att samerna och nybyggarna skulle kunna bruka samma mark. Detta resulterade emellertid i en 
konkurrens varav jordbruket prioriterades. Samerna blev därmed tvungna att flytta ifrån marker 
som de tidigare hade brukat. Jordbruket ansågs vara den mest betydelsefulla näringen som 
skulle vara mer betydande för framtiden.9 Detta resulterade i den så kallade lappmarksgränsen. 
I mitten av 1700-talet drogs gränsen i Västerbotten och Norrbottens län i syfte att få bukt på 
konkurrensen mellan näringarna. I och med gränsen förbjöds nybyggarna att bedriva fiske inom 
lappmarken och skulle därmed inte konkurrera med samer och andra bofasta väster om gränsen. 

Senare kom ett förslag om en odlingsgräns ännu längre västerut. Markområden som låg väster 
om denna odlingsgräns skulle avsättas för samernas markanvändning och inga andra bosätt-
ningar skulle få inrättas. Gränsen drogs 1867 och marken ovanför skulle vara renbetesland åt 
samer eller andra renägare.10 Syftet med gränsen var att avgränsa nybyggarverksamheten. Ne-
danför denna gräns ansågs marken lämpad för odling och ovanför skulle marken enbart tillhöra 
samerna, men trots detta etablerades ändå flera nybyggen ovanför odlingsgränsen.11  

Under 1700-talet var samernas rätt till marken stark, enligt dåtidens mått i likhet med ägande. 
Under slutet av 1800-talet, i förarbeten och uttalanden från myndigheter, konstaterades att sa-

                                                             
4 Allard, Samerätten – ett besvärligt rättsområde, s. 8 – 9. 
5 A.a. s. 10 – 13.  
6 Bengtsson, Samerätt, s. 20. 
7 A.a. s. 31. 
8 Brännström, Samiska markrättigheter i förändring?, s. 27 - 28. 
9 Bengtsson, Samerätt, s. 34.  
10 Brännström, Samiska markrättigheter i förändring?, s. 28. 
11 Bengtsson, Samerätt, s. 34. 
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mernas nyttjande av marken skulle skyddas med hänvisning till sedvanerätten, som är en sva-
gare rätt. I början av 1900-talet skedde ytterligare en förändring där staten ansåg att samernas 
markanvändning grundade sig i en rätt som staten givit, det så kallade lapp-privilegiet, vilket 
innebar att rättigheten gick att ändra genom lag. Med renbeteslagen från 1928 ansågs rensköt-
selrätten likställt med en näringsrätt och RNL har byggt vidare på denna uppfattning.12 I och 
med att äganderättsfrågan till fjällmarkerna var otydlig och omfattningen av samernas rättig-
heter var omstridd, valde representanter för samer att stämma staten år 1966.13 Målet kom se-
dan att benämnas skattefjällsmålet,14 och är hitintills det mest komplicerade och omfattande 
rättsfallet i modern tid (se nedan 2.3).15  

2.2 Rennäringslagens tillkomst 
Samernas rättigheter reglerades för första gången i en särlagstiftning år 1886, den så kallade 
renbeteslagen. Lagen byggdes på sedvanerätt grundad enligt urminnes hävd och har sedan den 
stiftades styrt samtlig lagstiftning som handlat om samernas rättigheter.16 Urminnes hävd är en 
juridisk rätt för att hävda nyttjanderätt över ett område och är principen för samernas rätt till 
mark och vatten.17 Sammanfattningsvis innehöll 1886-års renbeteslag regler kring samernas 
rättigheter till markområden, regler rörande förhållandet mellan samer och myndigheter samt 
regler kring förhållandet mellan renskötsel och markanvändning. Karaktären var således of-
fentligrättslig, civilrättslig och förvaltningsrättslig. Den nuvarande rennäringslagen (RNL) 
bygger på 1886 års renbeteslag18 och innehar samma grundidé som tidigare, det vill säga att 
fjällen tillhör staten eller enskilda fastighetsägare och inte samerna.19 En skillnad är att de för-
valtningsrättsliga bestämmelserna idag är mer omfattande.20  

I och med renbeteslagstiftningen blev samerna uppdelade i två grupper; renskötande och icke 
renskötande samer. För att ges möjlighet att utöva rennäring krävs ett medlemskap i en sameby. 
Idag är antalet renskötande samer uppskattningsvis 2 500 stycken och andra befogenheter ingår 
i renskötselrätten, exempelvis jakt- och fiskerätt, och som övriga samer saknar. Samer som inte 
är medlem i en sameby eller är renskötare har inte några särskilda rättigheter.21 Samerna menar 
att vissa punkter i RNL inte är förenlig med Regeringsformen (RF) och Europakonventionen 
(EKMR). Till att börja med godtogs inte principiella bestämmelser i lagen av samerna. Vidare 
är RNL diffus i vissa avseenden, varav en fråga är huruvida den första regeln i RNL angående 
att renskötselrätten grundas på urminnes hävd är i enlighet med lagens faktiska bestämmelser.22 

2.3 Skattefjällsmålet och Nordmalingsmålets betydelse för renskötselrätten 
I Skattefjällsmålet förde fem samebyar talan om bättre rätt än staten till vissa fastigheter. Hu-
vudfrågeställningen i målet var om samerna kunde åtnjutas äganderätt i och med förvärvet av 
skattefjället som var relaterad till skattejord, vilket inte kunde påvisas. Officiellt ägdes inte 
skattefjällen av staten eftersom staten inte hade någon lagfart på området. Till grund för domen 
använde HD bland annat tidigare beslut av kungen samt historiska källor. Bevisbördan vilade 
                                                             
12 Brännström, Samiska markrättigheter i förändring?, s. 29.  
13 A.a. s. 29. 
14 NJA 1981 s. 1. 
15 Bengtsson, SvJT 1994, s. 525. Notera att HD under hösten 2019 kommer att pröva det så kallade Girjasmålet 
om samebyns rätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen.  
16 Päiviö, Från skattamannarätt till nyttjanderätt, s. 230.  
17 SOU 2006:14 s. 386. 
18 Torp, SvJT 2014, s. 123.  
19 Bengtsson, Samerätt, s. 20. 
20 Torp, SvJT 2014, s. 124. 
21 Prop. 1992/93:32 s. 28. 
22 Bengtsson, Samerätt, s. 40. 
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på båda parter. Sammanfattningsvis förlorade samebyarna i samtliga tre instanser och samernas 
äganderätt till fjällmarkerna var grundlösa.23 

Till följd av målet konstaterade HD principer som är betydelsefulla för dagens rättsläge. HD 
yttrade att samernas verksamheter, bland annat renskötsel, förändrats med tiden men från bör-
jan alltid vilat på urminnes hävd varav rätten till detta ska anses som en stark bruksrätt. I och 
med urminnes hävd är renskötselrätten att se som civilrättslig vilket innebär att tvångsförofog-
anden utan ersättning inte kan accepteras i enlighet med egendomsskyddet i RF 2 kap. 15 §. 
HD fastslog att renskötselrätten grundades på urminnes hävd när det gäller året-runt-marker. 
HD klargjorde vidare att äganderätt kan uppkomma med grund i ett nomadiskt bruk. Om sa-
merna etablerat en äganderätt kan endast bedömas från fall till fall, med samernas mark- och 
naturresursanvändning i det aktuella området som grund.24 Det antas ofta att samernas rätt är 
starkare i Sveriges nordligaste del.25 

I Nordmalingsmålet klargjorde HD rättsfrågor som är av stor betydelse för rätten till vinterbete. 
Målet uppstod genom att markägare stämde tre samebyar som hävdade att de inte hade rätt till 
vinterbete för sina renar. Samebyarna gick vinnande ur alla tre instanser och HD:s dom blev 
därmed betydelsefull för de inblandade samebyarna samt rättsläget i stort vad gäller rätten till 
vinterbete. Det är första målet som samerna vann gällande renskötselrätten. Den centrala frågan 
i målet var hur rätten till vinterbete skulle bedömas. Rekvisitet urminnes hävd är grunden för 
renskötselrätten.26 Enligt RNL 3 § 2 st. 2 p. får renskötsel till vinterbete bedrivas vissa tider av 
året med hänvisning till rekvisitet ”av ålder”, som är av betydelse i detta mål. HD konstaterar 
att ”efter gammal sedvana” och ”av ålder” är synonyma. Domstolen hävdade att begreppet 
urminnes hävd inte kan kopplas till rätten till vinterbete eftersom det saknas stöd i lag för 
detta.27 

Svensk praxis visar att rekvisitet “av ålder” innebär en nyttjandetid på ungefär 90 år. Med andra 
ord ska marken brukats i en sammanhängande tid under cirka 90 är för att urminnes hävd ska 
ha uppstått. För att kunna bevisa det ska renskötsel faktiskt utövats i området under 90 år och 
även vara återkommande, vilket är ett villkor för urminnes hävd. Markägarna menade att 
renskötsel inte förekommit under den aktuella tidsperioden i sådan omfattning att det givit 
upphov till renskötselrätt. Samerna motsatte sig detta och hävdade att de hade en rättighet till 
renbete på de aktuella fastigheterna genom hänvisning till urminnes hävd.28  

Målet avslutades till fördel för samerna eftersom de kunde visa att de förelåg vinterbete i Nord-
maling 1886. HD konstaterade att vinterbete vilar på sedvanerätt snarare än urminnes hävd. 
HD använder sig av vissa villkor för att etablera urminnes hävd, men att hänvisa till sedvanerätt 
innebar att HD kunde göra en friare bedömning med hänsyn till hur renskötsel faktiskt bedrivs. 
Detta innebär i sin tur att besittningsbegreppet inte blir aktuellt, utan vikten läggs på var den 
faktiska verksamheten bedrivs vilket blir ledande i fall om sedvanerätt utvecklats eller inte. 
HD:s ändring hämtades delvis från skattefjällsmålet, och syftade till att tydliggöra renskötsel-
rättens ursprung samt att rätten inte baseras på upplåtelse eller lagstiftning, utan i stället var av 
civilrättslig karaktär. Genom att HD lämnat urminnes hävd till förmån för sedvanerätt är ett 
betydelsefullt erkännande för samernas rättigheter.  Efter Nordmalingsdomen gäller idag två 
rättsgrunder för renskötselrätten. Vinterbete grundas på sedvanerätt medan året-runt-markerna 
grundas på urminnes hävd.  En annan följd av domen är att begreppen ”av ålder” och ”gammal 
                                                             
23 Allard, Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 244. 
24 A.a. s. 244 – 248. 
25 Bengtsson, SvJT 1994, s. 528. 
26 NJA 2011 s. 109. 
27 Allard, Analys: rätten till vinterbete baseras på sedvanerätt. 
28 NJA 2011:14 s. 114. 
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sedvana” inte är synonymt med begreppet urminnes hävd som man antagit tidigare.29 Att förstå 
rekvisitet urminnes hävd är viktigt för att kunna konstatera var renskötselrätten gäller, men 
också för lagtolkning.30 Skattefjällsmålet ligger till grund för att rekvisitet urminnes hävd 
lagstadgades i RNL 1 §. I rättsfallet åberopades urminnes hävd som grund för äganderätt till 
skattefjällen. HD menade att denna hävd kunde vara relevant i ärendet i förening med ockupat-
ion, dock förekom inte dessa förutsättningar i målet.  

Sammanfattningsvis klarlade HD i Nordmalingsmålet att rekvisitet urminnes hävd och “av ål-
der” parallellt med rätten till vinterbete varit otydlig. Av tidigare motivuttalanden har man an-
sett att begreppet syftat på urminnes hävd. Huruvida vilka områden som räknas till året-runt-
markerna är tydligt medan formuleringen angående vinterbetesmarker är mer oklart i RNL 3 § 
2 p. HD ansåg att 3 § var tillämplig i Nordmalingsmålet och skulle därmed utreda var samerna 
efter gammal sedvana bedrivit renskötsel. Tidigare har urminnes hävd och sedvana använts 
synonymt. Betet måste i viss mån vara återkommande, men med hänsyn till renskötseln speci-
ella karaktär godtogs att renarna kom till området relativt sällan och oregelbundet. 31 Samernas 
rätt vilar på urminnes hävd som är ett rättsinstitut, och också starkt sammankopplat till året-
runt-markerna. Sedvanerätten är istället kopplad till vinterbetesmarkerna och är grundläggande 
för samernas rättigheter. “Av ålder” finns i RNL 3 § och bör tolkas tillsammans med sedvane-
rätt, inte urminnes hävd.  

  

                                                             
29 Allard, Analys: rätten till vinterbete baseras på sedvanerätt. 
30 Bengtsson, Samerätt, s. 79. 
31Bengtsson, SvJT 2011, s. 529 – 531. 



   
 

7 
 

3. Analys av gällande rätt 
I följande avsnitt analyserar vi de aktuella rättsreglerna. I och med att syftet med arbetet är att 
redogöra för konflikten mellan renskötande samer och övrig lokalbefolkning i Lappland gäl-
lande skoterförbud och bygglov är Rennäringslagen (1991:437), Terrängkörningslagen 
(1975:1313), Plan- och bygglagen (2010:900) samt Miljöbalken (1998:808) centrala.   

3.1 En översikt av renskötselrätten 
Renskötselrätten är en bruksrätt som innebär en särskild rätt till fastigheter och grundas på 
urminnes hävd. Eftersom det är en särskild bruksrätt är den grundlagsskyddad, liksom ägande-
rätten, vilket betyder att när den utförs kan den inte tas ifrån ägarna utan ersättning i enlighet 
med RF 2 kap. 15 §.32 Renskötselrätten tillkommer personer med samisk ursprung. Enligt RNL 
1 § har renskötande samer rätt att använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. 
I rätten ingår bland annat rätt till renbete, jakt, fiske och visst skogsfång.33 Samerna kan enbart 
utöva rättigheten om personen är medlem i en sameby enligt RNL 1 § 3 st. Andra samer har 
alltså inte möjlighet att bedriva renskötsel. Som andra bruksrätter till fastigheter är renskötsel-
rätten inskränkt och får bedrivas inom ett särskilt område, det så kallade renskötselområdet. 
Detta regleras i RNL 3 §. Bestämmelserna skiljer mellan året-runt-markerna och vinterbetes-
markerna. Inom året-runt-markerna får renskötsel bedrivas hela året medan på vinterbetesmar-
kerna får renskötsel bedrivas 1 oktober – 30 april. På vissa områden i Norra Sverige finns en 
osäkerhet om vinterbetesmarkernas omfattning.34   

Enligt RNL 7 § är det sametinget som delar in de olika byområdena. Indelningen av rensköt-
selområde har till syfte att fördela renbetesmarkerna mellan olika samebyar. Vad som ska be-
aktas i indelningen är bland annat renskötarnas bostäder, hinder för hur renarna färdas samt 
andra drift och ekonomiska omständigheter.35 En samebys betesområde utgörs av byområdet 
och övriga områden som samebyn behöver för att bedriva renskötsel, RNL 8 §. Enligt RNL 10 
§ är det samebyn som företräder medlemmarna i frågor rörande renskötselrätten, därav same-
byarnas namn i besluten som analyseras i kapitel 4. Renskötselrätten kan ses på två olika sätt; 
som civilrättsliga rättigheter och som en näringsrätt. Den förstnämnda handlar om samernas 
befogenheter och regleras i RNL 15–25 §§.36 Enligt 15 § RNL får samebyn utnyttja byns om-
råde till renbete med det antal renar som är bestämt av länsstyrelsen. Med detta kommer vissa 
särskilda rättigheter för samerna. 

I RNL 16 § regleras rätten för samerna att uppföra mindre byggnader eller anläggningar för att 
kunna bedriva rennäring, exempelvis en kåta eller en förvaringsbod. Huvudregeln är att mar-
kägaren ska föreslå en plats för byggnader som ska upplåtas för stadigvarande bruk. Tvister i 
ärenden om upplåtelser avgörs av länsstyrelsen. I dessa väger ofta ägaren till markens åsikter 
högt, förutsatt att länsstyrelsen kan se att det finns rimliga skäl till påståendet. Vidare har sa-
merna enligt RNL 23 § en speciell flyttningsrätt för sina renar och får därmed flytta dessa 
mellan olika delar inom byns betesområden.37 Renarna ska flyttas under ordnade förhållanden 
och vägen ska bedömas utifrån vilken som är mest lämplig för att inte orsaka skada och olä-
genhet. När renarna flyttas utanför samebys område ska detta ske skyndsamt, eller åtminstone 

                                                             
32 Bengtsson, Karnov, lagkommentar RNL not.2.  
33 Prop. 1995/96:226 s. 49. 
34 Prop. 2005/06:86 s. 42.  
35 A.a. s. 42.  
36 Bengtsson, Samerätt, s. 45. 
37 A.a. s. 48 – 49. 
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utan en tidsöverdrift. Om detta inte efterlevs kan den ansvariga dömas till skadestånd enligt 
RNL 90 §. 38 

3.2 Terrängkörningslagen 
Allemansrätten ger enskilda rätt att vistas och färdas fritt i naturen oberoende av vem som äger 
mark- och vattenområden. Allemansrätten innehåller dock inte en allmän rätt till skoterkörning 
eller andra motordrivna fordon i naturen.39 I uppsatsen behandlas samebyars ansökningar om 
skoterförbud, och dessa ansökningar sker under vårvintern i syfte att ge renarna betesro, särskilt 
inför kalvningen som äger rum i maj månad, i Gällivare och Kiruna kommun. Därmed behand-
las enbart frågor om förbud mot körning på snötäckt mark.  

Terrängkörningslagen (TKL) kännetecknas som en förbudslag och reglerar förbud angående 
terrängkörning i syfte att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som motor-
drivna fordon kan orsaka. Marker och växtliv ska skyddas samt minimera störningar på djurliv 
och friluftsliv. Lagens förbud gäller även fast markägare lämnar tillstånd till körning. Ett all-
mänt undantag från förbudet är för att bedriva näringsverksamhet inom jordbruk och skogs-
bruk. Vidare finns terrängkörningsförordningen (TKF) och terrängtrafikkungörelsen vilka spe-
cificerar hur skyddsintressena i TKL ska uppfyllas. Författningarna reglerar undantag från de 
grundläggande bestämmelserna angående om vem som omfattas av dessa samt hur andra be-
stämmelser ska hanteras.40 Förbuden regleras i TKL 1 §. Enligt TKL 1 § 2 st. kan regeringen 
besluta om förbud angående terrängkörning i fjällområden. Regeringens beslut om förbud är 
enbart en geografiskt begränsning. Det innebär att regeringen har inrättat vissa områden var 
det råder förbud, även om det skulle vara tillåtet enligt den allmänna bestämmelsen i 1 § 1 st.41 
Det geografiska områdena regleras i TKF 6 § och gäller bland annat i Norrbottens fjällområden. 
Dessa områden avser snötäckt mark och kallas för regleringsområden samt klassificeras A-C. 
Närmare beskrivning av områdenas begränsning finns tillgängliga hos länsstyrelsen. Den ge-
nerella beteckningen A-C innebär följande enligt TKF 6 § 3 st.: 

• A – utgörs av områden utan allmänna skoterleder och med mycket starka begräns-
ningar för körning med terrängskoter,  

• B – utgörs av områden med få allmänna skoterleder och med starka begränsningar för 
körning med terrängskoter och 

• C – utgörs av områden som kan inrymma flera allmänna skoterleder och med begräns-
ningar för körning med terrängskoter. 

Vad som utgör allmän skoterled regleras i TKF 8 §. Det är en led som skotrar kör på under 
vintern när marken är snötäckt och kännetecknas av att den är markerad. Syftet med skoterleder 
är främst av miljösynpunkt men även att minska bullerstörningar och konflikter med andra 
intressen som till exempel friluftsliv.42 Skoterförbuden kan utökas av regeringen eller den myn-
dighet eller kommun som regeringen bestämmer, vanligen länsstyrelsen, om terrängkörningen 
skulle medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt under vissa 
fastställda förutsättningar i enlighet med TKL 3 § 1 st. Dock får det inte betyda något onödigt 
hinder som är till nytta för människorna i området eller som behövs för att utöva sitt yrke eller 
annat nyttigt ändamål, enligt 3 § 2 st. Enligt TKF 15 – 16 §§ får kommunen eller länsstyrelsen 

                                                             
38 Bengtsson, Samerätt, s. 53. 
39 Prop. 1993/94:174 s. 23. 
40 Prop. 1995/96:226 s. 23. 
41 A.a. s. 40. 
42 A.a. s. 37.  
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meddela förbud avseende terrängkörning. Länsstyrelsen kan godkänna undantag från terräng-
körningsförbud för individuella dispenser och för skoterleder enligt TKL 2 § och TKF 5 §. 
Dock bör det finnas starka skäl för att undantas från förbudet.43 TKF 1 § reglerar vilka som inte 
omfattas av terrängkörningsförbud, det vill säga när fordon får användas.  Enligt 1 § 2 st. 4 p. 
får fordon användas av renskötande samer.  

Rekvisiten för att meddela förbud är att körningen i terrängen medför ”olägenhet” från natur-
vårdssynpunkt eller annan allmänsynpunkt. Förbuden får inte innebära något ”onödigt hinder” 
som är till ”nytta” för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller något annat 
nyttigt ändamål. Om det medför olägenheter från naturvårds-, frilufts-, eller renskötselsyn-
punkt eller annan allmän synpunkt ska det kunna meddelas föreskrifter om förbud eller be-
gränsningar lokalt samt regionalt. Kommunen eller länsstyrelsen får bedöma i varje enskilt fall 
om hur omfattande områdena ska vara. En allmän utgångspunkt bör vara att det reglerade om-
rådet inte ska vara större än nödvändigt för det som behöver skyddas.44 

Under 2018 togs beslut av Norrbottens länsstyrelse gällande terrängkörning. År 2017 och 2019 
hade Norrbottens kommuner beslutanderätten. I och med fjällpropositionen 1995/96:226 om 
hållbar utveckling i landets fjällområden, valde regeringen att låta även kommuner bestämma 
i ärenden om skoterkörning. Anledningen var att dessa skulle ges större möjlighet att påverka 
skoterkörningen. I samband med fjällpropositionen ändrades terrängkörningsförordningen, 
men inte terrängkörningslagen. Efter detta uppmärksammade regeringen att det saknades stöd 
för kommuner i TKL att fatta beslut.45 2018 ändrade regeringen TKL 3 §. TKF 15 § som varit 
rådande under 20 år, har gett kommunen rätt att förbjuda eller meddela föreskrifter om terräng-
körning men saknat stöd i TKL. Regeringen har därmed inte haft möjlighet enligt lag att dele-
gera uppgiften till kommuner.46 I väntan på lagstöd om bemyndigande till kommunerna i TKL, 
ändrade regeringen 15 och 16 §§ TKF och gav länsstyrelserna befogenhet att meddela förbud 
eller föreskrifter enligt 3 § TKL.47  

Den som avser att överklaga ett beslut får göra det i enlighet med TKF 22 – 24 §§. Beslut som 
tagits med stöd av TKF 15 eller 16 §§ överklagas till regeringen enligt 24 §, vilket också inne-
bär att det inte blir någon rättspraxis. Besluten som är överklagade i denna uppsats är överkla-
gade till regeringen eftersom samtliga beslut grundas på 15 eller 16 §§.  

3.3 Ansökan om bygglov utanför detaljplan enligt PBL 
Ansökan om bygglov regleras i Plan- och bygglagen 9 kap. Kommunens byggnadsnämnd är 
enligt PBL 9 kap. 20 § ansvariga för att pröva och handlägga inkomna ärenden om bygglov. 
Hur ärenden om bygglov ska handläggas återfinns i PBL 9 kap. 20–30 §§. Utöver detta är det 
även nödvändigt att beakta tillämpbara regler i kommunallagen (KL), och förvaltningslagen 
(FL).48 I och med att rennäringen bedrivs utanför detaljplanerat område är det i dessa bestäm-
melser fokus kommer ligga gällande bygglov. 9 kap. 31 § reglerar när ett bygglov utanför de-
taljplanerat område ska beviljas. Bland annat får inte åtgärden strida mot områdesbestämmelser 
eller mot förutsättningarna i PBL 4 kap. 2 – 3 §§. 

                                                             
43 Prop. 1995/96:226, s. 40.  
44 Prop. 1975/76:67 s. 15.  
45 Prop. 2017/18:192 s. 7 – 8. 
46 Prop. 2017/18:192. 
47Transportstyrelsen, ändringar i terrängkörningsförordning (1978:594), 2018-03-15. 
48 Gustafsson, Bygglovsboken, s. 23. 
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När prövningen påbörjas är det enbart PBL som blir tillämplig för bedömningen. Civilrättsliga 
frågor är utanför byggnadsnämndens ansvarsområde. Ansökningar om bygglov utanför detalj-
planerat område ska godkännas om åtgärden bland annat uppfyller villkoren i PBL 2 kap. Be-
stämmelserna är allmänt hållna men ska tolkas och specificeras vid planer och beslut angående 
bygglov och förhandsbesked med översiktsplanens beskrivningar som grund. Vid sidan av 
detta sker även en avvägning mellan motstående intressen. I PBL 2 kap. 1 § regleras allmänna 
och enskilda intressen, varav båda dessa intressen ska beaktas. Exempel på allmänna intressen 
är miljö och klimat, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering samt skydd för värdefulla om-
råden m.m. Det är den livsmiljön som är lämpligast för alla samhällsgrupper som ska stödjas 
och ska vara tillgänglig och användbar för samtliga. Vidare anger lagen de intressen som ska 
beaktas vid olika prövningar.49  

PBL är till sin karaktär en avvägningslag och i varje ärende ska en unik avvägning göras mellan 
olika motstående intressen, vilket är utgångspunkten i lagen.50 Enligt 2 kap. 1 § ska hänsyn tas 
till både allmänna och enskilda intressen, men den talar inte om hur denna avvägning ska ske. 
Vid avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska proportionalitetsprincipen beak-
tas. Principen innebär att det ska vara en rimlig balans mellan nyttan och konsekvenserna som 
ett beslut medför.51 Vidare ska bygglov eller förhandsbesked ges till det ändamål som områ-
dena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
det som från allmän uppfattning medför god hushållning enligt PBL 2 kap. 2 § som är i princip 
identisk med MB 3 kap. 1 §. Förutom att förutsättningarna i 2 kap. ska vara uppfyllt krävs även 
att 8 kap. stämmer överens med ansökan, som reglerar krav på byggnadsverk, byggprodukter, 
tomter och allmänna platser.  

Om en åtgärd ska genomföras i ett område som inte ligger inom detaljplanen och inte heller är 
reglerad i områdesbestämmelserna ska byggnadsnämnden meddela kända sakägare och ge 
dessa tillfälle att yttra sig över bygglovsansökan innan nämnden fattar ett beslut, enligt PBL 9 
kap. 25 §.  Anledningen till att det står ”kända" är för att det är omöjligt för nämnden att ta reda 
på alla rättighetsinnehavare som kan tänkas beröras av ett beslut. De som är inskriven i fastig-
hetsregistret räknas normalt som känd sakägare.52 Fastighetsregistret innehåller bland annat 
information hur marken är indelad, om vem som äger viss fastighet och om det finns rättigheter 
som är bunden till fastigheten.53 De grupper som ska ges tillfälle att uttala sig i ärendet är kända 
sakägare, men även kända bostadsrättshavare, hyresgäster, samt kända organisationer eller för-
eningar som påverkas av en eventuell förändring. Skulle ansökan om bygglov avse yttre änd-
ringar av en byggnad som till exempel att ett bostadshus kompletteras med en byggnad eller 
liten tillbyggnad krävs ingen underrättelse. Om något tillförts ärendet får det inte avgöras innan 
den sökande har underrättats och fått tillfälle att yttra sig över det.54 Om ett bygglovsärende rör 
många personer ska det kungöras enligt PBL 5 kap. 35. 

Samerna har inte givits möjlighet att yttra sig i första instans under flertalet bygglovsärenden. 
Flera fall har visat sig att den sameby som påverkats av bygglovet inte fått tillfälle att lämna 
synpunkter och kunnat påverka ärendet innan byggnadsnämnden fattat sitt beslut. Rennäring-
ens intressen erkänns först när länsstyrelsen påbörjar sin hantering av ärenden genom att det 
sker av ett formellt överklagande av den sameby som berörts eller genom en personlig kontakt 

                                                             
49 Prop. 2009/10:170 s. 157. 
50 A.a. s. 159. 
51 Blomberg & Gunnarsson, Karnov, lagkommentar PBL, not 22.  
52 Blomberg & Gunnarsson, Karnov, lagkommentar PBL, not. 359. 
53 Lantmäteriet.se.  
54 Prop. 2014/15:122 s. 53.  
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mellan kommun och länsstyrelsen.55 Samebyar finns inte inskrivna i fastighetsregistret och rä-
knas inte som ”kända sakägare”. Dock förskriver RNL att samer har rättigheter till mark som 
de brukar, vilket gör att de inte kan uteslutas från denna benämning.56 Även ett rättsfall från 
Regeringsrätten styrker att samebyar ska behandlas som sakägare. Ärendet handlade om att 
kammarrätten beviljat resning i ett mål där en sameby inte behandlats som sakägare. Kommun-
nämnden, som inte hade delgivit information att ett vindkraftverk uppförts inom samebyns 
vinterbetesområde, saknade rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut. Det aktuella 
bygglovet hade berört samebyns område på sådant sätt att de borde ha behandlats som sakägare. 
Eftersom det inte skedde förelåg att förfarandefel som utgjorde synnerliga skäl att pröva ären-
det på nytt, därav resning. Kommunnämnden ansåg att resningsbeslutet skulle undanröjas men 
Regeringsrätten avslog överklagandet.57 Det bör påpekas att Kiruna kommun alltid behandlar 
berörda samebyar som sakägare i bygglovsärenden. 

När det gäller överklagan av bygglov är det i flertalet fall oklart. Anledningen är att det inte är 
tydligt i lagtexten var ärenden om bygglov ska överklagas. Till grund för detta är PBL 13 kap. 
1 § kontra 3 §. 1 § reglerar olika beslut som får överklagas genom laglighetsprövning vilket 
gör 13 kap. KL tillämplig. Andra kommunala beslut överklagas till länsstyrelsen enligt 3 §, 
vilket leder till ett förvaltningsbesvär och FL blir tillämplig. Överklagan ska ske i ordning en-
ligt den så kallade instansordningen. Som nämnts tidigare är byggnadsnämnden första instans, 
följt av länsstyrelsen. Därefter följer Mark- och miljödomstolen och den fjärde i instansen avser 
mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD kan besluta om att en dom får överklagas till 
Högsta domstolen (HD), som är den högsta instansen. Dock är ärenden som behandlas i HD 
angående bygglov sällsynt.58 

3.4 Hushållningsbestämmelser i miljöbalken 
Vid handläggning av bygglov eller förhandsbesked föreskriver PBL 2 kap. 2 § att MB 3 kap. 
samt 4 kap. 1 - 8 §§ ska tillämpas, det så kallade hushållningsbestämmelserna. Syftet med 
reglerna är att “främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushåll-
ning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt”.59 Syftet är att noga kunna avväga 
olika önskemål angående hur marken och vattnet ska utnyttjas samt den fysiska miljön i övrigt. 
Hushållning har två betydelser i detta sammanhang; att ge ett skydd mot utnyttjande av vissa 
naturresurser och ge skydd mot åtgärder som kan göra det svårare att utnyttja vissa naturresur-
ser. Bestämmelserna riktar sig dels till geografiska områden och dels vissa verksamheter.60 
Vilka allmänna intressen som särskilt ska tas hänsyn till vid avvägningar för en god hushållning 
angående mark- och vatten regleras i hushållningsbestämmelserna. De intressen som ska väga 
tyngst är de som främjar en hållbar användning av naturresurserna, bevarar naturen och kultur-
miljön samt syftar till ett lämpligt samhällsbyggande. Hushållningsbestämmelserna kan även 
kallas för avvägningsregler då tanken är att redogöra för vilka intressen som har en speciell 
innebörd vad gäller samhällsutveckling, och därmed bör prioriteras högst. Detta innebär att 
dessa ska ges företräde framför andra intressen vad gäller markanvändningsfrågor.61 

Enligt MB 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas för ändamål som områdena är 
mest lämpliga för med avseende på beskaffenhet, läge samt föreliggande behov. Det som anses 
som god hushållning ur allmän synpunkt ska ges företräde. Avvägningen måste göras mellan 
                                                             
55 Torp, Renskötselrätten och rätten till naturresurserna, s. 265. 
56 A.a. s. 271 – 272. 
57 RÅ 2006 ref. 1. 
58 Gustafsson, Bygglovsboken, s. 173 – 174. 
59 Prop. 1985/86: 3 s. 9 – 10. 
60 Torp, SvJT 2014, s. 130. 
61 Prop. 1997/98:45 s. 28 Del 2. 
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att behålla mark och vattenområden och värdet av att utnyttja de för olika ändamål. Beslutet 
om att ta mark eller vatten i anspråk innebär att den myndigheten som är ansvarig måste göra 
avvägningar mellan olika intressen som ofta står i konflikt med varandra.62 I och med att ren-
näringen ofta utövas i stora landområden blir det en naturlig följd att näringen krockar med 
andra intressen. I MB har rennäringen ett särskilt skydd genom 3 kap. 5 § vilken är det tydlig-
aste rättsliga skyddet för renskötsel. Inom denna regleras bestämmelsen om att mark- och vat-
tenområden som är av stor betydelse för rennäringen ska ”skyddas så långt som möjligt” från 
intrång som kan ”påtagligt försvåra” verksamheten. Områden som är av riksintresse för rennä-
ringen eller yrkesfisket ”skall” skyddas mot åtgärder som ”påtagligt förvårar” verksamheten.63 

Uttrycket “så långt som möjligt” innebär att en avvägning ska ske mellan det skyddade intresset 
och det motsatta intresset. Hänsyn tas till det praktiska och ekonomiska konsekvenserna till 
skyddet som paragrafen avser. Ur det enskilda fallet är syftet främst att ge plats för hänsynsta-
ganden som är samhällsekonomiska. I detta bör beaktas vilka regional- och sysselsättningspo-
litiska intressen som är etablerade i det aktuella området. Hänsyn ska även tas till enskilda 
personer som på något sätt blir påverkade. Grundvärden i bestämmelserna, som exempelvis att 
skydda, får inte prioriteras bort för enbart ekonomiska argument. Vidare ska rennäringen skyd-
das från intrång som “påtagligt kan försvåra” verksamheten. Det innebär att påverkan som är 
att anse som bagatellartad och oviktig inte räknas till ”påtagligt”. Det är enbart  åtgärder som 
skulle innebära en bestående negativ påverkan på intresset, eller tillfälligt ha en mycket stor 
negativ påverkan som räknas till rekvisitet “påtagligt försvåra”.64  

Om det skulle ske en konflikt mellan olika riksintressen tillämpas 3 kap. 10 §. Avgörande blir 
det ändamål som på bästa sätt främjar på lång sikt god hushållning med marken, vattnet och 
den fysiska miljön i övrigt. När det gäller fjällmarker borde således en avvägning bli till fördel 
för rennäringen. Dock är det möjligt att det finns ekonomiska intressen med i bilden vilket kan 
leda till att dessa kan väga tyngre vid politiskt färgade beslut. Exempelvis uppstår i dessa fall 
konflikter mellan rennäring och turistnäring, som för flertalet kommuner anses som ett väsent-
ligt samhällsintresse.65 

En konflikt mellan rennäring och turistnäring behandlas i RÅ 2010 not. 6. Ett turistföretag 
ansökte om bygglov för uppförande av mindre byggnader utanför detaljplanerat område. Om-
rådet var av riksintresse för rennäringen. Syftet med anläggningarna var att öka turismen i om-
rådet, framförallt genom att bedriva skoterturer. Den berörda samebyn överklagade besluten 
och yrkade i huvudsak att det skulle bli svårt att bedriva renskötsel i området. Turismföretaget 
menade att det var möjligt att kombinera verksamheterna, samt att samebyn hade andra flytt-
leder för renarna som kunde användas i närheten. Ärendet prövades av kammarrätten som kom 
fram till att området utgjordes av riksintresse för rennäringen enligt MB 3 kap. 5 §. Frågan som 
kammarrätten då tog ställning till var om åtgärden kunde ”påtagligt försvåra” för rennäringen. 
Samebyn anförde att byggnaderna i sig inte skulle medföra att rennäringen påtagligt försvåra-
des utan det som försvårade skulle vara den mänskliga aktiviteten som byggnaderna förde med 
sig, bland annat skulle renarna störas av skoterverksamheten. Kammarrätten anförde att same-
byn måste visa att det finns ett samband mellan byggnaderna och sådan störning. Sammanfatt-
ningsvis ansåg kammarrätten att det inte hade framgått att byggnaderna skulle påtagligt för-
svåra rennäringens bedrivande. Kammarrätten upphävde länsrätten och länsstyrelsens beslut 

                                                             
62 Prop. 1997/98:45 s. 29 Del 2. 
63 Bengtsson, Samerätt, s. 108. 
64 Prop. 1997/98:45 s. 30 Del 2. 
65 Bengtsson, Samerätt, s. 109. 
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vilket medförde att miljö- och byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglovet fastslogs. Sa-
mebyn överklagade till Regeringsrätten och yrkade att bygglovet inte skulle beviljas. Rege-
ringsrätten gjorde samma bedömning som kammarrätten och avslog samebyns överklagande.  

Ett annat mål som handlade om en tvist i ett område av riksintresse och där rekvisiten ”skyddas 
så långt som möjligt” och ”påtagligt försvåra” diskuterades var i MÖD 1802 – 17. Klagande 
var en sameby och motparten i målet var bland annat ett bolag som ville uppföra en mindre 
etablering av vindkraftverk. Frågan som Mark- och miljööverdomstolen tog ställning till var 
om upprättande av de ansökta vindkraftverken skulle utgöra en lämplig markanvändning med 
beaktande av rennäringen som bedrevs i området. Om en åtgärd medför att rennäringen inom 
ett riksintresseområde påtagligt försvåras ska det som utgångspunkt inte tillåtas. Vindkraftver-
ken skulle uppföras inom ett område var rennäring bedrevs och i anslutning till området fanns 
områden som var av riksintresse för rennäringen. Mark- och miljööverdomstolen tog i beak-
tande att avståndet mellan riksintresseområdet och området var vindkraftverken skulle byggas 
låg nära varandra. Därmed stod det klart att ett upprättande skulle medföra en påverkan på 
rennäringen. Frågan blev då om upprättande av vindkraften kunde antas påverka rennäringen 
inom riksintresseområdet på sådant sätt att näringen påtagligt försvårades. MÖD tog hänsyn 
till den samlade påverkan från vindkraften i sig, vägar, kraftledningar och ökad mänsklig akti-
vitet. Hänsyn togs också till både byggstadiet av vindkraftverken och driftsfasen.  

Efter samlad bedömning kom MÖD fram till att vindkraftverken inte påverkade rennäringen 
inom riksintresseområdet på sådant sätt att näringen påtagligt försvårades även om en viss stör-
ning inte kunde uteslutas. Vidare tog domstolen MB 3 kap. 5 § 1 st. i beaktan. Områden som 
har betydelse för rennäringen men inte utgör riksintresse ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan försvåra näringen. Vid den bedömningen ska hänsyn tas till nyttan av åtgär-
den och försiktighetsmåtten jämfört med kostanden för dessa. MÖD beslutade att rennäringen 
inte kom att påtagligt försvåras i sådan omfattning att bolaget inte skulle kunna bygga de pla-
nerade vindkraftverken. Därmed avslogs samebyns överklagande. Dock bör påpekas att genom 
villkoren för tillståndet hade bolaget åtagit sig att utföra skyddsåtgärder för rennäringen. Bland 
annat fick inget byggande ske under 1 december till 31 maj om inte berörd sameby hade sam-
tyckt. MÖD ansåg därmed att byggskedet var reglerat och att rennäringen erhöll tillräckligt 
skydd. 

  



   
 

14 
 

4. Beslut om terrängkörning och bygglov 
Hur reglerna i PBL och MB tillämpas i kommunernas och länsstyrelsens beslut är väldigt 
oklart. Det tycks som om tillämpningen varierar kraftigt i olika kommuner och län.66 I detta 
avsnitt kommer vi därför redogöra för hur beslut tas och motiveras av Gällivare och Kiruna 
kommun, länsstyrelsen i Norrbotten samt regeringen.  

Frågan angående skoterförbud i Lappland är en omdiskuterad fråga och i många fall konflikt-
fylld. SVT 1 sände Opinion live torsdag 9 maj, 22.28 minuter in i programmet, en diskussion 
mellan renskötande samer, övrig lokalbefolkning samt icke renskötande samer. Renskötande 
samer har rättigheter att ansöka om skoterförbud om det är nödvändigt för att bedriva rennä-
ringen. Kommunen ansåg att skoterförbud i helhet kan vara positivt, men inte till vilket pris 
som helst med hänsyn till både tidsperioden och omfattningen av de sökta förbudsområdena. 
Under debatten vägs dessa motstridiga intressen mot varandra. Det är emellertid svårt att uppnå 
en jämlikhet vad gäller de olika intressena.  Renskötande samer har särskilda rättigheter genom 
lag eftersom rättigheterna vilar på urminnes hävd enligt RNL 1 §, men även eftersom samernas 
möjligheter att utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas enligt RF 1 kap. 2 § 6 st.   

4.1 Beslutsmotiveringar gällande ansökningar om skoterförbud   
Nedan presenteras samebyars ansökningar om skoterförbud. En gemensam nämnare i samtliga 
ansökningar är renarnas behov av betesro. I besluten anser länsstyrelsen att det finns behov att 
skydda rennäringen och det är av betydelse om området omfattas av riksintresse eller inte. I 
och med att TKL blir tillämpbar behövs dock ingen hänsyn tas till riksintressena i MB 3 – 4 
kap. Detta med anledning av att riksintresse inte regleras i TKL (jmf. PBL 2 kap. 2 §).  

4.1.2 Ansökan om skoterförbud av Unna Tjerusj sameby  
Det första beslutet handlar om Unna Tjerusj sameby som under mars månad 2018 lämnade in 
en ansökan om tillfälligt skoterförbud.67 Skoterförbudet skulle avse två områden som är be-
lägna väster om Ritsem i Gällivare kommun. I ansökan yrkade samebyn att förbudet skulle 
gälla under perioden 16 april till 2 maj. Anledningen var den omfattande snömängden i skogen, 
och samebyn hävdade att förflyttningen av renarna upp till fjällen därav skulle ske tidigare än 
förväntat. Fortsättningsvis menade samebyn att ett skoterförbud inom kalvningsområdet skulle 
resultera i att renarna, i synnerlighet vajorna, skulle ges betesro. I ansökan framförde samebyn 
att området var ett kärnområde; det vill säga ett område som är väsentligt för renskötseln.  

I beslutet bedömde länsstyrelsen att ansökan var befogad och att hänsyn skulle tas till djur-
skyddet och rennäringens behov under perioden. Länsstyrelsen menade vidare att området var 
av riksintresse för rennäringen, att årets snömängd var omfattande och att kalvningen skulle 
tas i beaktan. Ritsem är ett populärt område för fiske och skoterkörning. Detta intresse bedömde 
emellertid länsstyrelsen inte väga tyngre än renarnas betesro. Fortsättningsvis menade länssty-
relsen att förbudet också skulle resultera i positiva effekter för det vilda djurlivet. Med hänvis-
ning till 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen beslutade länsstyrel-
sen att skoterkörning i området skulle förbjudas under den ansökta tidsperioden.  

4.1.3 Ansökan om skoterförbud av Girjas sameby 
Girjas sameby ansökte i mars 2018 om tillfälligt skoterförbud.68 Skoterförbudet skulle avse två 
fjällområden i Gällivare kommun. Samebyn yrkade att ansökan om skoterförbud under flertalet 
år tidigare beviljats och menade att marken var ett kalvningsområde varav behovet för renarna, 
                                                             
66 Bengtsson, Samerätt, s. 110. 
67 Norrbottens länsstyrelse, diarienummer 523 – 3401 – 18. 
68 Norrbottens länsstyrelse, diarienummer 523 – 3723 – 18. 
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framförallt vajorna, att vistas i lugn och ro var av stor betydelse. Ansökan skickades till Gälli-
vare kommun och Swedish Lapland Visitors. Swedish Lapland Visitors uttalade sig inte i frå-
gan och Gällivare kommun ställde sig bakom samebyn. Länsstyrelsen menade att ansökan var 
befogad i och med behovet av ett ostört område under kalvningstiden men också med hänsyn 
till djurskyddet. Ett skoterförbud skulle inte vara en ny åtgärd för de som vistas i området utan 
snarare ett välkänt fenomen då det beviljats flertalet tidigare år. Vidare skulle områdena utgöra 
plats för 12 000 renar och 15 renskötselföretag. Hänsyn skulle även tas till att det var sameby-
arnas mest betydelsefulla kalvningsområde.  

 I och med kalvningsperioden bedömde länsstyrelsen att det fanns ett behov av att reglera sko-
tertrafiken ur ett djurskydds- och rennäringsperspektiv. Området benämns även som riksin-
tresse för rennäringen. Länsstyrelsen bedömde att skoterförbudet skulle begränsas och avse 
friåkare, det vill säga skoterförare som använder sitt fordon utanför de utmärkta skoterlederna. 
Länsstyrelsen menade som grund för detta att renarna inte påverkades på samma sätt av sko-
terförare efter kända leder som oförutsägbara händelser i terrängen. Vidare menade länsstyrel-
sen att beslutet angående förbud mot friåkning skulle gynna det fria djurlivet. Med hänvisning 
till 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen beslutade länsstyrelsen att 
skoterkörning i området med begränsning till friåkning skulle förbjudas under den ansökta tids-
perioden.  

I och med att länsstyrelsen beslutat om skoterförbud får sålunda ett antagande göras att de anser 
att skoterkörning påtagligt kan försvåra rennäringsverksamheten. Detta med anledning av att 
rekvisitet ska vara uppfyllt för att ett förbud ska kunna träda i kraft. Avslutningsvis är det viktigt 
att notera att områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan för-
svåra” näringens bedrivande, vilket betyder att en ansökan kan avslås om myndigheten anser 
att det finns en risk att åtgärden kan komma att försvåra näringens verksamhet.69 Det som är 
intressant är att i båda besluten om skoterförbud (Unna Tjerusj och Girjas) resonerar länssty-
relsen kring att området är av riksintresse för rennäringen, men som tidigare nämnts är det 
egentligen inget som behövs ta hänsyn till i beslutet om skoterförbud eftersom riksintresse inte 
regleras i TKL eller TKF.  

4.1.4 Ansökan om skoterförbud av Könkemä sameby   
Ett tredje beslut som skiljer sig mot de tidigare besluten, är ansökan av Könkemä sameby som 
2018 ansökte om skoterförbud hos länsstyrelsen. Anledningen till ansökan var beteskatastrof 
på grund av väderförhållandena inom samebyns vinterbetesmarker. Renarna behövde därmed 
betesro i största möjliga mån och vårvintern är en period då renen är extra känslig för stör-
ningar. Ansökan gällde ett område som beviljats året innan av Kiruna kommun på grund av 
den täta skotertrafiken utanför skoterlederna. Samebyn yrkade att statliga skoterleder fortfa-
rande skulle få nyttjas, men menade att de skulle förbehålla sig rätten att begära avlysning av 
vissa skoterleder om betessituationen blev värre. Samebyn meddelade i efterhand att de som 
bor i området skulle undantas från förbudet. Ansökan delades med Kiruna kommun, fälten-
heten, naturresurs- och rennäringsenheten och näringslivsavdelningen.  

Kiruna kommun lämnade synpunkter och menade att boende, markägare, näringsidkare och 
lokalbefolkning skulle ges tillfälle att yttra sig över vilka konsekvenser ett eventuellt skoter-
förbud skulle medföra. Kommunen föreslog avslag på ansökan om ett utökat skoterförbud. Den 
ansökan som Kiruna kommun behandlade 2017 innebar samma område men i mindre omfatt-
ning. Kommunen hämtade då synpunkter från de som berördes. Bland annat inkom yttrande 
om att det var en diskriminering och kränkning av människorna och företagen som bor året 

                                                             
69 Torp, SvJT 2014, s. 133. 
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runt i området. Skoterförbudet skulle omöjliggöra friluftsliv som exempelvis fiske samt för-
hindra människor att hämta hem ved från skogen. Därmed var förslaget att ansökan skulle av-
slås i sin helhet. Kommunen skickade även en remiss till Vinterstadens Skoter & fritidsför-
ening, Kvenlandsförbundet och Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening som tillsammans i ett ytt-
rande avslog ansökan.  

Länsstyrelsens fältenhet, naturresurs- och rennäringsenhet samt näringslivsavdelning god-
kände ansökan. Samebyn hade tidigare år fått tillfälligt skoterförbud i det aktuella området. År 
2017 upphävde dessutom regeringen Kiruna kommuns beslut angående mindre omfattande 
område än de ansökta, och beviljade hela det ansökta området istället. Grunden för regeringens 
beslut var djurskyddet och att det fanns behov av ett skoterförbud för att kunna bedriva rensköt-
seln. Länsstyrelsen beslutade med stöd av TKL 3 § och TKF 15 § att bevilja skoterförbudet 
inom hela ansökta området, från 16 mars till 10 juni 2018. Länsstyrelsen ansåg att ett skoter-
förbud var motiverat. Eftersom skoterleder skulle vara öppna inom området ansåg de att ren-
näringens behov av skoterförbud vägde tyngre än övriga intressen. Vidare ansåg länsstyrelsen 
att det var positivt för det vilda djurlivet att skoterkörningen endast var tillåten efter skoterleder. 
Det fanns vissa grupper som inte omfattades av förbudet, vilka var undantagen i TKF 1 §. 
Fordon fick köras på upplåtna skoterleder och avvikelser på max 50 meter från leden fick ske 
för parkering m.m., samt att fastboende fick ta sig till sitt fritidshus på kortaste farbara färd-
stråk.  

Vinterstadens Skoter och Fritidsförening, Kiruna Jakt- & Fiskevårdsförening samt Kvenlands-
förbundet överklagade beslutet till regeringen och begärde inhibition.70 I framförandet framhöll 
de att skoterförbudet gällde statens mark var alla medborgare har lika rättigheter och nyttjan-
derätt. Renskötsel som näringsverksamhet ska därmed inte kunna släcka andra näringsgrenar. 
De hävdade att förbudet inte handlade om renkalvning, utan om betesförhållandena. Det hade 
inte skett någon kontroll av besluten och borde kontrolleras genom exempelvis flygningar över 
området samt genom uppföljande kontroller. Beslutet skulle göra det omöjligt för förenings-
medlemmar och lokalbefolkningens sedvanerätt att ta sig till upplåtna vatten. Det hade inte 
utretts om lokalbefolkningen eller berörda näringar kunde anses ha företräde till nyttjanderätten 
av marken. Historiskt sett hade renarna förflyttat sig mot norska gränsen där det redan fanns 
ett regleringsområde.  

Kiruna kommun yttrade sig till regeringen där de ansåg att ansökan skulle avslås. Kommunen 
menade att förbudet kom till stånd med kort varsel och dessutom innefattade ett stort geogra-
fiskt område. Av denna anledning var möjligheterna för de som berördes att yttra sig begrän-
sade och därmed hade inte ärendet blivit tillräckligt belyst. Förbudet påverkade boendes, mar-
kägares, företagares och lokalbefolkningens möjligheter att leva och bedriva sina verksam-
heter. Kommunen ansåg även att tidsmässigt och omfattningen inte stod i proportion till ända-
målet med skoterförbudet.  

Könkämä sameby anförde bland annat att området var statlig mark och att det var ett väglöst 
område, samt att det bara fanns tre – fyra fastigheter med bofasta i området. Alla statliga leder 
skulle vara öppna för skoterkörning. Samebyn ansåg att fri skoterkörning verkade viktigare för 
Kiruna kommun än att skydda rennäringen och djurliv. Regeringen avslog överklagandet med 
stöd av 3 § terrängkörningslagen, 15 – 16 §§ terrängkörningsförordningen. Länsstyrelsen hade 
grund att ge skoterförbudet och det fanns därmed ingen anledning av regeringen att ändra be-
slutet. Länsstyrelsen skickade även remiss till Kiruna kommun, vilket gjorde att det anförda 
samrådet inte var skäl nog att upphäva beslutet.  

                                                             
70 Miljö- och energidepartementet, M2018/01110/Me.  
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I ärendet fanns en tydlig konflikt mellan de olika intressena. Konflikten förelåg framförallt 
mellan kommunen och samebyn, samt även mellan nämnda föreningar och samebyn. Överkla-
gan gick upp till regeringen som motiverade sitt beslut med stöd av 3 § terrängkörningslagen, 
15 – 16 §§ terrängkörningsförordningen som ansåg att det inte framkommit någon omständig-
het som talar för att beslutet borde ändras. Länsstyrelsen gjorde en avvägning mellan intressena 
och kom fram till att renarnas behov av ett lugnt område, det vill säga utan skotertrafik, vägde 
tyngre. En avvägning som gynnade lokalbefolkningens intresse var att skoterleder skulle hållas 
öppna och tillgängliga för allmänheten. För att förstå beslutet är det av stor betydelse att redo-
göra för konsekvensutredningen som länsstyrelsen gjorde. I denna tas hänsyn till: 

• Beskrivning och syfte av problemet  

• Om det finns andra lösningar och effekten av dessa 

• Hur många och vilka som påverkas av förbudet 

• Vilka konsekvenser som regleringen kan resultera i  

• Vilka konsekvenser som ett avslag av ansökan kan medföra 

I konsekvensutredningen togs alla punkterna i beaktande och myndigheten vägde dessa emot 
varandra. Konsekvenserna av regleringen bedömdes påverka lokalbefolkning, friluftsliv och 
besöksnäring. Fördelarna med förbudet ansågs vara att renen fick ro att återhämta sig från vin-
tern som var betesfattig. Skotertrafik och mänsklig aktivitet i områdena skulle medföra merar-
bete och ekonomiskt bortfall för renskötarna vilket var ytterligare en negativ aspekt. Anled-
ningen till detta skulle vara bullerstörningar som skulle mynna ut i att renarna sprider ut sig 
vilket i sin tur resulterar i att renägarna skulle erhålla mer jobb än nödvändigt för att samla ihop 
renhjordarna. Angående alternativa lösningar ansåg länsstyrelsen att det inte fanns några, mer 
än de undantag som redan benämnts. Vidare bedömde länsstyrelsen och regeringen att ett sko-
terförbud var befogat, trots att kommunen inte delade samma åsikt. Kommunen uttryckte i ett 
inhämtande från övrig lokalbefolkning yttranden tidigare år (för samma område fast mindre 
omfattning) som visade på flertalet negativa synpunkter angående beslutet. Förbudet skulle 
resultera i en diskriminering för övrig lokalbefolkning, omöjliggöra friluftsliv samt försvåra 
för människor att hämta ved till sina stugor. Argumenten som kommunen lyfter fram gav emel-
lertid ingen fördel, då länsstyrelse och regeringen valde att avstå från flertalet av kommunens 
yttrande.  

Intressevägningen resulterade i att renarnas behov av en lugn omgivning på grund av betesför-
hållandena inom renbetesområdet vägde tyngre än övrig lokalbefolknings möjligheter att fär-
das fritt med snöskoter. Av ärendet att döma tolkade länsstyrelsen TKL 3 § 2 st. mer restriktivt 
än kommunen och menade att det inte handlade om ett ”onödigt hinder” eftersom övrig befolk-
ning bland annat skulle kunna färdas på vissa leder. Vidare menade myndigheten att ortsbe-
folkning skulle kunna ta sig till sina stugor, medan kommunen hävdade att förbudet i synner-
lighet kunde uppfylla rekvisitet ”onödigt hinder”.  

4.1.5 Ansökan om skoterförbud av Gabna och Leavas samebyar  
Gabna och Leavas samebyar ansökte tillsammans 2019 om tillfälligt skoterförbud,71 och som 
stöd för ansökan åberopades TKL samt TKF. Det ansökta området utgjorde vinterbetesmark. 
Samebyarnas renar uppehöll sig i området med anledning av årets snö och betesförhållanden 
menade samebyn att snöskoterkörning skulle resultera i negativa effekter på renarna. Fortsätt-
ningsvis hävdade samebyarna att de skulle utsättas för en stor ekonomisk förlust om en same-
bys renar skulle sammanblandats med en annan samebys renar. Även renarnas hälsa samt en 
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försvåring av renägarnas arbete framställdes i beskrivningen som ett stort dilemma. Sameby-
arna hävdade i sin ansökan att besluten inte kommer att påverka den övriga lokalbefolkningen, 
då bland annat statliga skoterleder fortfarande skulle vara tillåtna för skoterkörning.  Vidare 
menade samebyarna att denna ansökning inte skulle skilja sig desto mer från tidigare års sepa-
rata ansökningar av Gabna och Levas, och innebar därmed inte något utökat hinder för ortsbe-
folkningen. Ytterligare ett argument var vajorna som är känsliga vid kalvningen, och att sko-
terkörning skulle resultera i att dessa störs.   

Kiruna kommun fastställde att stor andel av den övriga befolkningen hade fritidshus i de om-
rådet som samebyarna hade begärt skoterförbud i och att området är ett omtyckt friluftsområde, 
såväl för turister som annan befolkning. Samebyarna menade att öppna statliga skoterleder 
skulle möjliggöra att fjällen kunde nyttjas. Kommunen uttryckte att de statliga skoterlederna 
inte möjliggjorde att ta sig till varken fiskevatten eller enskilda stugor.  Vidare menade kom-
munen att stor hänsyn skulle tas till renarna och dess behov av störningsfria områden. Kom-
munen uttryckte att även de ekonomiska aspekter som samebyarna framhållit skulle beaktas, 
samt att även andra intressen skulle iakttas i frågan. Skoterkörning är ett allmänt känt intresse 
i Kiruna och är för flertalet personer det enda sättet att nyttja naturen och fjällen, men också att 
ta sig till sitt fritidshus. Turistnäringen är ytterligare ett argument varav kommunen framhöll 
att flertalet turister har ett behov av att ta sig ut i fjällen. De ansökta områdena för skoterförbud 
skulle också kunna begränsa eller förhindra näringsidkare med verksamhet i områdena.  

Med stöd av TKL 3 § samt TKF 15 § beviljades Gabna och Laevas sameby tillfälliga skoter-
förbudsområden, med vissa inskränkningar i förbudet. Villkoren var en tidsfrist på förbudets 
giltighet. Förbudet skulle gälla från 23 april istället för 4 april samt de skoterleder som var 
utmärkta på kartan skulle fortfarande få nyttjas. Ytterligare villkor var att skoterkörning unge-
fär 500 meter från leder och färdspråk skulle accepteras. Även fastighetsägare eller andra med 
nyttjanderätt skulle erhålla en speciell rätt och därmed fortsatt kunna nyttja sina fritidshus. Vi-
dare hävdade kommunen att statlig och kommunal tjänstepersonal skulle ges möjlighet att be-
söka områdena i fall där detta krävdes för yrkesutövningen. Kommunen menade också att sko-
terförarna skulle uppmärksammas på lagregleringen att renar och övrigt djurliv inte får störas.  

Gabna och Leavas samebyar överklagade beslutet till regeringen och hävdade att detta skulle 
gälla under en längre tidsperiod med start från 4 april.72 Samebyarna framförde att vissa un-
dantag som kommunen beslutat om inte skulle tillämpas, exempelvis kommunens beslut om 
färdstråken samt förslagen angående skoterkörning 500 meter från leder. Förbudet skulle också 
avse fastighetsägare och nyttjanderättshavare med sällskap. I överklagan betonades vikten av 
kalvningsperioden och det faktum att det allmänna intresset inte kan väga tyngre än rennä-
ringen. Samebyarna angav även RF 1 kap. 2 § till grund för sina åtaganden, samt att proport-
ionalitetsprincipen inte hade beaktats. Undantagen som framförts av kommunen skulle resul-
tera i att skoterförbudet skulle bli verkningslöst.  

Länsstyrelsen överklagade också kommunens beslut och menade att förbudet skulle gälla till 
barmarksperioden (med två undantagsområden). Vidare hävdade de att förbudet skulle gälla 
färdstråk samt att förbudet inte skulle gälla för de personer som anges i TKF 1 § 1–3 samt de 
uppgiftsutövare som anges i TKF 1 § 2 st. 3–4. Kommunens undantag angående fastighetsägare 
och nyttjanderättsinnehavare med sällskap skulle heller inte godtas. I överklagandet menade 
länsstyrelsen att kommunen inte beaktat rennäringen som ett allmänt intresse och att beslutet 
stod i strid med renarnas rätt till betesro.  Vidare menade länsstyrelsen att undantagen som 
kommunen framhållit med stor sannolikhet skulle resultera i att beslutet inte har någon faktisk 
mening och kommer resultera i ett för diffust beslut för att det ska ge någon nytta. Samebyn 
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hade i sitt yrkande även framhållit att de statliga lederna fortfarande skulle ge möjligheten till 
skoterförare att vistas i naturen och fjällvärlden.  

Regeringen framställde att kommunens förslag om förbud från 23 april inte skulle verkställas 
och att samebyarnas ansökan om förbud från 4 april därmed skulle beaktas. Vidare framhöll 
regeringen att det område kommunen yrkat skulle fråntas från skoterförbudet istället skulle 
utgöras av ett skoterförbud. Regeringen menade vidare att de uppställda undantagen konstrue-
rade av kommunen riskerade att bli allt för omfattande att de inte skulle uppfylla syftet och 
även att kommunens beslut inte klargjorde hur undantagen skulle tillämpas. Kommunens beslut 
angående tillåtelse av skoterkörning 500 meter från skoterleder skulle därmed inte verkställas, 
inte heller skulle körning på färdstråk tillåtas. Regeringen menade att personer som innehar 
fastigheter, eller på annat sätt har ett särskilt behov av skoterkörning, bör besitta goda möjlig-
heter att få dispens från förbudet. Undantaget angående statliga och kommunala personer i 
tjänst bör både utökas och förtydligas.  

I det tidigare beslutet angående Könkämä samebys ansökan om skoterförbud förespråkade 
länsstyrelse samt regeringen vissa undantag. I detta beslut menar regeringen att undantagen 
som kommunen framställt är för omfattande och därmed riskerar beslutet att bli verkningslöst. 
Kommunen ville flytta fram förbudet till efter påsk samt hålla alla leder, det vill säga statliga, 
kommunala samt färdstråk i området öppna för allmänheten. Kommunen uttryckte att det även 
finns andra intressen som bör iakttas och inte enbart rennäringens intresse. I en fjällkommun 
är skoterkörning känt som ett allmänt intresse och är för flertalet det enda sättet att vistas i 
naturen, fjällen och även det enda sättet att ta sig till sina fritidshus. Av de ovan beskrivna 
anledningarna ändrade regeringen Kiruna kommuns beslut. Villkoret gällande att fastighetsä-
gare och nyttjanderättshavare med sällskap tillåts köra 500 meter på vardera sidor av leder och 
färdstråk till sjöar avslogs. I beslutet ändrade och förlängde också regeringen förbudstiden 
inom vissa områden. Endast statliga leder skulle hållas öppna för allmänheten. I och med stat-
liga leder undantogs från skoterförbud uteslöts ingen, vilket uppfyllde rekvisitet onödigt hinder 
i TKL 3 § 2 st.  

4.1.6 Ansökan om skoterförbud av Leavas sameby 
Ytterligare en ansökan om skoterförbud visar på en konflikt mellan samebyn och kommunen, 
samt mellan samebyn och tre olika föreningar.73 Leavas samebyn ansökte år 2017 om skoter-
förbud av Kiruna kommun fr.o.m. 3 april till barmarksperioden. Anledningen var likt tidigare 
beskrivna fall att renarna var i behov av betesro inför kalvningsperioden och de flesta av re-
narna befann sig inom det sökta området. Kommunen hämtade synpunkter från boende, sam-
fällighetsföreningar och näringsverksamheter som fanns i området. En företagare inkom med 
synpunkter och angav bland annat att förbudsområdet äventyrar framtiden för alla turistföretag 
utan anknytning till samebyn. Företagaren hävdade också att genom att utlysa ett förbud med 
så kort varsel skulle det vara omöjligt att bedriva långsiktig turistverksamhet. Vidare ansåg han 
att förbudsområdet borde gälla från 2 maj i stället, varav färdselstråk ska undantas från förbu-
det.   

Länsstyrelsen i Norrbotten fick yttra sig angående Leavas samebys ansökan den 7 april 2017. 
Länsstyrelsen tillstyrkte samebyns ansökan och ansåg att området var befogat både tidsmässigt 
samt geografiskt. Myndigheten noterade att Kiruna kommuns karta även omfattade en samebys 
område i Gällivare kommun, och tyckte det var anmärkningsvärt att kommunen ritat in ett 
färdstråk inom detta område som inte fanns med i kartunderlaget från Gällivare kommun. Vi-
dare ansåg länsstyrelsen att kommunens riktlinje inte överensstämmer med syftet i terrängkör-
ningslagen. Att ägna sig åt friluftsliv med stöd av allemansrätten får inte orsaka olägenhet för 
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pågående rennäring. Kommunen angav i förslaget till beslutet att det skett en proportionalitets-
bedömning. Länsstyrelsen ansåg att de grunder som kommunen angav i sin bedömning inte är 
tillämpbara i avvägningen om tillfälligt skoterförbud för rennäringen enligt TKL 3 §. Länssty-
relsen avslog därför de förslag som kommunen angett som undantag från förbudet.  

Arbetsutskottet beslutade att bifalla Leavas samebys ansökan om skoterförbud från 18 april 
2017 fram till barmarksperioden med stöd av TKL 3 § och TKF 15 §. Förbudet skulle dock 
inte gälla för statliga eller kommunala tjänstemän under tjänstgöring, fastighets- och stugägare 
eller turismnäring som enbart kan ta sig till sin fastighet via skoter, rådande färdstråk i området, 
färd på statliga skoterleden samt färd till sjöar som ligger i direkt anslutning till kryssleden.  

Leavas sameby överklagade kommunens beslut till regeringen.74 Samebyn yrkade att rege-
ringen skulle ändra beslutet enligt samebyns ansökan samt att inga färdstråk förutom den stat-
liga skoterleden skulle vara tillåtet. Till stöd för sin talan har de angett Norrbottens Länsstyrel-
ses yttranden. Beslutet överklagades också av tre olika föreningar i Kiruna kommun som yr-
kade att regeringen skulle upphäva kommunens beslut. Till stöd för sin talan anförde förening-
arna att det fanns få statliga skoterleder och ingen kommunalled i området vilket medförde  stor 
begränsning för både allmänhet och näringsliv. De tillfälliga skoterförbuden skulle från början 
gälla under kalvningstiden vilken är i maj, men i detta fall var den ansökta tidsfristen aktuell 
från mitten av januari och framåt. Årets kommunbeslut hade i stort sett resulterat i en stängd 
fjällvärld och även delar av skogsland, vilket drabbade friluftslivet och andra näringar. Vidare 
yttrades att beslutet skulle leda till en onödig konflikt och risk för att människor inte ville bo 
kvar i området. Föreningen hänvisade även till en ny dom i kammarrätten som gällde en tvist 
mellan svenska guideföretag och beslut från länsstyrelsen.  

Regeringen ändrade Kiruna kommuns beslut. Rennäringen är ett allmänt intresse som ska be-
aktas i prövningen enligt terrängkörningslagen. Regeringen ansåg att undantagen som kommu-
nen utformade var otydliga och bedömde att det fanns en risk att förbudet skulle bli verknings-
löst. Beslutet ändrades i den mening att undantaget för fastighetsägare, stugägare och turism-
näring togs bort. De ansåg att de som behöver tillgång till området borde få dispens från för-
budet i stället. Vidare förtydligade regeringen skoterkörning på färdstråk och snöskoterleder 
samt närliggande sjöar. I övrigt fanns det inga skäl att ändra kommunens beslut. I övrigt avslogs 
Leavas samebys överklagan och de tre föreningarnas överklagan avslogs i helhet. Regeringen 
påminde även om att kommunen har rätt att besluta om förbud enligt TKL 3 § och att de inte 
har möjlighet att i ett ärende om förbud reglera exempelvis när eller hur kommunen får besluta 
om tillfälliga skoterförbud (vilket var ett av yrkandena av föreningarna).  

Det föreligger en skillnad mellan Leavas och Gabnas ansökan 2019 samt Leavas ansökan 2017. 
En olikhet mellan besluten är att regeringen i det tidigare nämnda ärendet använder ett tidigare 
års beslut som grund i sin motivering och därav beslutar att alla färdstråk inte skulle få utnyttjas 
av övrig befolkning, utan endast de som varit undantagna av kommunen tidigare år. Kommu-
nen ville utöka färdstråken 2019 för allmänheten men fick inte igenom det. I fallet angående 
Leavas sameby menar emellertid regeringen att det ska vara tillåtet att färdas efter färdstråken 
som kommunen beslutade, vilket samebyn inte ville utan önskade endast körning på den stat-
liga leden. I övrigt kan utläsas att länsstyrelsen och kommunen inte är överens hur reglerna 
samt proportionalitetsprincipen ska tillämpas. Kommunen vill ha fler undantag från förbudet i 
båda ärendena medan länsstyrelsen vill ha få undantag med anledning av att beslutet annars 
riskerar att bli verkningslöst.  
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4.1.7 Sammanfattning 
Besluten ovan visar på att rennäringen är ett intresse som väger tyngre än övrig lokalbefolk-
ningens intressen. I kommunens beslut lyfts emellertid en motivering till fördel för den övriga 
lokalbefolkningen, näringsidkare samt turistnäringen. Det föreligger en skillnad mellan hur Ki-
runa kommun och Gällivare kommun resonerar. Av dessa beslut som vi har tagit del av var 
Gällivare kommun mer enig med samebyarna jämfört med Kiruna kommun. Proportionalitets-
principen tillämpas på olika grunder i samtliga instanser. Kommunen hävdar exempelvis i fallet 
angående Gabna och Leavas samebyars ansökan från 2019 bör hänsyn tas till rennäringens 
intresse, men även till andra intressen. Detta med motiveringen att skoterkörning är ett allmänt 
känt intresse i Kiruna kommun för flertalet personer, samt enda möjligheten för vissa männi-
skor att utnyttja naturen och ta sig ut till sina fritidshus i fjällen. En gemensam nämnare i be-
sluten som överklagats till regeringen är att regeringen har beslutat till fördel för samebyarna. 
Ett exempel är Könkämä sameby, när föreningarna överklagade beslutet om skoterförbud. I det 
ärendet beslutade länsstyrelsen att bevilja skoterförbudet. Föreningarna ansåg att förbudet 
skulle upphävas och överklagade beslutet till regeringen. Regeringen bedömde emellertid att 
länsstyrelsens beslut var korrekt och därmed fanns inget skäl att upphäva eller att ändra det. 
Ytterligare en likhet mellan besluten är att i flertalet ärenden accepterar samebyarna skoterkör-
ning på statliga leder. Dock anser oftast kommunen samt andra föreningar att dessa är för be-
gränsade i och med att det enbart finns ett fåtal i de ansökta områdena och vill därav undanta 
fler skoterleder från förbudet. Länsstyrelsen och regeringen menar att med för många undantag 
från skoterförbudet, riskerar det att bli verkningslöst och regeringen menar att de som behöver 
kan ansöka om dispens från förbudet istället.  

4.2 Bygglovsansökningar  
Nedan redogörs för tre olika bygglov. Enligt PBL 2 kap. 2 § ska hushållningsbestämmelserna 
MB 3 – 4 kap. tillämpas i frågor om bygglov. Besluten nedan är därmed valda utifrån om 
områdena är av riksintresse eller inte.  Det första ligger inom ett område som är av riksintresse 
för rennäring, det andra är inte av något riksintresse och det sista är ett område som är av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Byggloven berör redan bebyggd mark och besluten är 
både tagna av Kiruna kommun samt länsstyrelsen.  

4.2.1 Ansökan om bygglov för fritidshus i Vittangi  
Fastighetsägare ansökte om bygglov för nybyggnad av fritidshus i Vittangi.75 Riktlinjerna i 
översiktsplanen samt översiktsplan för Torne älvdal tillämpades. Enligt dessa var enbart be-
byggelse och anläggningar som är nödvändiga för skogsbruk, rennäring, det rörliga friluftslivet 
och turismen tillåtet. Om fritidshus skulle placeras inom området var det tvunget att ske i an-
slutning till tidigare bebyggelse och med ett ordentligt avstånd från älven. I avvägningen mel-
lan intressen skulle rennäringen, naturvården och det rörliga friluftslivet prioriteras. Området 
omfattades även av riksintressena för rennäring, friluftsliv och naturvård.  

Ärendet remitterades till Talma sameby som inte hann inkomma med yttrande innan lovet be-
viljades. Talma överklagade beslutet till länsstyrelsen i Norrbottens län.76 Talma avslog ansö-
kan och ansåg att ett beviljat bygglov skulle medföra skada på renskötseln. Området var ett 
vinterbetesland och om ytterligare en stuga byggdes i området skulle det leda till att renarna 
får ännu mindre betesro under vinteråret. Det fanns även risk att renarna skrämdes över 
Torneälven och blandade sig med andra samebyars renar, vilket skulle medföra merarbete för 
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renskötarna. Om bygglovet beviljades krävde Talma en årlig arrendeavgift för förlorad betes-
mark.  

Länsstyrelsen upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut och återförde ärendet för ny 
handläggning. Anledningen var för att det inte framgick av nämndens beslut om någon pröv-
ning hade skett i förhållanden till riksintresset för rennäringen, samt att prövningen av lovets 
förenlighet med riksintresset måste avgöras av nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden kom 
slutligen fram till att bebyggelsen inte stred mot översiktsplanen eftersom byggnaden placeras 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Åtgärden ansågs inte strida mot riksintresset för rennä-
ring, naturvård och friluftsliv då byggnaden anslöts till befintlig byggnad, över 100 meter från 
vattnet samt inplacerat i terrängen. Byggnaden var endast 17,5 kvm och bedömdes inte påtag-
ligt försvåra för renskötseln i området. Att ge avslag med hänsyn till allmännas intressen be-
dömdes inte vara proportionerligt med skadan som skulle drabba den sökandes intresse. Ansö-
kan uppfyllde därmed kraven som finns i PBL 2 kap. om allmänna och enskildas intressen och 
8 kap. om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. Nämnden be-
slutade att bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap. 31§. 

I beslutet i lägger kommunen vikt vid proportionalitetsprincipen. De gör en avvägning mellan 
intressena enligt PBL 2 kap. 1 § och kom fram till den enskildas intresse vägde tyngre. Det 
kommunen inte gjorde enligt länsstyrelsen var att göra en bedömning angående att fastigheten 
låg i ett området som var av riksintresse för rennäringen. Av den anledningen åter visades 
ärendet från länsstyrelsen tillbaka till miljö- och byggnadsnämnden för ny handläggning. Efter 
ny handläggning ansåg nämnden att beviljat bygglov inte kom att strida om riksintresset för 
rennäring, MB 3 kap. 5 §.  

4.2.2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, maskinhall och hundhus i Juk-
kasjärvi  
Ytterligare ett ärende angående bygglov för nybyggnad av bostadshus gällde en by utanför 
Kiruna kommun, beläget innanför strandskyddat område, men utanför detaljplanerat område.77 
Även renbetesområdet låg avlägsnat från byn. Enligt PBL 9 kap. 25 § ska sakägare underrättas 
vid bebyggelser. I och med att detta fall berörde flertalet fastighetsägare kungjordes det enligt 
PBL 5 kap. 35 § under hösten år 2016. Informationsspridning åstadkoms genom att bygglovet 
trycktes i Norrländska socialdemokraten och Norrbottens kuriren, samt på kommunens an-
slagstavla. Efter det offentliga meddelandet kom Leavas sameby med ett yttrande att samebyn 
ogillade bygglovet. I samebyns yttrande framkom flertalet olika aspekter. Till att börja med 
hävdades att en slakt- och skiljningsanläggning var nära beläget den tänkta nybyggnaden och 
var av riksintresse för rennäringen.  

Vidare menade samebyn att området utgjorde ett kärnområde som var av stor betydelse för 
rennäringen, men också känsligt för störningar. I uttalandet skrev samebyn att områden som är 
av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande en-
ligt MB 3 kap. 5 §. Samebyn menade att en utökad bebyggelse skulle medföra negativa följder 
för arbetet med renskötsel. Bebyggelser av dessa slag kunde resultera i stora konsekvenser för 
samebyns möjligheter till att vara flexibla och påverkar därmed renskötselarbetet. Vidare me-
nade samebyn att en ökad mänsklig närvaro samt aktiviteter som skulle vara en naturlig följd 
av detta beslut skulle resultera i ekonomiska konsekvenser och i ett merarbete för renskötarna. 
Ett beviljande av bygglov skulle dessutom resultera i att störningarna påverkade renarna på 
sådant sätt att renarna inte fick betesro. Avslutningsvis uttryckte samebyn att det var av stor 
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vikt att de får inflytande i dessa beslut med anledning av deras starka rättsliga ställning avse-
ende renskötsel. 

Som svar till detta menade sökanden att de inte har någon förståelse för vad som kunde resul-
tera i sådan olägenhet att bygglovet inte skulle kunna beviljas. Fastigheten var redan bebyggd 
och det rörde sig inga renar i området. Vidare hävdade sökande att Kiruna kommun offentligt 
uttalat sig positivt angående att landsbygden utvecklades, men också att området redan är be-
byggt med både fastboende, fritidshus och flertalet aktiviteter redan skedde kontinuerligt. Vi-
dare yttrade sökande att ärendet var personligt då det handlande om livskvalitén i och med att 
familjen vid tillfället bodde fem personer i en stuga om 30 kvm. Ett annat argument var att 
verksamhet bedrivits på fastigheten sedan år 2002 utan några klagomål. Sökanden menade 
också att familjen redan är aktiva med slädhundsfärder och att dessa aldrig utgjort någon ne-
gativ effekt mot en annan närliggande sameby vars renar skulle kunna påverkas ännu mer.  

Kommunen beslutade om att bevilja bygglovet. I beslutet menade kommunen att ärendet rörde 
nybyggnad på redan bebyggd fastighet. Av denna anledning skulle detta inte påverka rennä-
ringen, friluftslivet och naturvården. Fastigheten låg inte inom riksintresse för rennäringen. 
Kommunen menade att bygglovet kunde beviljas med grund i att kraven som ställs i 2 kap. 
samt 8 kap. PBL. I och med detta beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglovet med stöd 
av PBL 9 kap. 31 §. Leavas sameby överklagade beslutet till länsstyrelsen och yrkade att bygg-
lovet skulle upphävas.78 De yttrade i huvudsak att miljö- och byggnadsnämnden inte hade tagit 
hänsyn till rennäringen som allmänt intresse eller samebyns användning av marken inom om-
rådet på ett godtagbart sätt.  

Enligt länsstyrelsen är ett beviljat bygglov i enighet med översiktsplanen, samt att uppförandet 
av tillbyggnad rör ett område som redan är bebyggt. Med grund i detta menade länsstyrelsen 
att ett beviljat bygglov inte orsakar skada för rennäringen. Myndigheten konstaterade också att 
fastigheten inte utgjordes av ett riksintresse, samt att bygglovet inte stred mot kraven i PBL. 
Av den anledningen ändrade inte länsstyrelsen kommunens beslut och beviljade bygglovet i 
enlighet med 9 kap. 31 §. I samebyns motivering lyftes till största del fram att rennäringen 
stördes av mänskliga aktiviteter. Detta fann inte myndigheten ha en koppling till byggnaderna 
i sak. Länsstyrelsen kunde därmed inte se att bygglovet påtagligt skulle försvåra rennäringens 
bedrivande och överklagandet avslogs.  

I det ovanbeskrivna ärendet är länsstyrelsen tydlig med att mänskliga aktiviteter inte kan jäm-
föras med ett bygglov. Samebyns resonemang berör till största del aktiviteterna kring området, 
snarare än byggnaderna i sig. I och med att detta inte diskuteras kan inte länsstyrelsen se att 
just bygglovet skulle medverka till negativa effekter för rennäringen, vilket resulterar i att det 
inte finns en giltig grund till att bevilja överklagandet. En tolkning av länsstyrelsens beslut 
visar emellertid på att det inte är en omöjligt att bygglovet skulle kunna avslås, men för detta 
krävdes motivering att uppförandet att byggnaderna skulle påverka rennäringen negativt inte 
aktiviteterna i övrigt. Dessutom ligger inte denna fastighet inom ett riksintresse för rennäringen 
vilket kan tolkas påverka utgången positivt för sökande. Det är enbart ett område i närheten av 
denna fastighet som ligger inom ett område av riksintresse för rennäringen vilket inte spelar 
någon roll i denna ansökan. Både kommunen och länsstyrelsen motiverar bygglovet med att 
det rörde sig om nybyggnad på redan bebyggd fastighet.  
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4.2.3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av två fritidshus i Kurravaara  
Ärendet handlade om ett bygglov avseende en tillbyggnad av två fritidshus samt ett garage på 
fastigheten Kurravaara 3:2.79  Sökande avsåg att installera eldstad båda husen samt uppföra sex 
parkeringsplatser. Fastigheten låg utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Enligt Kiruna 
Kommuns översiktsplan fanns äldre fritidshus i området varav ytterligare hus kunde byggas 
under förutsättningen att det skedde på ett försiktigt sätt. Inom området bedrevs rennäring. 
Området omfattades också riksintressena för naturvård och friluftsliv.  

Kungörelse gjordes enligt PBL 5 kap. 35 §. Ärendet skickades till Gabná sameby som avslog 
ansökan om lovet. Samebyn hävdade att rennäring bedrevs i området, bland annat genom en 
flyttled. Vidare menade samebyn att ett beviljat bygglov skulle resultera i ett försvårande för 
renägarna att flytta renarna till betesmarken i och med att bebyggelsen skulle uppföras emellan 
dessa platser. Det var redan svårt att flytta renarna och samebyn hade en mindre anläggning i 
området som skulle förenkla arbetet med att förflytta renarna.  

Sökande fick yttra sig över Gabná samebys uttalande. Sökande menade att Gabná sameby inte 
var att anse som sakägare av flera orsaker och hävdade att uppförandet av byggnaderna inte 
skulle beröra renbetesmark som skyddades av riksintresse. Sökande grundade även sin argu-
mentation i RÅ 2006 ref. 1. I detta rättsfall aktualiseras ett ärende där Regeringsrätten bedömt 
att samerna är sakägare med anledning av att bygglovet skulle beröra renbetesmarker. Detta 
tolkade sökande é contraio och menade att Gábna sameby i detta fall inte var att anse som 
sakägare eftersom den bygglovspliktiga åtgärden inte var inom renbetesområdet. Som berörts 
innan menade samebyn att området skulle användas som en genompassage för renarna när dem 
förflyttas mellan två olika betesområden. Detta argument menade sökande var direkt felaktigt 
och dessutom saknades bevis för påståendet. I ett förhandsbesked från miljö- och byggnads-
nämnden uttalades att renarna har möjlighet att förflytta sig inom andra områden. Med anled-
ning av det ovan beskrivna menade sökande att Gábna inte ska benämnas som sakägare, och 
att detta skulle fastställas av miljö- och byggnadsnämnden. Med stöd av detta hade samebyn 
inte rätt att yttra sig enligt 22 § förvaltningslagen.  

Miljö - och byggnadsnämnden bedömde att åtgärden följde översiktsplanen och att ytterligare 
fritidshus kunde byggas i området. Det tänkta byggnaderna låg inom godkänt område och be-
dömdes vara placerade på ett försiktigt sätt, vilket är i enlighet med riktlinjerna i översiktspla-
nen. I MB 3 kap. 5 § finns ett särskilt skydd för rennäringen. Rekvisitet ”påtagligt försvåra” 
ansågs inte vara uppfyllt eftersom byggnaderna låg utanför området för riksintresse. Flytt av 
renar skulle kunna åstadkommas på andra obebyggda områden längst med Torneälven.  

I MB 3 kap. 6 § regleras bestämmelsen angående att mark- och vattenområden samt annan 
miljö med betydelse för det allmänna på grund av natur- och kulturvärlden så långt som möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Miljö- och bygg-
nadsnämnden bedömde att ett beviljat bygglov inte skulle strida mot denna lagreglering. Be-
stämmelsen angående att hänsyn ska tas till både det allmänna och enskilda intressen återfinns 
i PBL 2 kap. 1 §. Enligt det ovanbeskrivna menade nämnden att det allmänna intresset inte 
hindrades av ett beviljat bygglov. Vidare menade nämnden att det visserligen uppstod olägen-
heter för rennäringen, men att dessa inte kunde anses vara betydande med anledning av att 
området inte är benämnt som riksintresse. I och med att det fanns obebyggda områden i när-
heten menade byggnadsnämnden att dessa kunde användas som förflyttningsleder till renarna.  
Med detta som grund menade kommunen att den sökandes enskilda intresse vägde tyngre än 
det allmännas. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglovet med stöd av PBL 9 kap. 31§. 
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Angående sökandes yttrande om att Gábna sameby inte skulle vara sakägare i ärendet upplyste 
miljö- och byggnadsnämnden att en sameby ska betraktas som sakägare i ärenden om bygglov 
inom renskötselområde. Det sökta området i detta fall är inom Gábna samebys renskötselom-
råde. Nämnden hänvisar till RÅ 2000 not. 7 som innebär att en sakägare i första hand är ägare 
till fast egendom och innehavare av annan särskild rätt. Byggnaderna i detta ärende ska byggas 
på mark i anslutning till en flyttningsled inom Gábnas renskötselområde. Renskötselrätten vilar 
på urminnes hävd som är en särskild rätt till mark och vatten.  I RÅ 2000 not. 7 fastslog Rege-
ringsrätten att samebyn är att anse som sakägare i ärendet om bygglov och strider därmed inte 
mot någon bestämmelse samt att regeringens bedömning skulle fastställas.  

Gábna sameby överklagade beslutet till länsstyrelsen.80 I länsstyrelsens resonemang framkom 
att området visserligen inte var att beakta som riksintresse. Kommunens bedömning av bygg-
lovet beviljades för att det inte ansågs påverka rennäringen av den anledning att området inte 
var av riksintresse enligt MB 3 kap. 5 § 2 st., därmed skulle inte åtgärden påtagligt försvåra 
rennäringens bedrivande. Länsstyrelsen menade emellertid att 3 kap. 5 § 1 st. skulle tas i beak-
tan, som reglerar att rennäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra rennäringens bedrivande. Länsstyrelsen menade att även om en åtgärd inte påtag-
ligt försvårar rennäringens bedrivande betyder det inte att åtgärden är tillåten.  Av denna an-
ledning ansåg länsstyrelsen att det aktuella underlaget inte var tillräckligt för att göra en be-
dömning om rennäringen ska skyddas, eller att bygglovet skulle beviljas. Länsstyrelsen me-
nade avslutningsvis att ärendet inte kunde anses vara fullt utrett med hänsyn till dess utform-
ning. Med detta som grund hänvisade myndigheten ärendet tillbaka till miljö- och byggnads-
nämnden för vidare handläggning varav en komplettering av uppgifter samt tillämpning av 3 
kap. 5 § efterfrågades.  

I beslutet återfördes ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Anledningen var att ärendet inte 
var tillräckligt utrett. Fastigheten låg inte inom ett område av riksintresse för rennäring som 
regleras i MB 3 kap. 5 § och beviljade därav bygglovet. Dock tog de ingen hänsyn till MB 3 
kap. 5 § 1 st. om att rennäringen ska så långt som möjligt skyddas. Det verkar som att kommu-
nen i vissa fall inte gör en avvägning angående denna paragraf i sina beslut då området inte 
utgörs av ett riksintresse. Riksintresseområden ska skyddas enligt 3 kap. 5 § 2 st. men om en 
åtgärd påtagligt försvårar ska det som långt som möjligt skyddas, vilket betyder att de bör göra 
en avvägning av rekvisitet påtagligt försvårar innan de beslutar. 

4.2.4 Sammanfattning 
För ett ärendes utgång är det av stor betydelse huruvida området är ett riksintresse eller inte. 
Dessa fall visar på riksintressets betydelse i ärenden som rör markanvändning. Som berörts 
återförvisade länsstyrelsen ärendet i Vittangi tillbaka till kommunen. Myndigheten ansåg att 
nämnden inte gjort en bedömning angående riksintresset. I beslutet bedömde miljö- och bygg-
nadsnämnden att bygglovet handlade om en liten stuga. Vidare hävdade nämnden att bygglovet 
visserligen kom att beviljas inom ett riksintresseområde, men att ärendet avser en liten byggnad 
bredvid tidigare bebyggelser. Vilket tyder på att nämnden gör en avvägning av rekvisitet ”på-
tagligt försvårar” (se 3.5). Av den anledning menade nämnden att det var befogat att bevilja ett 
bygglov. Ärendet i Kurravaara som omfattades av riksintresset för friluftsliv och naturvård 
enligt MB 3 kap. 6 § tog kommunen hänsyn till att området inte var av riksintressen för rennä-
ringen enligt MB 3 kap. 5 § men ärendet återfördes ändå tillbaka av länsstyrelsen med moti-
vering att de inte tog 3 kap. 5 § 1 st. i beaktan. I detta fall förde kommunen enbart ett resone-
mang kring att området inte var ett riksintresse för rennäringen, och kunde därav bevilja bygg-
lovet. Efter överklagan menade länsstyrelsen att hänsyn skulle tas till MB 3 kap. 5 § 1 st. ef-
tersom området hade betydelse för rennäringen med motiveringen att bara för att det inte är av 
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riksintresse betyder det inte att en åtgärd är tillåten. Även beslutet angående Jukkasjärvi bevil-
jades bygglov. Detta område var inte av riksintresse och ärendet handlade om en nybyggnad. 
Utgången blev att både kommun och länsstyrelse beviljade bygglovet.  

En olikhet i ärendena är hur kommun och länsstyrelsen tillämpar lagregleringen i MB. Ett ex-
empel är det sistnämnda fallet angående Kurravaara. I detta ärende prövar kommunen enbart 
om området utgörs av riksintresse, men tar inte hänsyn till MB 3 kap. 5 § 1 st. vilket innebär 
att nämnden inte resonerar kring huruvida åtgärden kan påtagligt försvåra för rennäringens 
bedrivande eller inte. Sammanfattningsvis innebär detta att även om inte området avser ett 
riksintresse ska en avvägning göras kring huruvida åtgärden kan påtagligt försvåra rennäring-
ens bedrivande eller inte. Däremot i första fallet i Vittangi anser länsstyrelsen att kommunen 
inte överhuvudtaget prövade frågan om riksintresset för rennäringen i sitt beslut, trots att om-
rådet är benämnt som detta. En likhet mellan besluten är att bygglov i samtliga redogjorda 
ärenden beviljades i och med det avsett en tillbyggnad eller nybyggnad på en redan bebyggd 
mark. En gemensam förklaring är att både kommun och myndigheten generellt uttrycker att 
detta inte kan anses påtagligt försvåra rennäringens bedrivande. Om området inte benämnts 
som ett riksintresse är en avvägning nödvändig. Begreppet “påtagligt försvårar” ska inte läm-
nas utan hänsyn. Om ingrepp eller åtgärder kan resultera i att påtaglig försvåra rennäringen ska 
dessa inte tillåtas.  Huruvida “påtagligt kan försvåras” ska tolkas och var gränsen går för detta 
är emellertid svårt att avgöra i och med att det inte finns någon egentlig definition81, men inte 
heller framförs i motiveringarna.  

  

                                                             
81 Torp, SvJT 2014, s. 133.  
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5. Diskussion  
Ett sätt att erhålla mer kunskap är att förstå historien samt förstå hur rätten tillämpas i praktiken. 
I detta arbete var syftet att redogöra för hur den aktuella lagstiftningen tillämpas vad gäller 
terrängkörning och bygglov på redan bebyggd fastighet. I diskussionen nedan kommer vi att 
redogöra för resultaten av vår analys.  

Samernas renskötselrätt vilar på urminnes hävd vilket blev lagstadgad efter skattefjällsmålet i 
RNL 1 §. I och med Nordmalingsdomen gjordes en åtskillnad mellan sedvanerätt och urminnes 
hävd. Enligt denna dom undanröjdes flertalet frågeställningar avseende rätten till vinterbete 
och hade stor betydelse för att klargöra samernas rättigheter. Med grund i domen talas idag om 
begreppen i två olika sammanhang. Urminnes hävd avser året-runt-markerna medan sedvane-
rätten bör ses parallellt med vinterbetet. Genom att koppla vinterbete till sedvanerätt innebär 
det att man tittar på var och hur renskötseln faktiskt bedrivs.  

Samebyarna ansöker om skoterförbud främst i syfte att ge renarna betesro och menar att kon-
sekvenserna blir påtagliga för deras verksamhet utan skoterförbud. Övrig lokalbefolkning age-
rar mot skoterförbud och argumenterar för att skoterkörning ska tillåtas med anledning av bland 
annat friluftslivet och turismnäring. Vilken myndighet som ska ansvara för att meddela före-
skrifter om skoterförbud har varit något oklart. I dagsläget är det kommunen som har det hu-
vudsakliga ansvaret för uppgiften, medan länsstyrelsen hade ansvaret år 2018. Att låta kom-
munen bestämma över skoterförbudet handlar om att beslutet sker lokalt där skoterkörningen 
äger rum. Regeringen har gett ett bemyndigande till kommunen att ansvara för skoterförbud 
med anledning av att de har bättre insyn i vad skoterförbudet egentligen avser. I flertalet fall 
konstaterar kommunen att det sökta förbudsområdet inte är proportionerligt, vilket sedan har 
överklagats av samebyn och länsstyrelsen. Vi ställer oss frågande om delegeringen verkligen 
är ändamålsenligt med tanke på att länsstyrelsen och regeringen överprövar kommunens beslut 
och gör en annan bedömning, vanligen i linje med samebyarnas önskemål. 

En stor skillnad i besluten som vi analyserat är att länsstyrelsen och kommun resonerar olika i 
skoterförbuden. Länsstyrelsen är mer restriktiv i sin bedömning avseende intresseavvägningen 
mellan lokalbefolkning och rennäring och anser att rennäringen väger tyngre i sina beslut. 
Kommunen har i stället tagit mer hänsyn till övrig lokalbefolknings intressen, vilket ofta är en 
anledning till överklagan av samebyarna. Terrängkörningslagen 3 § reglerar att skoterförbud 
får ges om det inte medför en olägenhet ur allmän eller naturvårdssynpunkt. Det ges sålunda 
ingen vägledning till hur lagrummet ska tillämpas, exempelvis hur stora områden som är pro-
portionerligt och hur lång tid förbudet ska gälla, vilket resulterar i konflikter. Konflikterna är 
inte bara mellan övrig lokalbefolkning och renskötare, utan även mellan kommun och länssty-
relse samt kommun och renskötare. I ansökningarna om skoterförbud anger ofta samebyn att 
den statliga skoterleden kommer hållas öppen under förbudet vilket innebär att allmänheten 
inte utestängs från fjällvärlden. Den statliga leden är dock begränsad, vilket medför att lokal-
befolkningen ändå känner sig orättvist behandlade när de inte får åtnjuta friluftslivet. Renskö-
tande samer har en speciell status enligt svensk rätt, och  rennäringen ska främjas och skyddas 
bland annat med stöd i RF, MB 3 kap och RNL. 

Proportionalitetsprincipen är en central princip i svensk och Europeisk rätt och ska användas 
vid bygglov och skoterförbud. I PBL är den reglerad i 2 kap. 1 § men i TKL finns den inte 
direkt reglerad. Dock tillämpas den i alla fall i beslut om skoterförbud. I TKL 3 § 2 st. står det 
att skoterförbudet inte får innebära något ”onödigt hinder” som är till ”nytta” för ortsbefolk-
ningen, detta kan vara anledningen till intresseavvägningen som görs. Kommunen tar ett större 
ansvar till lokalbefolkningens intresse, medan länsstyrelsen bedömer mer ordagrant efter lagen. 
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Ett exempel på detta är att kommunen i ärenden förespråkar undantag från förbudet samt reso-
nerar kring om omfattningen av förbudsområdena är rimliga. Vidare är ärendet avseende Gábna 
och Leavas samebyar om skoterförbud från april 2019 intressant. I ärendet menade kommunen 
att skoterförbudet skulle skjutas fram till 23 april, det vill säga efter påskhelgen. Detta överkla-
gades varav regeringen menade att skoterförbudet skulle gälla från början av april som same-
byarna ansökt. I och med att det ansökta datumet hade passerat utlystes skoterförbud när ären-
det handlagts färdigt, i nära anslutning till påskhelgen. I detta fall är det tydligt att regeringen 
inte tar hänsyn till att påsken är en betydelsefull storhelg för Lapplands befolkning medan 
kommunen tar hänsyn till den övriga lokalbefolkningens intressen. Sammanfattningsvis me-
nade regeringen att rennäringens intresse väger tyngre, i enlighet med den rättsliga regleringen. 
Hur proportionalitetsprincipen ska användas i dessa ärenden är oklart med anledning av att 
samtliga instanser argumenterar på helt skilda sätt. 

Anledningen till att länsstyrelsen och kommunen beslutar olika i ärenden angående terrängkör-
ning beror på lagstiftningens utformning. I dagsläget finns utrymme för kommun och länssty-
relse att motivera sina beslut på helt skilda grunder eftersom lagstiftningen är otydlig. Vi be-
dömer att det finns potential att göra lagstiftningen mer tydlig, vilket är av stor betydelse för 
att besluten ska bli mer likartade men också för att rättsläget ska bli mer tydligt. Under debatten 
i SVT:s opinion live uttrycker en medlem i sametinget att det finns en problematik i förbud 
mot skoterkörning. Detta med anledning att det redan regleras i terrängkörningslagen, terräng-
förordningen samt rennäringslagen hur människan ska bete sig för att respektera djur och natur. 
En ansökan om skoterförbud blir av denna anledning ett ytterligare förbud. Detta kan uppfattas 
som att människor inte följer reglerna som redan finns. Som beskrivits i uppsatsen resonerar 
och beslutar kommun, länsstyrelse och regering olika. Konflikten blir därav tydlig i varje en-
skilt fall. Efter att ha studerat ärenden inom skoterförbudsfrågan kan vi konstatera att det inte 
är märkligt att det föreligger en konflikt mellan befolkning i allmänhet med anledning av att 
rättsläget är oklart högre upp. Hur ska befolkningen enas om beslutfattarna använder sig av 
helt olika grunder och tillvägagångssätt i sina bedömningar? 

Nu övergår vi till besluten som rör bygglov. Kiruna kommun skickade oss ärenden där same-
byar överklagat gällande bygglov, varav samtliga ärenden handlade om redan bebyggda fas-
tigheter. En gemensam nämnare för avgörandet är att huruvida ett område är av riksintresse för 
rennäringen eller inte. Enligt PBL 9 kap. 31 § är utgångspunkten att bygglov ska ges förutsatt 
att samtliga punkter i paragrafen är uppfyllda. Samebyn betraktas som sakägare om en åtgärd 
ska ske inom området var rennäring bedrivs. Detta innebär att samebyn har rätt att yttra sig 
innan beslut tas angående bygglovet. Ärenden som är inhämtade handlar som nämnts tidigare 
om uppförande av byggnad på redan bebyggd fastighet. I samtliga beslut som redogörs för i 
denna uppsats har samebyarna ansett att ansökan om bygglov bör avslås. 

Innan beviljandet av bygglov eller förhandsbesked ska bestämmelserna i MB 3 – 4 kap. tilläm-
pas. Riksintressen för rennäring regleras MB 3 kap. 5 §. Två rättsfall, ett från MÖD och ett från 
RÅ visar hur rekvisitet ”påtagligt försvårar” ska tolkas. Bara för att ett område är av riksintresse 
betyder det inte att det är förbjudet att bygga eller köra skoter där, det krävs även att det påtag-
ligt försvårar verksamheten. Av de två rättsfallen kan utläsas att rekvisitet påtagligt är högt 
ställt. I båda fallen ansåg domstolarna att beviljandet av bygglov för turistverksamhet respek-
tive beviljandet av bygglov för vindkraftverk kunde visserligen försvåra, men inte påtagligt 
försvåra, och därav beviljades byggloven. I RÅ 2010 not. 6 ansåg samebyn att det inte var 
byggnaderna i sig som skulle försvåra verksamheten utan det var den mänskliga aktiviteten 
som byggnaderna skulle medföra. Eftersom byggnaderna i sig inte skulle påtagligt försvåra var 
samebyns argument om mänsklig aktivitet verkningslöst. Samebyn hade varit tvungen att be-
visa att det finns ett samband mellan byggnaderna och störning av renarna. 
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I besluten vi studerat angående bygglov i Kiruna kommun har samebyarna kommit in med 
yttranden som innebär avslag, ofta med motiveringen av att renskötseln försvåras. Emellertid 
kan det finnas andra ärenden som inte ser ut som dessa, vilket vi är medvetna om. En av same-
byarna uttrycker i ett av målen att det är av stor vikt för de att få inflytande i bygglovsbeslut 
med anledning av den starka rättsställningen som de har. Vi bedömer att det är av betydelse att 
samebyarna får inflytande. Detta hade kunnat åstadkommas genom att samtliga parter har en 
öppen dialog och hjälper varandra. I bygglovsfrågor bör den sökande ha rennäringen i åtanke 
och ta hänsyn till verksamheten, medan renskötande samer med fördel kunnat sträcka ut en 
hand för att vara delaktig i att forma bygglovet genom medling som passar båda parter. Detta 
resonemang grundar vi i yttranden som gjort från sökande och samebyar i de aktuella ärendena 
där det tydligt framgår att det föreligger en konflikt.  

Vidare anser vi att aspekter som att kontinuerligt föra en dialog är av stor vikt, både vad gäller 
skoterkörning och bygglov. Efter att ha studerat konflikten inom framförallt skoterkörning be-
dömer vi även att det finns behov av medling i dessa frågor och ha en förståelse för varandras 
intressen. Som besluten ovan tyder på är det omöjligt att alla parter ska bli nöjda. Renskötande 
samer har en stark rättsställning vilket innebär att detta måste användas som grund i besluten 
som kommun och länsstyrelse tar. Att använda begreppet orättvisor blir inte relevant i dessa 
ärenden, åtminstone inte ur en juridisk synvinkel. Efter uppsatsen kan vi konstatera att fråge-
ställningarna i grunden handlar om ett oklart rättsläge. Konflikter har utrymme att uppstå med 
anledning av de stora oklarheterna på detta område. Att kommun och myndighet fyller ut be-
sluten på olika sätt är med andra ord inte spektakulärt, hur ska dem agera i de luckor som lagen 
inte fyller? De torde vara önskvärt med mer praxis på området. Vidare skulle en framtida frå-
geställning grunda sig i proportionalitetsprincipen, och hur denna ska tillämpas. I dagsläget är 
tillämpningen beroende av vilken instans som fattar beslut i ärendet. Tydligare rekvisit i för-
fattningen och tydligare vägledning i förarbetena hade resulterat i att fler olikheter i besluten 
hade kunnat undanröjas.  

Ytterligare en faktor som tyder på det oklara rättsläget är att regeringen under en tidsperiod på 
tjugo år inte haft möjlighet att bemyndiga kommunen att meddela föreskrifter om förbud eller 
begränsningar för terrängkörning eftersom det saknats stöd i lag för detta. Kommunen har med 
andra ord inte haft denna möjlighet genom lag, utan enbart genom TKF. Lagändringen trädde 
i kraft juli 2018. Avslutningsvis är vi kritiska och ställer oss frågande till hur detta har kunnat 
fortlöpa under en tjugoårsperiod. Att ett misstag inte har uppmärksammats under så lång tid 
bedömer vi vara högst anmärkningsvärt i svensk rätt. Detta är även ett bevis på ett bortpriori-
terat rättsområde.  

  



   
 

30 
 

Källförteckning 
 
Offentliga tryck 
 
Rättsfall 
NJA 1981 s. 1. 
NJA 2011 s. 109. 
RÅ 2010 not. 6.  
RÅ 2006 ref. 1. 
MÖD 1802 – 17.   
 
Propositioner 
Prop. 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. 
Prop. 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. 
Prop. 1993/94:174 åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. 
Prop. 1993/94:178 ändring i Plan- och bygglag 
Prop. 1995/96:226 hållbar utveckling i landets fjällområden 
Prop. 1997/98:45 miljöbalk 
Prop. 2005/06:86 ett ökat samiskt inflytande  
Prop. 2017/18:192 bemyndigande i terrängkörningslagen 
 
Offentliga utredningar  
SOU 2006:14 samernas sedvanemarker  
 
Beslut 
Norrbottens länsstyrelse, diarienummer 523 – 3401 – 18. 
Norrbottens länsstyrelse, diarienummer 523 – 3723 – 18. 
Norrbottens länsstyrelse, diarienummer 13944 – 2018. 
Norrbottens länsstyrelse, diarienummer 14991 - 2018. 
Norrbottens länsstyrelse, diarienummer 13024 – 2017. 
Kiruna Kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019.00287. 
Kiruna kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017.0428.  
Kiruna kommun, miljö- och byggnadsnämnd, diarienummer 2018 – 000 342. 
Kiruna kommun, miljö- och byggnadsnämnd, diarienummer 2017 – 000318. 
Kiruna kommun, miljö- och byggnadsnämnd, diarienummer 2016 – 000525. 
Miljödepartementet M2019/00849/Me. 
Miljö- och energidepartementet, M2018/01110/Me. 
Miljödepartementet, M2017/00984/Me. 
 
Litteratur 
Allard, Christina, ”Analys: rätten till vinterbete baseras på sedvanerätt - nytt vägval av HD”,  
Juridisk Tidskrift, 2011 - 2012, nr. 1 (s. 117 – 128).  



   
 

31 
 

Allard, Christina, Renskötselrätt i nordisk belysning, Makadam, Göteborg, 2015.  
Allard, Christina, ”Samerätten – ett besvärligt rättsområde” i: Severin Blomstrand, Mia  
Carlsson, Dag Mattsson, Anna Skarhed och Sven Unger (red.), Bertil Bengtsson 90 år, Stock-
holm: Jure förlag. 2016 (s. 7 – 18).  
Bengtsson, Bertil, ”Nordmalingsdomen – en kort kommentar”, SvJT 2011 s. 527 – 533.  
Bengtsson, Bertil, Samerätt: en översikt, Norstedts juridik, Stockholm, 2004. 
Bengtsson, Bertil, ”Samernas rätt och statens rätt”, SvJT 1994 s. 525 – 528. 
Brännström, Malin, ”Samiska markrättigheter i förändring? Hovrättens dom i Girjas-målet 
väcker frågor om innebörden av rättigheter till fastegendom”, Juridisk Publikation 1/2018 s. 
25 – 47. 
Gustafsson, Annika, Bygglovsboken, 2 upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2017.  
Torp, Eivind, ”Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel”, SvJT 2014 s. 122 – 133.  
Torp, Eivind, Renskötselrätten och rätten till naturresurserna – om rättslig reglering av 
mark- och resursanvändningen på renbetesmarken i Sverige, (ak.Avh.) Universitetet i 
Tromsö, 2008.  
Hydén, Håkan. Om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, kap. 8.  
i Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2013.  
 
Webbsidor 
Transportstyrelsen, 2018 -03-15. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikreg-
ler/trafik--och-vagnyheter/andringar-i-terrangkorningsforordning-1978594/ (Hämtad 10 maj 
2019) 
 
Lantmäteriet, u.å. 
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/ (Häm-
tad 16 maj 2019) 
 


