Forslagtil lokal forskrift for snøscooterløyper
, Lenvikkommune,Troms

Forslagtil lokal f orskrift for snøscooterløyper, Lenvikkommune,Troms.
Vedtakom høringog offentlig ettersyn jf. reglenei plan- og bygningsloven§ 11-14
Hjemmelsgrunnlag
Saksnummer:
Datert.
Sistrev.

Lovom motorferdseli utmark og vassdrag(motorferdselloven)§4a
17/2532
05.11.2018
05.11.2018

§1. Formål
Forskriftensformål er å ut fra et samfunnsmessig
helhetssynregulereog tilrettelegge for kjøring
med snøscooter(beltemotorsykkel)i fastsatteløyper.Forskriftener hjemlet i lov om
motorferdseli utmark og vassdrag(motorferdselloven)§ 4a.

§2. Virkeområde
a) Forskriftengir bestemmelserom bruk og drift av kommunaltløypenett for snøscooterkjøring
i Lenvikkommune. Bestemmelsenehjemler kun kjøringmed typegodkjentog registrert
snøscooter(beltemotorsykkel).
b) Forskriftsmaterialetbestårav bestemmelserfor bruk av løypen(dette dokumentet),
løypetraseer vedtatt i kart og beskrivelseav forskriftsprosessen.
Følgendeløyper kan åpnesfor kjøringmed snøscooter:
Løypenr.
L1
L2
L3
L4
L5

Trasé
Tennskjær– Langvatnet(Hovedløype
n)
Tennskjær- Heia
Grønjord- Hovedløype
Kårvik- Hovedløype
Rokstad- Hovedløype

§3. Åpning og stengningav løypene
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Løypenekan tidligst åpnes1. desemberog stengessenest31. april.
Løypeneskalværestengt i juledagenefra 24. desembertil og med 31. desember.
Løyperkan ikke åpnesfør hele løypenettethar et bærendesnødekke
Løyperskalværemerket og skiltet før åpning.
Kjøringi tidsrommet mellom kl. 23.00- 07.00er ikke tillatt.
Kommunen kan stengehele eller deler av løypenettetmed umiddelbarvirkningdersom
bestemmelsenegitt i denneforskrift ikke overholdeseller at det oppstårforhold som gjør
dette nødvendig.
g) Kommunenskalstengehele eller deler av løypenettetdersomreindriftsnæringenstiller krav
om det av hensyntil reindriften.
h) Tidspunktfor åpning og stengingav løyper skalpubliserespå kommunenshjemmesideog
tydelig fremgåav skilting og merkingi løypensstartpunkter.

§4. Bruk av løypenettet
a) All ferdsel i løypeneskalforegå aktsomt og hensynsfulltfor å unngåskadeog ulempe for
naturmiljøet og mennesker.
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b) Ferdseli løypenekan kun foregåpå bærendesnødekke.
c) All transport av snøscootertil og fra løypeneskalskje med utgangspunkti løypens
startpunkter. Det er ikke tillat t å kjøre inn i løypenefra nærliggendehytter, hus,veier eller
lignende.
d) For kjøringi løypenegjelder de nasjonalebestemmelsenefor hastighetetter vegtrafikkloven
og f orskrift om kjøring med motorvogni terrenget og på veg ikke åpenfor alminneligferdsel.
e) Alle kjørendehar vikeplikt for kjøretøysom kommer fra høyre
f) Maksimalttillatt hastigheter 70 km i timen. Beltemotorsykkel(snøscooter)med sledekan
ikke kjøresfortere enn 60 km i timen uten passasjererog 40 km i timen med passasjerer.
g) Det skal kjøresi reduserthastighetpå steder med kort avstand(< 50 m) mellom løypeneog
bebyggelse(husog hytter). Reduserthastighetpå aktuelle steder skalskiltes, maks20 km/t.
h) Under kjøringskalpåbudt fjernlys,nærlyseller godkjentkjørelysalltid være tent. Fjernlysmå
ikke benyttesslik at andre blir blendet.
i) Ferdseli løypenettetskjer på eget ansvar.Densom ferdespå islagtvassdraghar et
selvstendigansvarfor selvå påseat isener trygg.
j) Førerav snøscooterhar alltid vikeplikt for all annenferdsel/ skiløpere/ myke trafikanter.
k) Fartenskalavpassesetter skiltet fartsgrenseog lokalekjøreforhold
l) Bruk av hjelm for både fører og passasjererer påbudt
m) Det er ikke anledningtil å benytte snøscootersom har montert utstyr som kan føre til økt
støy.

§5. Skilting og merking
a) Førløpenekan tas i bruk skaldet utarbeidesen skiltplanog løypetrasé skalværemerket og
skiltet i tråd med skiltplan.
b) Løypeneskalskiltesog merkesi henholdtil retningslinjergitt av Lenvikkommunemed
utgangspunkti den til en enhvertid gjeldendeveiledning/standardgitt av Statensvegvesen.

§6. Drift og tilsyn
a) Lenvikkommune er løypeeierog har det formelle ansvaretfor skilting og merkingav
snøscooterløypene
. Kommunenkan etter avtalesette bort det praktiskearbeidet til
lag/organisasjonerregistrert i enhetsregisteret.
b) Løypeneskalikke kreve terrenginngrep,herunder planeringog opparbeidingav terreng i
barmarksesongen.
Kvistingog ryddingav traséersamt etableringav småbruer og klopper
over bekkerfor å ivareta sikkerhetenfor de som kjører og andre regnesikke som
terrenginngrep.
c) Midlertidige skilt og annenmerkingskalfjernes ved stengingav løyper ved sesongslutt.
Nedtakingog innhentingav merker/stikker/skiltog annet utstyr som medførerspor i
barmarkssesongen
skalværeavsluttet innen årlig sluttdato fastsatt av kommunenog senest
innen 31. april.

§7. Løypebredde
a) Kjøringkan kun skje langsden maksimalt6 meter brede traséen som utgjør løypen.
b) Overåskammermed liten eller ingensikt kan løypendeles inn i 2 kjørefelt.
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§8. Mindre endring av løypetrasé
Kommunenkan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentligbetydningsom skaltas hensyntil,
endre løypetraséi terrenget med maksimalt50 meter til hver side av fastsatt trasé,dersom
terreng eller kjøreforholdtilsier at dette er nødvendigfor å få en funksjonellog sikkerløypetrasé.
Endringerskalgjøresi samrådmed grunneier.

§9. Parkeringog rasting
a) Parkertsnøscooterskalplasseresslik at den ikke er til hinder eller fare for annenferdsel.
b) I sonerskiltet «Rastingforbudt» er det ikke tillatt å raste.
c) Rastingutenfor løypener kun tillatt der hvor dette fremgårav skilt.
For rastinger det tillatt å parkereinntil 30 meter fra senter av løypenpå beggesider innenfor
områder hvor det er skiltet «rastingtillatt» . Det er bare kjøringi rett linje ut fra løypasom er
tillatt ved rasting. Parallellkjøringlangsløypener ikke tillatt.
d) Maksimalhastighet ved kjøringutenfor løypenei forbindelsemed rastinger 20 km/t.
e) I følgende2 sonerhvor det er skiltet med «Rastingtillatt < 100m >» er det tillatt å
raste/parkereinntil 100 m fra beggesider av løypenettet.
Rasteplassnr.
1
2

§10.

Rastested
Heia
Brillevatnet

Løypenr.
2
4

Løypenavn
Tennskjær– Heia
Kårvik- Hovedløype

Kjøretillatelseog gebyr

a) Gyldigløypebevismå medbringesved kjøring i løypene. Løypebeviseter personlig.
Kommunenkan kreve betalingfor løypebevis.
b) Utsalgsstederfor kjøretillatelserkunngjøressamtidigsom åpningav løypene.

§11.

Løypenetteti opplæringsog næringsøyemed

a) Løypenettetkan i opplæringtil kjørekort for snøscooterbrukesav godkjente
institusjoner/trafikkskoler.Det skalda væreinnkjøpt personligekjøretillatelsertilsvarende
det antall eleverde har i opplæring.
b) Rekreasjonsløypene
kan brukesi næringsøyemed.Nærmerebestemmelserkan gis av
kommunen.

§12.

Straffeansvar

Lovom motorferdseli utmark og vassdrag(motorferdselloven)gjelder.
Overtredelseav nasjonalforskrift for bruk av motorkjøretøyeri utmark og på islagtevassdrag
(motorferdselforskriften)medføreranmeldelse.

§13.

Ikrafttreden

Forskriftentrer i kraft straks.
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