Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooteri Vefsn kommune
Fastsattav Vefsn kommunestyre16.12.2015 medhjemmeli lov 10. juni 1977nr. 82 om motorferdseli
utmarkog vassdrag(motorferdselloven),og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyi
utmarkog på islagtevassdrag(motorferdselforskriften).
Revidert19.10.2018,vedtattav Vefsn kommunestyredd.mm.ååå.

§ 1 Formål
Forskriftenskal ut fra et samfunnsmessig
helhetssyngi bestemmelser
om brukenav
kommunaltløypenett for snøscooteri Vefsn kommune.
§ 2 Åpning og stengingav løypenettet
Løypenettetåpnestidligst 1. januarog stengessenest25. april.
Løypenr. 2 og 5 stengessenest25. april. Fylkesmannenkan gjøre unntakfra tidspunktfor
stengingi spesielletilfeller, etter begrunnetsøknadfra kommuneeller enkeltperson.Søknad
fra enkeltpersonsendesgjennomkommunen,og fylkesmannens
enkeltvedtakkan påklagestil
Miljødirektoratet.
Åpning og stengingkunngjørespå kommunenshjemmesideog i lokal dagsavis.
Det er kjøreforbudi løypenettetfra kl. 23:00 til kl. 07:00.
Kommunenkan stengeløypenettetmedumiddelbarvirkning dersomdet oppstårforhold som
gjør dettenødvendig.
Kommunenskal stengedelerav eller hele løypenettetdersomreinbeitedistrikteneber om
detteav hensyntil reindrifta.
Fylkesmannenkan stengedelerav eller hele løypenettetnår det ansesnødvendigfor å ivareta
reindrifts- eller viltinteresser,eller andreinteressersom motorferdsellovenskal ivareta,jfr.
motorferdselsforskriftens
§ 9 førsteledd, andresetning.
De delerav løypenettetsom berørerDrevjamoenskytefeltskal stengesi perioderdetteer
nødvendigfor øvingsaktiviteti området.
§ 3 Etablering av støyskjerming
Eiereav støyømfintligebygg som stårunder50 meterfra senter av løypa,skal motta et
skriftlig tilbud om støyskjerming.Dette gjelderselv om hastighetener reduserttil 20
km/t. Kommunenkan ogsåinngå avtaleom støyskjermingfor bygg som står over 50 meter
fra senterav løypa,der detteetteren samletvurdering ansesnødvendig.
Støyskjermingenskal byggesentenav snøeller av dobletreskjermermed to lag trevirke som
utvendigkledning,og bærekon
struksjoni midten.Støyskjermingens
høydeer i
utgangspunktet1,8 meter. Bådehøydeog plasseringtilpasseslikevel de stedligeforhold i
hvert enkelt tilfelle, i dialog med eier av den aktuellebygningen.
Støyskjermingskal etableresfør løypeneløype forbi denaktuelleeiendommentasi bruk.

§ 4 Bruk av løypenettet
Maksimalhastigheter 60 km/t. Fartenskal tilpassesde lokale forhold.
Det må kjøresmedreduserthastighet(inntil 20 km/t) på stedermed kort avstand(< 50 m)
mellom løypaog bebyggelse(gjelderbådehusog hytter), eller på stederder hastigheter
redusertav hensyntil frilufts liv . Maksimal hastighetved kryssingav vei og jernbaneer 20
km/t. Laverehastighetskal skiltes på de aktuellestedene.
Det er påbudtmed hjelm bådefor fører og passasjer.
Førerav snøscooterhar alltid vikeplikt for skiløpere/ annenferdsel.
Ferdseli løypenettetskjer på egetansvar. All ferdselskal skje såskånsomtsom mulig, av
hensyntil planteliv, dyreliv og friluftsliv.
§ 5 Skilting og merking
Løypenettetskal skiltesog merkesi henholdtil gjeldendeveileder/ standardfor fysisk sikring
av snøscooterløyper.Midlertidige skilt og annenmerkingskal fjernesved stengingav løyper.

§ 6 Drifting og tilsyn
Kommunenhar ansvarfor å gjennomføreskilting og merkingav løypenettet,og vurdere
behovfor stengingav løypenettet.Deler av løypenettetkan prepareresved behov,dersom
kommunenhar tilgjengelig utstyr og personellfor dette.
§ 7 Løypebredde
Maksimalbreddepå traséè er 4 meter.
§ 8 Parkering og rasting
Snøscootersom parkeresved løypenettet,skal plasseresslik at den ikke hindrereller er til fare
for annenferdsel.
I sonersom er skiltet ”Rasting tillatt” < 30 m > er dDet tillatt å parkerei forbindelsemed
rastinginntil 30 meterfra senterav løypa til beggesider, foruteni områderskiltet med
«rastingforbudt». Det er barekjøring i rett linje ut fra løypasom er tillatt ved rasting.
Parallellkjøringlangsløypetrasèener ikke tillatt.
Det må kjøresmedreduserthastighet(inntil 20 km/t) i forbindelsemedrasting.
§ 9 Kjøretillatelseog gebyr
Pris på løypekortog gebyr fastsettesav kommunestyret.Det må kjøpesen personlig
kjøretillatelsefør kjøring i løypenettet.Det selgeskjøretillatelserfor enkeltdagerog for
sesong.Pris fastsettesved justeringav kommunensgebyrregulativårlig. Utsalgsstederfor
kjøretillatelserkunngjøressamtidigsom åpningav løypenettet.
§ 10 Tilleggsgebyr
Kjøring i løypenettetuten å medbringegyldig kjøretillatelse,medførertilleggsgebyr.Som
fastsettesi kommunensgebyrregulativfor hvert enkelt år.
Det visesfor øvrig til motorferdselslovens
§ 12 (straffeansvar):

”Den som forsettlig eller uaktsomtovertrerdennelov eller forskrifter, regler eller vilkår
fastsatti medholdav loven, eller medvirkerhertil, straffesmed bøter.”
§ 11 Ikrafttredelse
Forskriftentrer i kraft straks.

