Utkast etter behandling i fast utvalg PMK 25.01 2019

Bestemmelser om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Vadsø
kommune, Finnmark
Hjemmel: Fastsatt av fast utvalg for plan, miljø og kommunalteknikk i Vadsø kommune den ../.. 2019 med hjemmel i lov 10.
juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a

§ 1.Formål
Forskriften skal gi bestemmelser om ferdsel til- og rasting på islagte vann i Vadsø kommune
§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder for følgende islagte vann med areal i Vadsø kommune som berøres av skuterløyper:
Skallnesvannet og Urnesvannet
Fra løype nr 10 Krampenes-Falkgårselva til Urnesvannet og videre til Skallnesvannet
Vasavannet
Fra løype nr 6 Betongstasjonen-Vasavannet til Vasavannet
Langsmedvannet
Fra løype nr 5 Betongstasjonen-Langsmedvannet, løype nr 7 Høyvik-Langsmedvannet og fra løype 5a fra hovedløypa sørvest
for Langsmedvannet mot nordvest nord for hyttene på nordsiden av Langsmedvannet til løype 7 nordøst for
Langsmedvannet
Andersbyvannet
Fra løype nr 4 Andersby til Andersbyvann
§ 3.Bestemmelser om bruk
Bruk av snøskuter etter denne forskrift er bare tillatt når den aktuelle skuterløype er entydig merket i terrenget og
annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt etter 5. mai
På vann nevnt i § 2 er det tillatt å kjøre ut fra snøskuterløype for rasting på hele vannet. Kjøring ut av løypa må skje i mest
mulig rett linje frem til rasteplass. Etter rasting skal rasteplassen ryddes.Kjøring ut av løype 4b, 5, 6, 7 og 10 for å raste
andre steder enn på vannene er ikke tillatt i skiltet område/sone.
Hastighet reguleres av forskrift 14. desember 2001 nr. 1412 om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for
alminnelig ferdsel.
Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter etter denne forskrift med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold
som gjør dette nødvendig. Stenging bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og i elektroniske medier.
§ 4.Sikkerhet
Den som ferdes på islagt vann etter denne forskrift har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg, samt være
oppmerksom på at det vil være lokalt varierende forhold. Den som ferdes på islagt vann etter denne forskrift må også være
oppmerksom på at ferdsel utenfor merket løype medfører økt risiko for uønskede hendelser som følge av nedsatt sikt,
vanskelige værforhold og opparbeide forhøyninger, dumper etc.
På flere vann er det områder hvor det kan forekomme usikker is eller råker i isen. I disse områdene er motorferdsel forbudt.
Disse områdene vil bli merket med egne forbudsskilt.

§ 5.Gompi, campingsvogner
Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med snøskuter regnes ikke som
rasting, og er ikke tillatt i forbindelse med motorferdsel etter denne forskrift.
§ 6.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
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