Forskrift om motorferdsel i utmark og
vassdrag i Øksnes kommune
Hjemmel:
Fastsatt av Øksnes kommunestyre 20.10.2020 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven) § 4 tredje ledd, forskrift 15. mai 1988 nr. 356
(sist endret 28.09.2020) for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
(motorferdselforskriften) § 3 andre ledd, og i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 16. juni
2017 nr. 63.

§ 1. Formål
Formålet med denne lokale forskrift er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen i
Øksnes Kommune.

§ 2. Bruk av motorfartøy i vassdrag
I Alsvågvassdraget tillates bruk av båt med motor. Grunneierforeningen kan ha egne retningslinjer
som må følges for tillatelse og bruk av motorfartøy.
Bruk av motorbåt og andre motorfartøy er ikke tidsbegrenset. Man må likevel vise hensyn til andre
brukere av naturmiljøet.

§ 3. Kjøretid på vinterføre
Kjøretidsbegrensninger gjelder motorferdsel i medhold av (gjelder også landing med helikopter på
faste landingsplasser) § 3 b–g i nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark:
•

•

Kjøring med motorkjøretøy er ikke tillatt i tidsrommet fra kl. 23:00 – kl. 06:00 alle dager, og
10:30 – 15:00 lørdager, søndager og helligdager med mindre særlige grunner som vær og
føreforhold gjør det nødvendig å fravike denne bestemmelsen.
Kjøring med snøscooter i medhold av § 5 i nasjonal forskrift tillates ikke mellom 1. mai og 31.
oktober.

§ 4.Hensyn til andre brukere
Det er ikke tillatt å kjøre i preparerte skispor, i forbindelse med kryssing av skispor skal det skje
aktsomt og til minst mulig skade. Dette gjelder ikke preparering av skiløyper med hjemmel i
motorferdselforskriftens § 3 første ledd bokstav e.
Kjøretøy skal vike/stanse for skiløper eller person til fots
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§ 5.Dispensasjon og saksbehandling
Dispensasjon fra denne forskrift kan gis av politisk organ eller tjenestemann i kommunen etter
delegering fra kommunestyret. Dispensasjon må søkes med skjema utstedt av Øksnes kommune.

§ 6.Grunneiers rettigheter
Forskriften innskrenker ikke de rettigheter grunneier og bruker etter gjeldende rettsregler har til å
forby eller innskrenke motorferdsel på sin eiendom, jf. motorferdsellovens § 10.

§ 7. Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, eller andre regler eller vilkår fastsatt i
medhold av motorferdselloven, straffes i samsvar med § 12 i samme lov.

§ 8. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves Øksnes kommunestyrets vedtak 102/92 «Lov
om motorferdsel i utmark – kommunal behandling, delegering av myndighet».
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