
FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER, UNJÁRGGA 

GIELDA / NESSEBY KOMMUNE; FINNMARK.  

 

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 

§1 Formålet med denne forskriften er å regulere og legge til rette for kjøring med 

typegodkjent snøskuter i fastsatte løyper. Forskriften gir bestemmelser om bruken av 

kommunale snøskuterløyper i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, herunder fart og 

kjøretider. Bestemmelsen gjelder kun kjøring med typegodkjent og registrert 

snøskuter(beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre 

motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter 

tråkkemaskin(catskiing).  

 

ÅPNING OG STENGING AV LØYPENE 

§2a) Løypenettet åpnes tidligst når Nesseby kommune vurderer bærende snølag som 

tilstrekkelig gode til at løypene kan merkes, og er åpne t.o.m. 4.mai. Kjøring av 

løypetraséer og merking av disse skal skje etter forutgående konsultasjon med RBD6. 

   b) Åpning og stenging av løyper kunngjøres på kommunens hjemmeside. Åpning av den 

enkelte løype skal skje etter forhåndsgodkjenning fra RBD6.  Snøskuterferdsel langs 

løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og 

når kommunen har bekjentgjort at løypene er åpnet for sesongen.  

   c)  Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning 

dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Kommunen skal stenge deler 

eller hele løypenettet dersom reinbeitedistrikt 6 anmoder om dette for å hindre at bruk 

av aktuell(e) løype(r) er til vesentlig hinder eller ulempe for reindrifta.  

   d)  Bruk av snøskuter i løypenettet tillates alle dager, til alle tider, med mindre stenging er 

gjort etter punkt 2 c, eller etter vedtak fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.  

   e)  Langs løype 13 åpnes en avlastningsløype fra Nyelv ved bygdelagshuset på vestsiden 

av Nyelva via Goldenvann til Gressvannet. Trasèen åpnes ved stenging av løype 13, 

og skjer ved særskilt kunngjøring.  



f)  Langs løype 11 åpnes en avlastningsløype fra lille Skitjern langs Skibekken til 

2.Skivann. Traséen kan åpnes ved stenging av løype 12 Diergiløypa, og skjer ved 

særskilt kunngjøring.  

 

 

BRUK AV LØYPENETTET 

§3a) For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet etter 

vegtrafikkloven. Maksimal hastighet er 70 km/t, maksimal hastighet med slede er 60 

km/t. Maksimal hastighet med slede med passasjerer er 40 km/t.  

   b)  Føreren skal stanse for kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner 

seg på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t.  

c)     Det skal kjøres med redusert hastighet på kort avstand(<50m.) mellom løypa og 

bebyggelse(hus/hytter). Lavere hastighet skal skiltes på aktuelle steder.  

 

FARTSGRENSER  

§4a)  I følgende områder settes den maksimale fartsgrense til 30 km/t med bakgrunn i 

støykartleggingen: 

 Løype 2(Nessebyløypa) Fra europaveien til travbanen 

 Løype 4(Nyborgløypa) Fra europaveien til Nyborgmoen 

 Løype 5(Nyborglialøypa) fra området ved oppvekstsenteret til Esso samt avstikker 

over E6.   

Løype  7(Varangerbotnløypa) avstikker fra E6 til Soltunveien  

Løype 8(Luhkejeaggiløypa) forbi campingplassen 

 

 

 

 



SKILTING OG MERKING AV LØYPENETTET 

§5a) Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 

sikring av snøskuterløyper. Løypene skal merkes etter kartfestet trasé, men denne kan 

fravike inntil 15 meter til hver side for å sikre funksjonell trasé. 

    b)  Der løypene krysser bilveg vil Statens Vegvesen sine normer for skilting og merking 

følges.  

    c)  Merking av faste løyper skal skje etter den til enhver tid gjeldende norm fastsatt av 

ansvarlig departement.  

    d)  Merking av løyper i Varangerhalvøya nasjonalpark: Merkes i henhold til bestemmelser 

utarbeidet av Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre.  

    e)  Parkeringsplass ved løypestart for den enkelte løype skal merkes/skiltes særskilt i 

henhold til retningslinje utarbeidet av kommunen.  

 

DRIFT OG TILSYN  

§6a)  Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.  

    b)  Kommunen har ansvar for å vurdere behov for stenging av løypene. 

 

PARKERING OG RASTING LANGS LØYPER OG PÅ VANN 

 7a)    Det tillates rasting i en 300-meters sone utenfor godkjent løype. Det er bare kjøring i 

rett linje ut fra løypa som tillates, og det er ikke tillatt å kjøre opp på land for å raste 

med mindre avstanden er mindre enn 300 meter fra løypa.  

   b) Der kommunal skuterløype fører til islagt vann, tillates kjøring på hele det aktuelle 

vannet for å raste. Unntak fra bestemmelsen er vann som er innenfor Varangerhalvøya 

nasjonalpark, samt Diergijávri ved løype 12 Diergiløypa og Sundejávri og Sabbenjávri 

ved løype 13 Nyelvløypa.  

   c) Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av løypa på begge sider. Det 

er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 

løypa er ikke tillatt.  



d) Det åpnes for kjøring ut fra løypene ut over 300 meter fra løypa for å raste på følgende 

vann, jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann § 4a.  

o Bergebyvann 

o Skálvejávri 

o Njidgujávri 

o Suolujávri 

o Savetluobbal 

o Bártnajávri 

o Ivvárandejávri 

o Savetjávri (1.vann, ved løypeslutt)  

 

 

KJØRETILLATELSE OG GEBYR 

§8a)   For bruk av snøskuter/beltemotorsykkel etter denne forskrift kan kommunen vedta 

innkreving av brukerbetaling. Brukerbetaling skal kun dekke kostnader for drift av 

løypene. Følgende vil da gjøre seg gjeldende:  

b) Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene.  

c) Det selges kjøretillatelser for enkeltdager og for sesong.  

d) Prisene for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

e)  Utsalgssteder/løsninger for kjøretillatelser kunngjøres på kommunens hjemmeside når 

løypene åpnes. 

f)  Unntatt fra bestemmelsen i §8 er offentlige etater, Røde Kors, Varanger Kraftnett AS 

samt representanter for lag/foreninger som kan fremvise dispensasjon fra 

brukerbetaling.  

 

 



STRAFFEANSVAR  

§9 Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag fører til politianmeldelse.  

 

IKRAFTTREDEN 

§10 Denne forskrift trer i kraft straks. 

 

LØYPEOVERSIKT 

§11  

1. Klubbvik-løypa  

2. Nesseby-løypa 

3. Skálvejávri-løypa 

4. Nyborg-løypa 

5. Nyborglia-løypa 

7. Varangerbotn-løypa 

8. Luohkejeaggi-løypa 

9. Holmvann-løypa 

10. Sirdagohppi-løypa 

11. Álásjávri-løypa 

12. Diergi-løypa 

13. Nyelv-løypa 

 

 


