Lag
om ändring av terrängtrafiklagen

I enlighet riksdagens beslut
ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 3 § 1 punkten, 13 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 24 §,
som följer:
3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) motordrivet fordon i 3 § 2 punkten i fordonslagen (1090/2002) avsedda fordon, och
——————————————————————————————
13 §
Snöskoterled
En allmän rätt att under den tid marken är snötäckt köra med snöskoter längs en led som avskilts från terrängen genom utmärkning (snöskoterled) kan grundas så som föreskrivs i denna
lag. Med tung snöskoter som avses i 16 § 2 mom. i fordonslagen får köras på en för ändamålet
lämpad snöskoterled. Bedömningen av snöskoterledens lämplighet för körning med tung snöskoter görs av den i 14 § avsedda ansvariga för leden. Rätt till körning med tung snöskoter på
en snöskoterled anges med en tilläggsskylt som sätts upp i samband med vägmärket Snöskoterled.
——————————————————————————————
17 §
Ledförrättning
——————————————————————————————
På annat förfarande vid en ledförrättning, sökande av ändring i ett beslut eller en åtgärd i
samband med förrättningen samt på anteckning i fastighetsregistret tillämpas det som i lagen
om enskilda vägar (560/2018) föreskrivs i fråga om vägförrättningar, om inte något annat följer av denna lag.
24 §
Körning på skogsväg
Körning med snöskoter och tung snöskoter på skogsväg är tillåten under den tid marken är
snötäckt, om väghållaren har stängt av vägen för trafik med andra motordrivna fordon.
Bestämmelser om avstängning av skogsvägar som får understöd finns i 85 § i lagen om enskilda vägar.
På en avstängd skogsväg kan en snöskoterled anläggas.
———

Denna lag träder i kraft den 31 december 2018.
Den som ansvarar för en snöskoterled ska senast den 31 december 2021 underrätta tillsynsmyndigheten om en bedömning gjorts av lämpligheten för tunga snöskotrar hos en snöskoterled som den ansvarige driver och om tunga snöskotrar tillåts på leden.
Helsingfors den 28 december 2018
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