VEDLEGG 4 - EKSEMPELAVTALE FOR SKILØYPETRASÉ OVER INNMARK I
OPPDAL KOMMUNE

Mellom Oppdal kommune og
Grunneier: NN,
er det inngått følgende avtale om trasé for skiløype over eiendom gnr. x bnr. x.
1. Over eiendommen oppkjøres trasé for skiløype, i samsvar med vedlagte kartutsnitt. Traséens
bredde er inntil 6 m. Evt avvik fra fastlagt trasé skal avtales med grunneier i forkant av
oppkjøring. Det gis anledning til rydding av busker og skog der det er nødvendig for bruk av
prepareringsmaskin. Rydding skal skje i samråd med grunneier. Evt. skogsvirke (ved) oppflises og
settes i stø. Evt. planering og andre inngrep skal skje etter nærmere avtale med grunneier. Etter
traseen er det, foruten skiløype, kun tillatt ferdsel med løypemaskin/snøscooter med sporer.
2. Kryssing av permanent gjerde forutsetter oppretting av le. For le i nettinggjerde nedsettes
grindstolper. Åpningen lukkes med grind eller oppspent netting. Av hensyn til kulturlandskapet
bør en unngå le i godt bevarte steingjerder. Grunneier åpner leet innen 1. november. Leet lukkes
etter 20 april, evt 2. påskedag dersom den kommer senere.
3. Oppdal kommune er ansvarlig for rydding av synlig søppel og rask fra traséen etter endt sesong.
4. Skiløypa er ikke til hinder for tradisjonell drift av eiendommen. Etter 20. april, evt 2. påskedag
dersom denne kommer senere, vil det ikke bli kjørt tråkkemaskin i traséen.
5. Leier betaler vederlag etter følgende satser (2016 pris):
Avlingstap på dyrka jord
Leie dyrka jord

(pr. da)
(pr. da)

kr. 285,kr. 345,-

Eiendommens vederlagsgrunnlag: 295 *6m = 1,8 daa. Årlig vederlag: 1134,Vederlaget betales innen 20. oktober for inneværende år/sesong. Beløpet indeksreguleres annethvert år i
samsvar med konsumprisens utvikling.

6. Eventuelle andre uforutsette skader som direkte følge av prepareringen er kommunens ansvar.
Denne avtale gjelder for 5 år. Senere forlenges den automatisk for ett år om gangen, inntil en av
partene sier den opp. Oppsigelse må skje skriftlig innen 1. september, og gjelder da fra påfølgende
sesong.
Denne avtale er skrevet i to eksemplarer, en til hver av partene.

Oppdal, den......……..
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Grunneier

Oppdal kommune

