
 
 

Avtale brøyting sesong 2022/2023 
Brøyting av private innkjørsler Svandalen hytteforening 
Denne avtalen inngås mellom AS Forskaling, heretter kalt leverandør og hytteeiere, heretter 
kalt oppdragsgiver. 
 

1. Avtalens omfang 
1.1 Avtalen gjelder, vintervedlikehold av private veger og  parkeringsplasser i selve hyttefeltet, 

heretter kalt anlegget. (Se vedlagt infrastrukturkart) 
 

1.2 Hovedoppgaver vintervedlikehold: 
1.2.1 Brøyting private veger/parkeringer. 

1.2.2 Private avtaler med hytteeiere. 
 

2. Oppdragsgivers plikter 
 

2.1. Ansvarlig for at veier og tilknyttede anlegg er i forskriftsmessig stand og tilgjengelig for 
leverandør slik at vedlikehold kan utføres ihht denne avtalen. 

 
2.2. Sørge for å informere leverandør om endringer i eierforhold. 

 
2.3. Utsetting av brøytestikker, samt merking av all privat infrastruktur som kan komme i konflikt 

med brøyting.  
 

2.4. Alle bestillinger må være skriftlig og inneholde hyttenummer.  
 
 

3. Leverandørs plikter 
 

3.1. Til en hver tid overholde arbeidsoppgavene beskrevet i denne avtalen.  
 

3.2. Til en hver tid ha eller skaffe til veie utstyr som er kapabelt og av en slik art at vedlikeholdet 
kan utføres på en effektiv og sikker måte, herunder inkludert reserveutstyr i tilfelle driftstans på 
det planlagt brukte utstyret, eller i tilfelle ekstraordinære forhold som store snømengder, flom 
og lignende. 
 

3.3. Til en hver tid ha kompetent personell tilgjengelig for å utføre vedlikeholdet på en effektiv og 
sikker måte, herunder inkludert reserve personell i tilfelle ekstraordinære forhold som sykdom, 
store snømengder, flom og lignende. 

 
3.4. Leverandør må fortløpende vurdere om og hvilke tiltak som må iverksettes. Det 

forventes at vurderingene som gjøres av leverandør ikke påfører oppdragsgiver 
ekstrakostnader. Oppdragsgiver vil kontinuerlig vurdere om vedlikehold blir utført på en 
god og hensiktsmessig måte.  

 
 

4. Erstatningsansvar 
4.1 Erstatningsansvar relatert til skade på privat eiendom eller utstyr som følge av utførelse av 

Vinterdrift tilkommer Leverandør. 
 



 
 
5. Avtalens gyldighet 

5.1 Avtalen trer i kraft fom. bestilling pr. skjema. (Link til skjema blir lagt ut på felles plattform) 
5.2 Avtalen varer til vintersesongen er ferdig, med mindre den sies opp ihht pkt. 6.1 
 

6. Oppsigelse. 
6.1 Avtalen kan sies opp av oppdragsgiver med en oppsigelsestid på 1 mnd.  
6.2 Utelatt betaling medfører automatisk oppsigelse av avtalen. 

 
 

7. Vintervedlikehold utstyr. 
7.1. Vinterdrift vil verta utført med stort maskinelt ustyr, som traktor over 150 hk, samt stor 

hjullaster, breidde 2,5-2,8 meter. 
7.2. Ved spesielle behov kan arbeidet utføras med mindre hjullaster, breidde 2,3 meter. 

 

8. Infrastrukturkart 
8.1. Beskrivelse Infrastrukturkart 

8.1.1. Grønn er fellesområder, veier, møteplasser og parkering. 

8.1.2. Blå er private veier/innkjørsler hvor det eksisterer brøyte avtaler. 

8.1.3. Rød er private veier/innkjørsler hvor det ikke eksisterer brøyte avtaler. 

8.1.4. Svart er punkter hvor det erfaringsmessig må brøytes ut for vannveier. 
 

9. Prisjustering 
9.1. Prisene justeres årlig ihht. konsumprisindeks pr. 01.november. For sesongen 2022/2023 

justeres prisen ihht. endring i konsumprisindeks fra 01.april 2022 til 01.november 2022.  
 

10. Fakturering 
10.1. Fakturering 1 gang per mnd. 
10.2. Pris ref. 9.1 
10.3. Betalingsfrist settes til 14 dager fra fakturadato. 

 
 

 

 

 

 


