
 

 

 

AVTALE OM LØYPEPREPARERING I GAVLESJÅOMRÅDET I LIFJELL 

Mellom Himingen Hyttevel v/styret og Tor Tveiten, Gavlesjåvn. 91, 3677 Notodden er det i 

dag inngått følgende avtale om vinterpreparering av skiløyper i Gavlesjå-Myrgvarv området:

   

1. Preparering starter ved sesongstart så snart snø- og isforhold gjør det mulig, og 

holdes oppe så lenge det er mulig om våren. 

2. Det er ønskelig at i alle fall ”Gavlesjå rundt” prepareres fredag, men dersom det 

meldes snøfall fra natt til lørdag  kan prepareringen utsettes til lørdag morgen. 

3. Løypekjører avtaler med oppdragstaker om det er nødvendig å preparere ved svært 

moderat nedbørsmengder (eks. 1-3 cm) 

4. Løypene skal holdes oppe lørdag og søndag og alle dager i  skoleferieuker og i 

påska.  

5. Følgende løyper prepareres: 

A. ”Gavlesjå rundt” med ett spor.  

B. Myregvarv- Hollane- Sonstul- Urdevatnar- Tjønnstul- Myregvarv med ett 

spor.  Øvrige løyper etter nærmere avtale.  

6. Det er ønskelig at fres brukes når snøforholdene gjør dette mulig.  

7. Fast avtalepris for sesongen er kr. 114.750 eks. MVA. (Inkl. MVA blir avtaleprisen 

143.750,50.) 

8. Skulle manglende finansering føre til at oppdragsgiver ikke kan skaffe tilveie 

midler, skal oppdragstaker gis melding umiddelbart.  

9. Avtalen iverksettes fra sesongen 2015/2016 og gjelder i 2 år. Avtalt pris gjelder selv 

om det blir mer eller mindre kjøring enn 135 timer, men avtalen evalueres dersom 

135 timer passeres og ellers etter vinterferien i forhold til timebruk.   

10. Avtalen kan sies opp ved slutten av hver sesong. Ved avtalens utløp kan avtalen 

reforhandles. 

11. 5o % av beløpet betales innen 15. januar og resten innen 1. april til konto  2699 42 

93116 

 

Notodden, ………/……..2015. 

 

 

…………………………………….    ……………………………………… 

For Himingen Hyttevel     For Tor Tveiten 
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