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HOL KOMMT.II\E OG
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TE flEK

OM DRIFT OG VEDLIKBHOLD AY SOMMERSTIER

(llK) som avtalepafi med grunneiere og
som utovende virksornhet.

mellom Hol kommune

tillEl

2. Avtalens

formil

og varighet

2.1 Avtalen gielder drift og vedlikehold av sommerstier skiltet og merket giennom
samarbeidsprosjektet mellomffi,HK, Gjensidigestiftelsen og Buskerud fylkeskommune (BFK).

2-2 Avtalen skal sikre at de forpliktelser/oppgaver som er beskrevet i retningslinjene og
tildelingskriteriene fra BFK og Gjensidigestiftelsen, Hol kommunes retningslinjer for skilting og
merking, samt inngfltte grunneieravtaler, blir ivaretatt.
2.3 Avtalen har en varighet

3. Avtalens tbrpliktelse
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pi ti ir fra signeringsdato..
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ffiplikter & folge HKs retningslinjer for merking og skilting av stier, i tillegg
retningslinjer som gjelder spesielt for nevnte prosjekt.
3.l

3.zffiskal

inspisere stiene 2 ganger pr. &r. Fsrste gang
Annen gang om sommeren med fullt lsvdekke.

til

de

si snart som mulig etter at snoen har gfltt.

3.2.1 Mindre vedlikeholdsarbeider utfsres underveis avl.hl: kutting av grener og busker
som reduserer ftamkommelighet eller skjuler merker, festing av skilt som har losnet eller
erstatning av adelaglelforsvunnede skilt og oppretting av skjeve skiltstolper. Felling av
trrer krever srrskilt samtykke fra eier, i henhold til gjeldende grunneieravtale.
3.3 Ved behov for erstatningav odelagfe/forsvunnede skilt skal dette meldes inn

til HK innen

1.

oktober.
4. Avtalens forpliktelser for

HK

4.1 HK plikter e gJarelltfkjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for merking og
skilting av stier, grunneieravtaler, aktuell informasjon fra BFK og Gjensidigestiftelsen og annen

relevant informasjon.
4.2 HK skal, dersom det er budsjettmessig dekning, dekke materialkostnadene ved erstatning av

odelagteiforslunnede skilt.

6. Kontaktpersoner
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Kontaktperson Hol kommune
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Line Ramsvik
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L,ine. Ramsvik@hol.kommune.
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Avtalen er undertegnet i to eksempiarer. avtalepartene beholder ett eksemplar hver.

