_______________________________________________________________________________

Avtale om nærlekeplass
Denne avtalen regulerer plassering, drift og vedlikehold av
lekeplassutstyr på kommunal nærlekeplass og er inngått mellom

Larvik kommune, Boks 2020, 3255 Larvik
og

KONTAKTPERSONER:
Velforening

Navn på kontakt
E-post.:

Tlf.

Larvik kommune

Guro Hessner
Tlf. 33 17 18 16
E-post: guro.hessner@larvik.kommune.no

Følgende er avtalt mellom partene om plassering, drift og vedlikehold av lekeplassutstyr på den
kommunale nærlekeplassen:
Avtalen gjelder del av eiendommen gnr. xxxx bnr. xx i Larvik kommune. Arealet er på ca. xxx m²
og er vist på vedlagt kartutsnitt. Arealet er definert som en nærlekeplass, er regulert til anlegg for
lek og eies av Larvik kommune.
1. Arealet skal brukes som offentlig lekeplass, og skal være åpent for alle. Det skal særlig
legges til rette for aktiviteter for barn. Det bør legges vekt på at arealet kan være et
samlingssted for flere aldersgrupper.
2. Velforeningen vedlikeholder lekeplass(er) og kan plassere eget lekeplassutstyr på
kommunalt friareal som vist på vedlagte kart.
3. Velforeningen overtar vederlagsfritt eiendomsretten til alt lekeplassutstyr som står på
området per dags dato. Ved inngåelsen av avtalen plikter kommunen å legge frem en
tilstandsrapport for lekeplassen(e) med dokumentasjon på kontroll av de lekeapparatene som
er installert, og at disse tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet.
4. Velforeningen forplikter seg til at lekeplassutstyret til enhver tid oppfyller kravene i forskrift
om sikkerhet ved lekeplassutstyr av 19.07 1996 og at dette drives i tråd med
internkontrollforskriften av 06.12.1996. Eventuell inngjerding av området er Velforeningens
ansvar. Kommunen plikter å gi informasjon om regelverk og gi opplæring i kontroll av
lekeutstyret.

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
5. Velforeningen må kontrollere lekeplassutstyret, og oppbevare dokumentasjon på tilsynet.
Skjemaet «Egenerklæring for kontroll av lekeplassutstyr» for foregående år skal sendes til
kommunen hvert år innen 20. februar.
6. Dersom velforeningen ikke utfører og dokumenterer nødvendig ettersyn og vedlikehold, kan
kommunen inaktivere eller fjerne lekeplassutstyret.
7. Kommunen sørger for ansvarsforsikring via kommunens forsikringsordning.
8. Velforeningen plikter å melde fra ved endring av kontaktperson og styre til Larvik
kommune.
9. Fra velforeningens side kan avtalen sies opp med 1 måneds varsel. Kommunen kan si opp
avtalen med 3 måneders varsel.
10. Ved vesentlig mislighold vil kommunen kunne si opp avtalen uten forvarsel.
11. Avtalen gjelder fra ........ /........ ............
______________________________________________________________________________
Avtalen er laget i 2 eksemplarer hvorav partene har 1 - et - eksemplar hver. Kontrakten undertegnet:
for Larvik kommune

for

Larvik

_______________________
Tore Stafne, Virksomhetsleder

_______________________

Vedlegg: 1. Kartutsnitt

________________________________________________________________________________

