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DRIFTSAVTALE FOR MINDRE LEKEPLASSER OG BALLØKKER 

Denne avtalen er inngått mellom Eigersund kommune ved Teknisk avdeling og NN velforening (org.nr.: 000 000 000) og 
gjelder drift og vedlikehold av lekeplassutstyr og lekeplassareal (gnr x bnr x). 

1. Velforeningen vedlikeholder lekeplassen(e) og kan plassere eget lekeplassutstyr på kommunalt lekeplassareal som 
vist på vedlagt kart.  

2. Velforeningen overtar vederlagsfritt eiendomsretten til alt lekeplassutstyr som er på området på 
overtakelsestidspunktet. Velforeningen kan søke om kommunalt tilskudd til utskifting av lekeapparater etc. 
Lekeplassen skal være åpen for allmennheten. 

Ved overtakelse plikter kommunen å fremlegge en tilstandsrapport som bekrefter at lekeplassen innfrir forskriftens 
krav både mht. lekeplassutstyr, fallunderlag og sikkerhetsavstander.  

3. Velforeningen forplikter seg til at lekeplassutstyret til enhver tid oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved 
lekeplassutstyr (19.7.1996) og at dette drives i tråd med internkontrollforskriften (6.12.1996). Det skal sendes en 
enkel, skriftlig dokumentasjon på hovedkontroll (egenkontroll) en gang i året. Dette gjøres i løpet av mars hvert år. 

4. Velforeningen skal være medlem av et overordnet velforbund med gjeldene ansvarsforsikring. Kommunen sørger for 
kollektiv innmelding og betaler årlig medlemskontingent når denne avtalen er inngått. 

5. Dersom velforeningen ikke utfører nødvendig ettersyn og vedlikehold, kan kommunen si opp avtalen og fjerne eller 
inaktivere lekeplassutstyret. 

6. Fra velforeningens side kan avtalen sies opp med 1 måneds varsel. Dersom forholdene tilsier det, kan kommunen si 
opp avtalen med 3 måneders varsel. Ved vesentlige mislighold kan kommunen si opp avtale uten forvarsel og med 
umiddelbar virkning. Ved oppsigelse av avtalen vil lekeplassutstyret som hovedregel bli fjernet. 

7. Avtalen gjelder fra:  x.x.xxxx  

Kontaktperson for velforeningen: 

Navn:  _______________________________________ 

Adresse:  _______________________________________ 

Telefon: ____________________________ 

E-post: ____________________________ 

Velforeningen plikter å melde fra ved endring av kontaktperson. Endringsmelding sendes: post@eigersund.kommune.no 

Egersund den: _______ / ________ ___________ 

Signatur for velforeningen: _____________________________________________________________ 

Signatur for kommunen: _____________________________________________________________ 

Postadresse: 
EIGERSUND KOMMUNE • Teknisk avdeling • seksjon vei og utemiljø 
Postboks 580 • 4379 Egersund 
 
Besøksadresse: Nytorvet 9 (Lervigsgården) 

Kontaktinformasjon: 
E-post: post@eigersund.kommune.no 
Hjemmeside: www.eigersund.kommune.no 
Telefon: 51 46 80 00 (sentralbord) 
Org.nr.: 976 662 873 
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