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Kontrakt 
Mellom 

Engerdal Fjellstyre, Hyttveien 45, 2443 Drevsø som oppdragsgiver 
Og 

_______________________ som kontraktør 
Er det inngått følgende avtale: 

 
1. Kontraktøren påtar seg å forestå snøbrøyting av vegen Snerta-Elvbrua for sesongene 

2019/2020 og 2020/2021. 

 

2. Kontraktøren forplikter seg til å utføre snøbrøytingen på ovennevnte veg i 

overensstemmelse med vilkårene i denne kontrakt, og vedlagte instruks. Han plikter 

videre å rette seg etter de direktiver vedrørende brøyting som blir gitt fra Fjellstyret. 

 

3. Kontraktøren kan ikke overdra forpliktelser etter denne kontrakt til andre. For 

kortere fravær kan imidlertid kontraktøren stille med vikar som er godkjent av 

fjellstyret. 

 

4. Kontraktøren er pliktig til å holde telefon eller ordne seg slik at han har adgang til og 

kan varsles over tlf. 

 

5. Brøytingen godtgjøres ihht tilbud av ________________-2019 på Kr _______,- + 

mva. Denne fastprisen deles i månedlige deler beregnet fra 1 desember til 30. april, 

slik at 1/5 av prisen kan faktureres hver måned. Ved stengning av vei betales 

godtgjør t.o.m. den måneden stengning skjer. Godtgjør for brøyting før 1. desember 

skjer etter egen overenskomst.   

 

6. Kontraktøren skal føre brøyterapport på et samleskjema for hver tur. 

Brøyterapporten sendes Fjellstyret slik partene blir enige om.  

 

7. Instruks for brøytingen og oppdrag på veien følger «Underlag for prisforespørsel». 

 

8. Hvis kontraktøren imidlertid på grunn av skade, sykdom eller andre gyldige årsaker 

ikke er i stand til å utføre brøytingen, skal Fjellstyret varsles snarest mulig. Dersom 

Kontraktøren ikke kan skaffe vikar som nevnt i pkt. 3, kan Fjellstyret anta en annen 

kontraktør til å brøyte inntil kontraktøren på nytt kan overta brøytingen. 

 

9. Hvis kontraktør pga konkurs, død eller andre varige årsaker ikke lenger kan utføre 

snøbrøytingen eller ryddingen, bortfaller kontrakten. 

 

10. Fjellstyret er uten ansvar for skader kontraktøren påfører seg selv eller sin 

bil/maskin under brøytingen og likedan for skader som skyldes usedvanlige 
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hendelsesforløp eller naturbegivenheter. Kontraktøren eller hans forsikringsselskap 

svarer for slike skader. 

 

11. Ved uaktsomhet eller mislighold av kontrakten fra Fjellstyrets side som fører til 

beviselig tap for kontraktøren, ytes erstatning. Tap som påføres Fjellstyret på grunn 

av at kontraktøren forsettlig eller uaktsomt misligholder kontrakten, erstattes av 

kontraktøren. 

 

12. Kontrakten gjelder som brukstillatelse på ovennevnte vegstrekning hvor 

kontraktøren er pålagt brøyting av fjellstyret, jfr. kjøreforskriftenes § 137. 

Kontrakten gjelder også som brukstillatelse ved nødvendig transport til og fra 

brøyterode/ryddeplass og verksted. 

 

13. Denne kontrakt kan gjensidig oppsies med 3 mnd. varsel, men fra kontraktørens side 

ikke før 1. februar. Fra fjellstyrets side kan kontrakten oppsies med 14 dagers varsel 

dersom kontraktøren forsømmer sitt arbeide eller på annen måte misligholder 

kontrakten. 

 

14. Tvist om forståelse av denne avtale avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre 

partene ikke blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift etter kap. 32 i 

Tvistemålsloven. Selv om en oppstått tvist er undergitt avgjørelse ved domstolene, 

er kontraktøren ikke berettiget å avbryte oppdraget. 

 

15. Dette avtaledokumentet med instruks for snøbrøytingen og ryddingen er utferdiget i 

to eksemplarer – hvorav partene beholder hvert sitt. 

 
 
Oppdragsgiver:        Kontraktør: 
 
 
Drevsjø den _______.2019      ………………………… 
 
 
………………………..     …………………………………… 
Stempel          Stempel 
 
 
……………………..     …………………………………………….. 
Underskrift         Underskrift 
 
 
 
 


