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FORORD 
 
I landbruket foregår det strukturendringer i retning av større bruksenheter og færre 
næringsutøvere. I den forbindelse er det vesentlig at bønder og grunneiere utnytter alle 
gårdens samlede ressurser for å opprettholde bosetting, inntekt og sysselsetting. 
Utmarksressursene er i den forbindelse en ressurs som kan danne grunnlaget for ny 
virksomhet. Mange av Norges Bondelags medlemmer utvikler utmarksnæringen som en 
viktig del av gårdsbrukenes inntektsgrunnlag. Hytteutbygging og den virksomheten det 
medfører er en av flere muligheter til å skaffe seg inntekter fra utmarka. Eiendommene er 
imidlertid små og dersom en skal få til en rasjonell planlegging og utnytting er det nødvendig 
å samarbeide. 
 
Norges Bondelag har som mål å bistå sine medlemmer i alle forhold som angår utviklingen av 
deres landbrukseiendommer. Å utvikle modeller for grunneiersamarbeid er derfor av stor 
interesse.  
 
Golsfjellet Utmarkslag ble organisert i 1997 og omorganisert i 2002. 
Sommeren 2004 tok utmarkslaget kontakt med Norges Bondelag med sikte på å få avklart en 
del av de problemstillingene de da sto overfor. 
Etter hvert ble det inngått et samarbeid mellom utmarkslaget, bondelaget og Innovativ 
Fjellturisme om prosjektet ”Utvikling av grunneiersamarbeid på Golsfjellet.” 
 
Som et resultat av dette prosjektet er det utviklet en rettleder i grunneierorganisering, 
fordeling og finansiering av fellestiltak i utmark. Rettlederen inneholder en samling av avtaler 
for organisering av fellesskapsløsninger. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med 
Golsfjellet Utmarkslag og det er utmarkslagets vedtekter og avtaler som gjengis i dette 
dokumentet. Når avtaleverket skal benyttes i andre områder regner vi med at det må gjøres en 
del tilpasninger.  
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1. INNLEDNING 
 
Golsfjellet Utmarkslag ble organisert i 1997. Styret i utmarkslaget oppdaget snart at de sto 
overfor en rekke problemstillinger de måtte ha hjelp til å løse. I samarbeid med Norges 
Bondelag og Innovativ Fjellturisme ble det etablert et prosjekt med sikte på å bistå 
utmarkslaget. 
 
Prosjektets hovedmål var å bistå Golsfjellet utmarkslag i utviklingen av grunneiersamarbeidet 
på Golsfjellet. Gjennom arbeidet er det høstet mange erfaringer som har vært med på å danne 
grunnlag for det avtaleverket for samarbeid i utmark som presenteres i denne rettlederen. 
 
2. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 
 
For å nå prosjektets hovedmål har følgende problemstillinger vært plukket ut som viktige 
forutsetninger for arbeidet. Disse er: 
 
• Rettferdig fordeling mellom grunneiere 
• Felles planlegging  
• Felles utbygging og drift av infrastruktur 
• Felles utbygging og drift av fellesgoder ut over tradisjonell infrastruktur, eksempelvis 

skiløyper, turstier m.v. 
• Felles finansiering  av investeringer og drift av fellesgoder 
• Formalisering av samarbeidet mellom kommunen, grunneiere og bedrifter 
 
Følgende planer og rammeverk har vært med å lagt føringer for det arbeidet som er 
gjennomført.  
 
• Vedtekter for Golsfjellet Utmarkslag BA vedtatt 8. mai 2002, revidert 20. juni 2005 
• Masterplan for Golsfjellet fra 2002 
• Kommunedelplan for Golsfjellet vedtatt mars 2003 
• Utbyggingsavtale for utbyggingsområder vedtatt av Gol kommunestyret og 

utbyggingsavtale for skiheiser på Golsfjellet vedtatt av Gol kommunestyre.  
  
2.1 Rettferdig fordeling 
Med rettferdig fordeling menes at det skal arbeides for fellesskapsløsninger og 
fordelingsordninger som medfører at alle grunneierne og rettighetshaverne i området får noe 
av inntektene uavhengig av om de får utbyggingsmuligheter på sin eiendom. Det gjøres blant 
annet ved hjelp av ordningen med fellesarealavgift og betaling for leie av grunn til løyper, 
opparbeidede stier og alpinanlegg. 
 
2.2 Felles planlegging 
Planleggingen og utviklingen av Golsfjellet skal skje helhetlig og gjennom forpliktende  
samarbeid mellom grunneiere, reiselivsbedriftene og kommunen som planmyndighet. 
Reiselivsbedriftene i området er medlemmer i utmarkslaget.  
 
2.3 Felles utbygging og drift av infrastruktur 
I forbindelse med behandlingen av hver enkelt reguleringsplan krever kommunen at det blir 
inngått en utbyggingsavtale, som er en avtale mellom kommunen og den enkelte 
grunneier/utbygger. I henhold til utbyggingsavtalen har grunneier / utbygger ansvar for å 
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planlegge og gjennomføre felles opparbeiding og finansiering av veger, parkeringsplasser, 
vannforsyning, avløp, el- og telekabler m.v. innenfor hvert enkelt reguleringsplanområde.   
 
2.4 Felles utbygging og drift av fellesgoder utover tradisjonell infrastruktur 
I henhold til utbyggingsavtalen har grunneierne ansvar for å fremme løsninger på felles 
tilrettelegging av ski- og turløyper i området og felles praksis for gjerdehold. 
 
2.5 Felles finansiering av investeringer og drift av fellesgoder 
I utbyggingsavtalen har Golsfjellet Utmarkslag, enkeltgrunneiere og bedrifter ansvar for å 
inngå avtale om finansiering av investeringer og drift av fellestiltak.  
 
2.6 Finansieringsmåter 
Finansieringsordningene for investering og drift av fellestiltak er formalisert gjennom 
utmarlslagets vedtekter og en egen avtale mellom den enkelte grunneier, reiselivsbedriftene 
og utmarkslaget. Fellestiltakene skal finansieres på følgende måte: 
 

1. Engangsinnbetaling ved salg av hyttetomter 
2. Årlige bidrag fra 

a) Eksisterende og nye reiselivsbedrifter 
b) Andre eksisterende og nye bedrifter 
c) Eksisterende og nye utleiehytter 
d) Eksisterende og nye campingplasser 

3. Årlige bidrag fra hytteeiere 
a) Avtale for eksisterende hytter 
b) Bestemmelse om betalingsplikt til fellestiltak tas inn i kjøpekontrakter for nye 

hytter 
 
Det er også utarbeidet tilsvarende ordninger for hytter og bedrifter utenfor utmarkslagets 
geografiske område, men som benytter fellestiltakene utmarkslaget har ansvaret for. 
 
2.7 Formalisering av samarbeidet mellom kommunen, grunneiere og bedrifter 
Samarbeidet mellom kommunen, grunneiere og bedrifter er formalisert gjennom 
kommunedelplan for Golsfjellet, Utbyggingsavtaler og reguleringsplaner. 
 
3. GOLSFJELLET  
 
3.1 Beskrivelse av området 
Golsfjellet ligger 20 km fra Gol sentrum, vest for Rv 51 som går over til Leira og Fagernes 
eller ved Rv 52 Hemsedal. Golsfjellet  ligger ca 200 km fra Oslo og ca 300 km fra Bergen. 
Nærmeste flyplass er Leirin i Valdres  (57 km).  
 
Området er totalt på 105 kvadratkilometer. Det er 7 overnattingsbedrifter og 1 campingplass 
på Golsfjellet. Det er ca 150 – 200 utleiehytter.  
 
Golsfjellet er et område som i mange år har vært et reiselivsmål. I dag finnes det rundt 1 000 
private hytter i området og det er planlagt ca. 1000 nye hytter.  Området er mest kjent for fred 
og ro, og muligheten til å drive klassisk fjellaktivitet. I området ligger det støler som blir 
drevet aktivt, med ku og geit.  
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4. GRUNNEIERNE PÅ GOLSFJELLET ER ORGANISERT 
 
Golsfjellet Utmarkslag BA, er et selskap som er organisert i et andelslag. Golsfjellet 
Utmarkslag (GU), består av ca. 100 grunneiere, og reiselivsbedriftene innenfor utmarkslagets 
område.  
 
5. MASTERPLAN 
 
Masterplan for Golsfjellet ble ferdig utarbeidet i 2002. Masterplan for Golsfjellet er et 
rammeverk for å utvikle Golsfjellet som reisemål på en balansert og optimal måte og i et 
langsiktig perspektiv.  
 
Visjonen for Masterplanen er at ”Golsfjellet skal framstå som et nasjonalt anerkjent og aktivt 
reiselivsområde, der reiseliv og landbruk blir utviklet som en helhet, tuftet på en langsiktig og 
bærekraftig utvikling og forvaltning av fjellets ressursgrunnlag.” 
 
De overordnede målsettinger for arbeidet har vært: 
 

• Et helårlig driftsgrunnlag. 
• Utmarksressursene som viktig grunnlag for næringsutviklingen. 
• Et moderne reiselivsområde. 
• Utviklingen skal skje i et langsiktig perspektiv. 
• Utviklingen skal skje gjennom helhetlig planlegging og forpliktende 

grunneiersamarbeid. 
 
Planen bygger på en balansering av momentene: lønnsomme bedrifter, fornøyde gjester, godt 
lokalsamfunn og god tilpasning til ytre rammebetingelser. 
 
Masterplanen er bygd opp rundt fem hovedkomponenter som sammen utgjør pilarene i den 
framtidige utviklingen av Golsfjellet som reisemål. Disse er: 
 

1. En strategi for å posisjonere Golsfjellet som et helårlig reisemål. 
2. Produktbeskrivelse. 
3. Overordnede prinsipper for disponering av viktige arealer. 
4. Tydeliggjøre forutsetningene for å kunne utvikle seg som en reiselivsdestinasjon. 
5. Krav til organisering av totalproduktet. 

 
6. KOMMUNEDELPLAN 
 
Kommunedelplan for Golsfjellet ble egengodkjent 11.03.03.  
 
Utviklingsmålene i kommunedelplan for Golsfjellet bygger i hovedsak på den samme visjon 
og de samme overordnede målsettinger som Masterplanen.  
 
I kommunedelplanen framgår det hvilke bruksformål arealene er avsatt til og en nærmere 
beskrivelse av tillatt bruk etter krav i plan- og bygningsloven.  
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I retningslinjene framgår det at  kommunen vil inngå utbyggingsavtale med den enkelte 
grunneier / utbygger som fremmer en reguleringsplan for utbygging. Dette for å sikre 
gjennomføring i henhold til målene i kommunedelplanen. 
 Viktige elementer i en utbyggingsavtale vil være knyttet til ansvar og kostnadsfordeling ved 
etablering og drift av blant annet veg/parkering, vann og avløp, el/tele, tilrettelegging for ski 
og turløyper i planområdet og gjerdehold med mer.  
 
7. PROSJEKTPLAN – UTVIKLING AV 
GRUNNEIERSAMARBEID  
 
Ved oppstart av prosjektet ”Utvikling av grunneiersamarbeid på Golsfjellet” ble det utarbeidet 
en prosjektplan. I prosjektplanen framgår målsettinger for arbeidet og hvordan arbeidet skal 
organiseres.   
 
Hovedmålet med prosjektet var å bistå Golsfjellet Utmarkslag i utviklingen av 
grunneiersamarbeidet på Golsfjellet. Gjennom arbeidet vil det bli høstet erfaringer som kan 
være med på å danne grunnlag for avtaleverk som kan tilpasses og benyttes i andre 
utbyggingsområder.  

Prosjektet ble organisert som følger:  
 
Prosjektansvarlig har vært Innovativ Fjellturisme (Innovasjon Norge). 
 
Prosjekteier har vært Norges Bondelag og Golsfjellet Utmarkslag, og Norges Bondelag har 
vært den utførende i prosjektet. Resultatet av prosjektet eies av begge parter. Norges 
Bondelag har fått ansvar for å implementere resultatene fra prosjektet i egen organisasjon. 
Resultatene fra prosjektet skal dessuten stilles til disposisjon for andre destinasjoner i 
Innovativ Fjellturisme og Golsfjellet Utmarkslag. 
 
Styringsgruppa har hatt det formelle ansvaret for prosjektet, og fulgt opp framdrift og 
økonomi. Styringsgruppa har bestått av: Per Harald Agerup (Norges Bondelag), Ole Jacob 
Helmen (Norges Bondelag), Knut Espedokken (Golsfjellet Utmarkslag), Bård Jervan (Mimir), 
og Erik Plathe (Asplan Viak). 
 
Styret i Golsfjellet Utmarkslag har fungert som arbeidsgruppe og har hatt jevnlig kontakt med 
prosjektleder og prosjektmedarbeidere. Arbeidsgruppa har bestått av: Knut Espedokken, 
Anders Wiljugrein, Endre Jondalen, Lars Hesla, Olav Elstad, Knut Koren, Idar Haugstad og 
Lars Slettemoen. 
 
Prosjektleder har vært fagsjef Astrid Solberg og det meste av det praktiske arbeidet er utført 
av rådgiver Nils Rønningen i Norges Bondelag. Rådgiver Tove Staum har hatt ansvaret for 
utformingen av dette dokumentet. 
 
I tillegg har det vært kontakt med ressurspersoner som har bistått med spesiell fagkompetanse 
innenfor prosjektets fagområde. 
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8. FORSLAG TIL AVTALER  
 
8.1 Innledning 
Der er laget en samling av avtaler og vedtekter for de fleste forhold vedrørende 
grunneierorganisering og samarbeid i utmark. Avtalesamlingen er kommet i stand i 
forbindelse med gjennomføringen av prosjektet ”Utvikling av grunneiersamarbeid på 
Golsfjellet”. Avtaleutkastene er utarbeidet av Nils Rønningen i Norges Bondelag. 
Utbyggingsavtalene er utarbeidet av prosjektet i samarbeid med Gol kommune. 
 
Avtaleverket omfatter;  

• organisering av utmarkslag, vedtekter for utmarkslag 
• ansvars og kostnadsfordeling ved etablering og drift av infrastrukturtiltak i 

reguleringsplanområder, utbyggingsavtale for hytteområder 
• utbyggingsavtale for skiheiser 
• innbetaling til fellestiltak og friarealkasse for bedrifter og hytter som er lokalisert 

utenfor utmarkslagets geografiske virkeområde 
• samarbeid mellom grunneiere i det enkelte reguleringsplanområde/utbyggingsområde 
• leie av grunn til turstier og skiløyper 
• leie av grunn til alpinanlegg 
• kjøpekontrakt for hyttetomter.  

 
Avtalene og vedtektene er ment som et grunnlag og eksempel for grunneiere med tilsvarende 
planer om utvikling av grunneierorganisering og samarbeid i utmark. Avtalene kan derfor 
brukes og tilpasses konkrete tilfeller for utbygging i utmark. Ved bruk av avtaleverket 
forutsettes det at man har en viss kjennskap om organisering i utmark.  
 
Avtalesamlingen som framgår her er kun et sammendrag med hovedmomenter fra den 
originale avtalesamlingen som kan bestilles hos Norges Bondelag. Sammendragene av 
avtalene kan deles inn i fire grupper:  

1. Vedtekter for utmarkslag.  
2. Utbyggingsavtaler.  
3. Fordeling av felles goder og byrder (avtale om innbetaling til fellestiltak og 

friarealkasse, avtale om innbetaling til fellestiltak, avtale om samarbeid mellom 
grunneierne i det enkelte reguleringsplanområdet/utbyggingsområdet, avtale om leie 
av grunn til turstier, skilløyper m.v., avtale om leie av grunn til alpinanlegg).  

4. Kjøpekontrakt. 
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9. FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR UTMARKSLAGET 
 
9.1 Innledning 
Dette er vedtekter som bygger på en mal utarbeidet av Norges Bondelag og Norges 
Skogeierforbund. Det som er spesielt ved avtaleverket er punktene som går på 
fellesarealavgift og innbetaling til etablering og drift av fellestiltak (fellesgoder). Dessuten er 
det spesielt at bedriftene i området er medlemmer i utmarkslaget. 
 
Vi gjør oppmerksom på at Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund har utviklet et 
avtaleverk kalt ”Utmarkslaget forvaltning og saksbehandling.” Avtaleverket er tilgjengelig på 
Norges Bondelag sine internettsider www.bondelaget.no og Norges Skogeierforbund sine 
internettsider www.skogeierforbundet.no . 
 
9.2 Sammendrag av innholdet i vedtektene 
• Hvilke selskapsform som skal brukes. 
• Formålet med selskapet og hva selskapet skal jobbe for. 
 

”§ 2 Formål 
 

Golsfjellet Utmarkslag skal være pådrivar for å utvikle Golsfjellet basert på 
næringsutvikling og tradisjonar der reiseliv, miljø og landbruk blir utvikla i ein heilskap i 
samsvar med medlemane sine interesser. 

 
Utmarkslaget skal ivareta medlemane sine interesser gjennom ein langsiktig økonomisk 
utvikling av Golsfjellet, ivareta interesser overfor styresmakter og anna næringsliv og 
gjennom å utvikle og forvalte utmarksressursane og fremje Golsfjellet som landbruks- og 
reiselivsområde. 

 
Utmarkslaget skal arbeide for utvikling, drift og forvaltning av fellesgode og felles tiltak 
på Golsfjellet knytt til arealressursar, miljø, kulturverdiar og all infrastruktur som er 
nødvendig for å utvikle og drifte Golsfjellet som landbruks- og reiselivsområde. 
Utmarkslaget skal arbeide for fellesskapsløysingar og bidra til fordelingsordningar som 
gjør det mogleg å gjennomføre fellesløysingar. 

 
Utmarkslaget skal tilretteleggje for bruk av lokale ressursar i utbygging og anna 
tenesteyting. 

 
Utmarkslaget skal vera høyringsorgan for alle reguleringsplanar som vert lagt fram for 
Gol kommune innanfor områder som inngår i Masterplan (kommunedelplan) for 
Golsfjellet. 

 
Stølslaga og Golsfjellet fiskeforeining skal vera suverene i saker som gjeld disponering av 
jakt og fiske.” 
 

• Geografisk avgrensning for hvor utmarkslagets vedtekter skal gjelde. 
• Hvem kan være medlemmer i utmarkslaget. 
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• Bestemmelse om finansiering av fellesgoder og fellestiltak.  
 
”For å gjennomføre målsettingane i samsvar med Utmarkslagets formål jf §2 skal 
det opprettast ordningar for bidrag til finansiering av fellesgoder og fellestiltak på 
Golsfjellet. Ordningen omfatter:” 
 

1. Engangsinnbetaling ved salg av hyttetomter.  
 

Hvilke tomter som omfattes av ordningen. 
 

Hvor stor engangsinnbetaling til investeringsfond / drift skal være. Krav om 
konsumprisindeksregulering hvert 5. år.  

 
Hva investeringsfondet skal brukes til, det vil si drift av fellesprosjekt og 
fellestiltak.. Hvem som skal forvalte fondet. 
 

I tillegg skal det innbetales et beløp til friarealkasse fra hver tomt som kommer 
inn under ordningen med engangsinnbetaling, jfr. pkt. 1. 

 
Hvem som skal fastsette regler for fordeling av friarealkasse. Krav til 
dokumentasjon som skal legges til grunn for utbytte etter ordningen. 

 
Hvilke bygg / tomter som ikke skal omfattes av denne ordningen. 
 

Hvilke tomter og hytter som ikke skal omfattes av ordningene med finansiering 
av fellesgoder og fellestiltak og ordningen med friarealkasse. 

 
2. Årlige bidrag fra bygg som blir brukt til utleie, eksisterende utleieenheter og 

eksisterende bedrifter. 
 

Hvilke bygg / tomter som inngår i denne ordningen. 
  

Hvilke enheter som inngår i ordningen; eksisterende utleiehytter, andre utleieenheter 
og bedrifter som Utmarkslaget har inngått avtale med og bedrifter som er medlemmer i 
Utmarkslaget. 

 
Når retningslinjer for bidragets størrelse skal vedtas. 

 
Ved salg eller fest av hyttetomter skal tinglyses en betalingsplikt for kjøper om årlige 
bidrag til løypekjøring og andre spesifiserte driftsoppgaver. 

 
Investeringsfondet skal på sikt sette Utmarkslaget i stand til å bli eiere/deleiere i 
framtidige utbyggingsselskap på vegne av medlemmene i Utmarkslaget. 
Investeringsfondet skal innrettes mot fellesgoder og bidra til samfinansiering eller 
enefinansiering av ulike aktivitetsanlegg og infrastrukturtiltak. 

 
Driftsdelen kan overføres til et annet organ som har driftsansvar på Golsfjellet og være 
bidrag til felles driftsoppgaver som preparering av langrennsløyper, drift av skianlegg, 
vedlikehold av stier, veier, informasjon, aktivitets- og arrangementsproduksjon og 
markedsføring. 
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Ordningen under § 5 forplikter ikke medlemmene utover selve innbetalingen. 

 
Bestemmelse om hvordan ordningene skal praktiseres. Til hvem og når innbetaling skal skje. 
Ved fremming av reguleringsplan / bebyggelsesplan skal det inngås avtale om innbetaling for 
alle tomter i planen og når dette skal skje.   
 
Bestemmelse om samordnet planlegging innenfor stølslagene. Krav om gode helhetlige 
utbyggingsløsninger innenfor stølslagene. Etablere ordninger for fordeling av goder / byrder 
innenfor Stølslaget og hvem som ikke omfattes av denne ordningen. 
 
• Bestemmelse om andelskapital. Det vil si; Andelinnskuddets størrelse. Antall stemme pr 

medlem. krav om at andelsinnskuddet ikke kan omsettes, pantsettes eller tas utlegg i. 
Andelen følger gards- og bruksnummeret på driftsenheten. Krav om at det skal føres 
protokoll over medlemmer og andeler. Andelsbevis skal skrives ut på driftsenhetens navn, 
gnr. og bnr. 

 
• Plikter og retter til medlemmer av utmarkslaget. Dette gjelder hvem som har rett til å 

bruke Utmarkslagets tjenester og hvem som skal ha prioritet når det gjelder utføring av 
arbeidsoppgaver som må ”kjøpes inn” etc. Retter og plikter når det gjelder tillitsverv i 
organisasjonen og vedtekter og retningslinjer for drift av Utmarkslaget. Krav om 
dokumentasjon på eid areal som grunnlagsmateriale for utbetaling av utbytte. 

 
• Utmarkslagets organ og myndighetsområde. 

a) Årsmøtet som øverste organ. Når årsmøtet skal være, hva skal tas opp på årsmøtet 
og saksgang. 

b) Ekstraordinært årsmøtet, i hvilke tilfeller dette er påkrevet og frist for innkalling til 
møte. 

c) Styret opplysninger om; antall medlemmer, hvem som kan innstilles som 
medlemmer, antall år de kan velges for, antall år styreleder og nestleder skal 
velges for, protokollføring, antall stemmer for å få et gyldig vedtak, andre 
oppgaver etc. 

d) Valgkomiteen, opplysninger om antall medlemmer og antall år, valg av leder for 
antall år, hvem kan ikke være medlemmer, utarbeiding av instruks etc. 

• Hvem kan underskrive /signere for utmarkslaget. Hvem kan melde prokura. 
• Overdragelse av andeler i utmarkslaget. Andelene følger eiendommen og hvordan dette 

skal ordnes ved eiendomovertagelse. 
• Hvordan innmelding og utmelding skal skje og hvem som godkjenner. 
• Endringer i økonomiske plikter, hvordan dette skal skje, innkalling til møte, antall 

stemmer og forskrift. 
• Hvordan forslag til vedtektsendringer skal skje; innkalling til møte og antall stemmer som 

kreves for å få vedtektsendring.  
• Hvilke forhold som kan utløse sanksjoner og eksklusjon og hvordan det skal behandles. 
• Oppløsning av selskapet, hvordan dette skal skje, innkalling til møte og antall stemmer for 

at vedtak skal gjelde, krav om ekstraordinært årsmøte og antall stemmer for å få et gyldig 
vedtak, hvem nettoformuen skal fordeles på og hvilke fordelingsprinsipp. 

• Hvordan tvist skal løses. 
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10. FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE 
 
10.1 Innledning 
Dette er en avtale som er inngått mellom Gol kommune og den enkelte grunneier i hvert 
reguleringsplanområde. Formålet med avtalen er å sikre at intensjonene i kommudelplanen og 
bestemmelsene i reguleringsplanene blir gjennomført.  
 
10.2 Avtale 

Utbyggingsavtaler 
 

på 
 

Golsfjellet 
 

( Mal for utbyggingsavtale vedtatt av Gol kommunestyre ) 
 
 
1. Avtaleparter 
 
Denne avtalen er mellom Gol kommune og grunneier/utbygger. Partene i avtalen er Gol 
kommune på den ene side og grunneierne innen det enkelte reguleringsplanområdet på 
Golsfjellet. 
 
Nærværende avtale gjelder for området omfattet av reguleringsplanen 
 
……………………………………….. etter 1. gangs behandling av reguleringsplanen 
 
 
den ………………………….. 
 
Følgende er grunneiere innen området, og således parter i avtalen: 
 
…………………………………………………… eier av g.nr. ………… b.nr. ………… 
 
…………………………………………………….eier av g.nr. ………… b.nr. ………… 
 
…………………………………………………… eier av g.nr. ………… b.nr. ……… … 
 
Grunneierne kan i fellesskap, eller hver for seg, overdra sitt areal eller sine 
utbyggingsinteresser innen feltet til en ekstern utbygger. I så fall trer utbyggeren inn i 
grunneiernes/grunneierens  sted som part i denne avtale. Ved slik overdragelse skal 
utbyggeren signere på nærværende avtale. 
 
2. Planarbeidet 
 
Grunneierne fremmer overfor kommunen felles forslag til reguleringsplan med bestemmelser. 
Grunneierne dekker kostnadene med utarbeidelse av reguleringsplanen samt eventuelle 
endringer/korreksjoner som fremkommer under den politiske behandlingen. 
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3. Veier og parkeringsplasser 
 
Veier og parkeringsplasser innen reguleringsfeltet opparbeides og bekostes av grunneierne i 
henhold til den standard som følger av reguleringsplanen eller det som er sedvanlig i 
tilsvarende felt. 
 
Grunneierne opparbeider og bekoster nødvendig veitilknytning fra feltet og frem til 
eksisterende veinett, enten dette er privat eller offentlig vei. Grunneierne har ansvaret for å 
erverve nødvendig grunn og rettigheter for veifremføring og tilslutning til eksisterende 
veinett. Før utbygging starter skal grunneierne ha sørget for å oppnå avtaler med private 
veistyrer vedrørende utbyggingsområdets andel i drift og vedlikehold av eksisterende private 
veier som utbyggingsfeltet tilsluttes. 
 
4. Vannforsyning og avløp 
 
Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte nødvendig vannforsyning i sin helhet. 
 
Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte avløp i henhold til de bestemmelser som gis i 
reguleringsplanen og øvrige offentlige vedtak og tillatelser. 
 
I områder hvor det skal etableres privat avløps- og renseanlegg, skal disse anlegg bekostes og 
bebygges av grunneierne. Grunneierne har også ansvar for å erverve eventuelle nødvendige 
rettigheter på tredjemanns grunn samt å oppnå alle nødvendige offentlige tillatelser og 
godkjennelser. 
 
Grunneierne har ansvar for å organisere fremtidig drift og vedlikehold på privat vann- og 
avløpsanlegg. 
 
I sone 3 – 6 i henhold til avløpsplan for Golsfjellet hvor det eksisterer kommunalt avløps- og 
renseanlegg skal grunneier bekoste alt ledningsnett frem til kommunal hovedledning. 
Grunneierne kan i første omgang bygge ut i henhold til tildelt kvote i  ______ (antall PE). 
Kvoten er knyttet til utslippstillatelse for Golsfjellet rensedistrikt som er fastsatt i 
rammetillatelse for Gol kommune i brev fra Fylkesmannen i Buskerud d. 9.1.2002. For 
tilknytninger innenfor denne kvoten betales det tilknytningsavgift og årsgebyr i henhold til 
kommunalt gebyrregulativ. 
 
Det tillates ikke videre utbygging i områder avsatt til utviklingsområder til reiseliv i 
kommunedelplanen for Golsfjellet, sone 3 – 6, før Gol kommune har mottatt anleggsbidrag 
som er stor nok til å finansiere nødvendig utbygging av kommunalt renseanlegg og 
kommunalt ledningsanlegg. Anleggsbidragets størrelse vil bli beregnet når Gol kommune har 
fått oversikt over hva den kommunale avløpsutbyggingen vil medføre av kostnader. Det 
inngås egen avtale om anleggsbidraget. Det vil bli opp til kommunestyret å vurdere størrelsen 
på tilknytningsavgiften i områder der det er innbetalt anleggsbidrag. 
 
Utbyggingen innen sone 3 – 6 kan bli avhengig av at det blir gitt tillatelse til økt utslipp til 
Tisleifjorden. 
 
5. El- og telekabler 
 
Grunneierne inngår avtale med Hallingdal Kraftnett om fremføring av elektrisk energi. 
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Grunneierne tar for øvrig ansvaret for og kostnadene med å tilrettelegge for fremføring av de 
kommunikasjonskabler som det anses realistisk å føre inn i et hytteområde de nærmeste årene. 
 
6. Tilrettelegging for ski- og turløyper 
 
Grunneeierne sørger for å fremskaffe avtaler om rett til å anlegge og bruke traseer for ski- og 
turløyper gjennom området. Likeledes inngås avtale om nødvendig vedlikehold av de aktuelle 
anleggene. Grunneierne sørger for å avklare eventuelle erstatningsspørsmål som kan oppstå i 
forbindelse med grunn- og rettighetserverv vedrørende anlegg av ski- og turløyper. 
 
Det skal på forhånd inngås avtale med Golsfjellet Utmarkslag BA om ansvaret for drift og 
vedlikehold av sti og løypenettet. Ved salg eller feste av hyttetomter skal det på hver 
hyttetomt tinglyses en betalingsplikt for kjøper om årlig driftsbidrag til Golsfjellet Utmarkslag 
BA for løypekjøring og andre spesifiserte felles driftsoppgaver. Beløpets størrelse fastsettes 
av Golsfjellt Utmarkslag BA. 
 
7. Gjerdehold 
 
Det gjennomføres en felles praksis for bruk av gjerder i hele reguleringsområdet, enten ved at 
hele hyttefeltet inngjerdes eller ved at det tillates inngjerdet inntil 200 m2 ved hver hytte. Det 
brukes gjerdemateriale som defineres enten i reguleringsplanen eller som en del av denne 
avtalen. Dersom grunneier/utbygger velger å inngjerde hele hyttefeltet skal det fremgå av 
reguleringsplanen. 
 
8. Salgs- og festekontrakter 
 
Den enkelte grunneier innen feltet står fritt til å avgjøre om vedkommendes tomter skal selges 
eller festes bort. Grunneierne som er parter i denne avtale forplikter seg til å samordne sine 
kontrakter slik at disse har harmoniserte bestemmelser vedrørende: 
 
 Rettigheter og forpliktelser for hytteeierne vedrørende drift og vedlikehold av veier 
(både interne og eksterne), vann- og avløpsnett, vannverk og renseanlegg, annet kabelanlegg, 
gjerding, byggeskikk etc. 
 Rett og plikt for hytteeeierne til å delta i velforening eller hytteeierforening og 
bestemmelser om opprettelser av slik forening. Grunneierne skal i fellesskap utarbeide 
standard vedtekter for velforening eller hytteeierforening. 
 
9. Organiseringsspørsmål 
 
Grunneierne innen feltet har ansvaret for i fellesskap å planlegge infrastruktur og utbygging 
innen feltet slik at denne blir totalt sett mest kostnadseffektiv. Grunneierne inngår avtale seg 
imellom om hvordan reguleringskostnader, planleggingskostnader og investeringer i felles 
infrastruktur skal fordeles. 
 
Grunneierne inngår også avtale seg imellom om hvordan fremtidig drift av felles infrastruktur 
skal skje og hvordan kostnadene med dette skal utlignes på tomteeierne innen feltet. 
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10. Overtakelse av bygg og anlegg 
 
Dersom det blir aktuelt at Gol kommune skal overta bygg og anlegg skal prosjektering, 
teknisk løsning og dimensjonering utføres i henhold til krav satt av Gol kommune. 
 
11. Tvist 
 
Enhver tvist mellom partene som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom 
forhandlinger. Oppnås ikke enighet, blir tvisten avgjort ved voldgift (eller vanlig domstol) 
eller reglene i tvistemålsloven. Ved ordinær rettergang skal søksmål anlegges ved Hallingdal 
Tingrett. 
 
Denne avtalen foreligger i ………… likelydende eksemplarer, ett til hver av partene og 
Golsfjellet Utmarkslag BA. 
 
 
 
 
Gol, den ………………………………..  Gol, den ………………………………. 
 
Gol kommune      Grunneiere 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Ordfører       

eier g.nr. …………. b.nr. ……………. 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Rådmann       

eier g.nr. …………. b.nr. ……………. 
 
 
       ………………………………………….. 
       

eier g.nr. ……………. b.nr. ……………. 
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11. FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR    
SKIHEISER 

 
11.1 Innledning 
Dette er en avtale som er inngått mellom Gol kommune og grunneiere / utbyggere av 
alpinanlegg. Formålet med avtalen er å sikre at intensjonene  i kommunedelplan og 
bestemmelsene i reguleringsplanene blir gjennomført. 
 
11.2 Avtale 

 
Utbyggingsavtale 

 
for 

 
Skiheiser på Golsfjellet  

 
(Mal for utbyggingsavtale vedtatt av Gol kommunestyre) 

 
 
 
 

1. Avtaleparter 
 
Denne avtalen er mellom Gol kommune og grunneier/utbygger. Parter i avtalen er Gol 
kommune og grunneier innen det enkelte reguleringsplanområdet på Golsfjellet. 
 
Nærværende avtale gjelder for området omfattet av reguleringsplanen for skiheiser på 
Golsfjellet og ……………………………………………… ………..………………….. 
Grunnlaget for utbyggingsavtalen er reguleringsplanen for skiheiser på Golsfjellet og 
……………………………………………………………………………………………..……
slik den foreligger etter ……………..behandling i Utvalget for natur og næring datert 
……../…………..20…Det er en forutsetning for denne avtalen at reguleringsplanen med 
tilhørende bestemmelser blir vedtatt med endelig virkning. Dersom slik vedtak ikke blir gjort, 
eller dersom vedtaket blir gjort med vesentlige endringer for avtalens innhold, faller denne 
avtalen bort og må reforhandles. 
 
Følgende grunneiere innen området er parter i avtalen: 
 
……………………………………….          Eier av gnr………….bnr…………… 
 
……………………………………….          Eier av grn………….bnr………….. 
 
Resterende grunneiere og eiendommer innen planområdet er ikke parter i denne avtalen. 
 
Grunneier kan i fellesskap, eller hver for seg, overdra sitt areal eller sine utbyggingsinteresser 
innen feltet til en ekstern utbygger. I så fall trer utbyggeren inn i grunneiernes/grunneierens 
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sted som part i denne avtalen. Ved slik overtagelse skal utbygger signere på nærværende 
avtale. 
 
2.  Planarbeidet 
 
Golsfjellet Utmarkslag har på vegne av grunneierne, overfor kommunen, fremmet felles 
forslag til reguleringsplan med bestemmelser. Grunneierne dekker kostnadene med 
utarbeidelse av reguleringsplanen samt eventuelle endringer/korreksjoner som fremkommer 
under den politiske behandlingen. 
 
3.  Veier og parkeringsplasser 
 
Veier og parkeringsplasser innen reguleringsfeltet opparbeides og bekostes av grunneiere i 
henhold til den standard som følger av reguleringsplanen eller det som er sedvanlig i 
tilsvarende felt. Grunneierne har også ansvaret for å erverve nødvendig grunn og rettigheter 
for veifremføring og tilslutning til eksisterende veinett. Før utbygging starter skal grunneierne 
ha sørget for å oppnå avtaler med private veistyrer vedrørende rett til å bruke veiene og avtale 
om alpinområdets andel i drift og vedlikehold av eksisterende private veier som alpinområdet 
tilsluttes. 
 
4.  Vannforsyning og avløp 
 
Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte nødvendig vannforsyning i sin helhet. Dette 
gjelder også vannforsyning til eventuell kunstsnøproduksjon. 
 
Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte avløp i henhold til de bestemmelser som gis i 
reguleringsplanen og øvrige offentlige vedtak og tillatelser. 
 
Grunneierne har ansvar for å organisere framtidig drift og vedlikehold på privat vann- og 
avløpsanlegg. 
 
I sone 3-6 i henhold til avløpsplan for Golsfjellet hvor det eksisterer kommunalt avløps- og 
renseanlegg skal grunneierne bekoste alt ledningsnett frem til kommunal hovedledning. 
Utbygging vil ikke bli tillatt før Gol kommune har mottatt et anleggsbidrag som er stort nok 
til å finansiere nødvendig utbygging av kommunalt renseanlegg og kommunalt 
ledningsanlegg. Anleggsbidragets størrelse vil bli beregnet når Gol kommune har fått oversikt 
over hva den kommunale avløpsutbyggingen vil medføre av kostnader. 
 
Det inngås egne avtale om anleggsbidraget. Det vil bli opp til kommunestyret å vurdere 
størrelsen på tilknytningsavgiften i området der det er innbetalt anleggsbidrag. 
 
Utbyggingen innen sone 3-6 kan bli avhengig av at det blir gitt tillatelse til økt utslipp til 
Tisleifjorden. 
 
5.  El- og telekabler 
 
Grunneierne inngår avtale med Hallingdal Kraftnett om fremføring av elektrisk energi. 
 
Grunneierne tar for øvrig ansvaret for og kostnadene med å tilrettelegge for fremføring av de 
kommunikasjonskabler som det anses realistisk å føre inn i alpinområdet de nærmeste årene. 
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6.  Tilrettelegging for ski- og turløyper 
 
Grunneierne sørger for å fremskaffe avtaler om rett til å anlegge nye og brukte eksisterende 
traseer for ski- og turløyper gjennom området. Likeledes inngås avtale om nødvendig 
vedlikehold av de aktuelle anleggene. Grunneierne sørger for å avklare eventuelle 
erstatningsspørsmål som kan oppstå i forbindelse med grunn- og rettighetserverv vedrørende 
anlegg av ski- og turløyper. Det skal på forhånd inngås avtale med Golsfjellet Utmarkslag BA 
om ansvaret for drift og vedlikehold av sti og løypenett. 
 
7.  Drift av alpinanlegget og økonomiske forutsetninger 
 
Grunneierne har det fulle økonomiske ansvaret for utbygging, drift og eventuell avvikling av 
alpinanlegget. Dersom alpinanlegget er ute av drift i 5 år forpliktes grunneierne til å avvikle 
anlegget. Det vil si at alle tekniske installasjoner som heismaster, fundament, kabler med mer 
skal fjernes og området skal i størst mulig grad etterlates slik det så ut før utbyggingen. 
 
Grunneierne kan i fellesskap eller hver for seg overdra utbyggingen og driften av 
alpinanlegget til en ekstern utbygger jfr. Avtalens pkt. 1. I så fall trer utbyggeren inn i  
grunneiernes/grunneierens sted og signerer denne avtalen. Ved slik overdragelse vil Gol 
kommune sikre seg at utbygger til enhver tid har et beløp tilgjengelig  for oppfyllelse av pkt. 
7. Utbygger forplikter seg derfor gjennom denne avtalen til å stille med tinglyst bankgaranti, 
eller annen form for garanti, som er øremerket opprydding i forbindelse med en eventuell 
avvikling av anlegget. Bankgarantien skal tinglyses som førsteprioritetspant og godkjennes av 
kommunen før rammetillatelse/byggetillatelse til heisanlegget blir gitt av Gol kommune. 
 
8.  Kart og oppmålingsarbeider 
 
Geodetisk grunnlag 
EUREF 89 og NGO 1948 er det geodetiske grunnlaget til grunnriss, mens NN 1954 er 
grunnlaget til høyde. 
 
Beregninger/stikningsdata 
Vegberegninger, dvs. geometrisk beregnet senterlinje (rettlinjer/kurver) skal danne grunnlaget 
for alle vegers stikningsdata – inkl. snuhamre 
Stikningsdata omfatter koordinater (xyz) for vegenes senterlinje – så som start-, kryss-, kurve- 
og endepunkter i tillegg til per pel (10 meter). 
Vegenes senterlinje skal danne basis for etablering av tomtegrenser mot vegsystemet i h.h.t 
reguleringsplanen. 
Alle vegberegninger og stikningsdata skal leveres Gol kommune på digital form og på SOSI-
format. 
 
Kart- og delingsforretning, grensemerking m-m. 
Utbygger skal rekvirere kartforretning over eksisterende eiendommer så langt dette er 
nødvendig for å påvise, kartlegge og sikre eksisterende eiendomsgrenser. 
Private firma, herunder utbygger, med nødvendig kompetanse for kart- og 
oppmålingsarbeider kan utføre slike arbeider. Det skal sendes inn dokumentasjon på en har 
kompetanse/erfaring for utøving av nevnte arbeider. (Gol kommune skal godkjenne utførende 
private aktører før kart- og oppmålingsarbeider tar til). 
Hvis oppmålingsarbeiderne utføres av privat firma, skal Gol kommune minimum ha ansvaret 
for kartforretningene og utstedelsen av målebrevsdokumenter samt nødvendige registreringer 
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før og etter oppmålingsarbeidene. Oppmålingsgebyrene beregnes da etter pd. 12 i 
gebyrregulativet for ”Kart- og oppmålingsarbeider” – 50/50 deling. 
Tinglysningsgebyr betales i h.h.t gebyr på tinglysningstidspunktet. 
 
Krav, spesifikasjon og kontroll 
Alle kart- og oppmålingsarbeider skal følge kravene i ”Norm for kart og kommunale 
oppmålingsarbeider” samt delingsloven. 
Utbygger skal levere dokumentasjon på alle utførte kart- og oppmålingsarbeider til Gol 
kommune enten løpende eller ved arbeidets avslutning. Alle data skal leveres på SOSI-format 
og for øvrig i samsvar med FKB-standarden slik at disse enkelt kan anvendes som et ledd i 
ajourhold av kommunens digitale kartverk. 
 
9.  Overtakelse av bygg og anlegg 
 
Dersom det blir aktuelt at Gol kommune skal overta VA-anlegget skal prosjektering, teknisk 
løsning og dimensjonering utføres i h.h.t krav satt av Gol kommune. 
 
10.  Tvist 
 
Enhver tvist mellom partene som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom 
forhandlinger. Oppnåes ikke enighet, blir tvisten avgjort ved voldgift (eller vanlig domstol) 
etter reglene i tvistemålsloven. Ved ordinær rettergang skal søksmål anlegges ved Hallingdal 
Tingrett. 
 
Denne avtalen foreligger i ……. likelydende eksemplarer, ett til hver av partene og kopi til 
Golsfjellet Utmarkslag BA. 
 
 
……, ……/…….20…..    ………, ……/…….20…. 
 
………… kommune:     Grunneiere: 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Ordfører       

eier g.nr. …………. b.nr. ……………. 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Rådmann       

eier g.nr. …………. b.nr. ……………. 
 
 
       ………………………………………….. 
       

eier g.nr. ……………. b.nr. ……………. 
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12. FORSLAG TIL AVTALE OM INNBETALING TIL 
FELLESTILTAK OG FRIAREALKASSE. 
 
12.1 Innledning 
Dette er en svært viktig avtale. Den har som formål å bidra til å gjennomføre i praksis 
intensjonene i utmarkslagets vedtekter § 5. 
 
Avtalen er avgrenset til å gjelde for de som ligger innenfor utmarkslagets geografiske område. 
 
12.2 Sammendrag av innholdet i avtalen 
• Hvem avtalen er inngått mellom. Avtalen er inngått under henvisning til Utmarkslagets 

vedtekter § 5, samt reguleringsplan for området. 
• Bestemmelse om engangsinnbetaling ved salg / bortfeste av tomter til hyttebygging. Hva 

ordningen omfatter. Hvordan salg / bortfeste av tomter skal meldes, 
innbetalingsbetingelser, beløpets størrelse og krav om indeksregulering. 

• Bidrag fra bygg som blir brukt til utleie. Hvilke bygg ordningen omfatter, definisjon av 
begrepet utleieenhet, betalingsbetingelser, beløpets størrelse inndelt i følgende klasser; 
høy og lavstandard hytter / enheter, campingplasser og andre serverings-, service- og 
aktivitetsbedrifter. Definisjon på høy og lavstandard hytter / enheter. Hvordan registrering 
av utleieenhetene skal skje. 

• Krav om at det tas inn bestemmelse i kjøpekontrakt / skjøte eller festekontrakt om at 
kjøper / fester av hyttetomt forplikter seg til å betale årlige avgifter / bidrag for 
renovasjon, vann, avløp og andre servicefunksjoner herunder bidrag til fellestiltak som 
leie av grunn til løyper og stier, brøyting av skiløyper, vedlikehold av turstier m.v. 

• Praktisering av ordningen med friarealkasse, dvs. hvem ordningen omfatter, hvem som 
skal fastsette friarealavgiften og størrelse på den, når betaling skal skje, utbetaling fra 
friarealkassen og hva som legges til grunn for utbetalingen. 

 
Avtalen inneholder dessuten definisjoner av de enkelte objekter det skal innbetales avgifter 
for. 
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13. FORSLAG TIL AVTALE OM INNBETALING TIL 
FELLESTILTAK 
 
13.1 Innledning 
Både bedrifter og hytteeiere som er lokalisert utenfor utmarkslagets geografiske område 
benytter fellestiltak som er opparbeidet og driftes av utmarkslaget. Det gjelder skiløyper, 
turstier m.v. både innenfor og utenfor utmarkslagets geografiske område. For å få disse 
bedriftene og hytteeierne med på å finansiere fellestiltak vil de få tilbud om å tiltre denne 
avtalen. 
 
13.2 Sammendrag av innholdet i avtalen 
• Hvem avtalen er inngått mellom. 
• Formålet med avtalen. 
 

”Golsfjellet Utmarkslag har bl.a. som formål å ”arbeide for utvikling, drift og forvaltning 
av fellesgode og felles tiltak på Golsfjellet knytt til arealressursar, miljø, kulturverdiar og 
all infrastruktur som er nødvendig for å utvikle og drifte Golsfjellet som landbruks- og 
reiselivsområde.” 
Partene er enige om at den infrastruktur som Utmarkslaget tilrettelegger innenfor 
utmarkslagets geografiske område er til stor nytte også for bedrifter og hytteeiere som 
ligger utenfor dette området. På den bakgrunn er partene enige om samarbeid, og om at 
det skal ytes økonomisk kompensasjon for opparbeidelse, tilrettelegging og vedlikehold av 
de fellestiltak som Utmarkslaget tar ansvaret for. Det gjelder bl.a. turstier og skiløyper.” 

 
• Hvem som har ansvar for å avklare grunneierforhold, opparbeide og vedlikeholde 

skiløyper, sykkelstier og vanlige turstier.  
• Bestemmelse om årlig innbetaling til fellestiltak etter satser, avhengig av kategori for 

boform det vil si overnattingsbedrifter, campingplasser, andre serverings-, service- og 
aktivitetsbedrifter, utleiehytter, anlegg med utleieenhet (leiligheter) og private hytter. Det 
er i tillegg gitt en definisjon av hva som menes med utleieenhet  og utleie.  

• Krav om opplysninger som bedrifter /hytteiere skal gi Utmarkslaget for å komme i riktig 
kategori for innbetaling. 

• For hvor mange år avtalen skal gjelde. Konsumprisindeksregulering av satsene hvert 5 år. 
• Regler ved oppsigelse av avtale. 
• Hvordan tvist skal løses. 
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14. FORSLAG TIL AVTALE OM SAMARBEID MELLOM 
GRUNNEIERNE I DET ENKELTE REGULERINGSPLAN- 
OMRÅDET / UTBYGGINGSOMRÅDET. 
 
14.1 Innledning 
Avtalen tar sikte på å regulere forholdet mellom grunneierne i det enkelte 
reguleringsplanområdet / utbyggingsområdet. 
 
14.2 Sammendrag av innholdet i avtalen: 
• Hvem avtalen er inngått mellom. 
• Formålet med avtalen. 
 

”Avtalens formål er å regulere forholdet mellom de involverte partene for så vidt gjelder 
• Felles planlegging 
• Felles utbygging av infrastruktur 
• Finansiering av felles investeringer 
• Fordeling av investeringskostnader 
• Vedlikehold og drift av fellesanlegg 
• Fordeling av driftskostnader 
• Felles bestemmelser i salgs – og festekontrakter” 

 
• Krav om felles reguleringsplan som inneholder plan for veger og parkeringsplasser, 

vannforsyning, avløp, el.forsyning og opplegg for telekommunikasjon m.v. 
• Før arbeidet med anlegg av infrastruktur settes i gang avklares forholdet til eksisterende 

veganlegg i området, drift og vedlikehold av disse anleggene, forholdet til eksisterende 
avløpsanlegg og aktuelle telekommunikasjonsselskap. Samt nødvendighet av avtaler og 
eventuelle grunnerstatninger for framføring av overnevnte infrastrukturtiltak. 

• Overnevnte infrastrukturtiltak skal gjennomføres i fellesskap og etter plan. Innhenting av 
anbud og skriftlige avtaler for å gjennomføre hele eller deler av anleggs arbeidet. 

• Hvem som skal finansiere anleggskostnadene og beløpets størrelse. Resterende finansieres 
som felles låneopptak. 

• Hvordan fordeling av kostnader med planlegging og anlegg av infrastruktur skal være og 
størrelse på beløpet. Ved utvidelse eller nyetablering av bedrifter og lignende betales en 
sats som partene framforhandler. Tomtekjøpere / tomtefestere betaler sin andel av 
fellesinvesteringene, og at den enkelte grunneier får tilbakebetalt sitt innskudd og sin del 
av eventuelle lån dersom han selger eller fester bort tomter. 

• Hvordan snøbrøyting og vedlikehold av felles anlegg skal gjennomføres og fordeling av 
kostnader. 

• Krav om likelydende bestemmelser i kjøpekontrakter og festekontrakter vedrørende 
betaling av andel i fellesinvesteringer, betaling av årlige avgifter, gebyrer eller bidrag til 
drift av fellesanlegg. 

• Krav om at det skal føres regnskap som viser alle økonomiske forhold knyttet til 
grunneiersamarbeidet. 

• Hvordan tvist skal løses.  
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15. FORSLAG TIL AVTALE OM LEIE AV GRUNN TIL 
TURSTIER, SKILØYPER M.V. 
 
15.1 Innledning 
Avtalen skal benyttes av utmarkslaget eller andre som er ansvarlige for å opparbeide og drifte 
skiløyper, turstier m.v. Det gjøres oppmerksom på at satser for leie av grunn som er nevnt i 
pkt. 12 må framforhandles i hver enkelt sak. 
 
15.2 Sammendrag av innholdet i avtalen 
• Hvem avtalen er inngått mellom. 
• Formålet med avtalen. 
 

”Avtalen har som formål å bidra til å tilrettelegge for tilfredsstillende skiløyper, turstier, 
sykkelstier og stier for ridning. Tiltakene skal bidra til å utvikle Golsfjellet til et attraktivt 
område for rekreasjon, friluftsliv og reiseliv samtidig som landbrukets og den enkelte 
grunneiers interesser bli ivaretatt. 
Avtalen endrer ikke det lovfestede og hevdvunne prinsippet om fri ferdsel. 
Rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen følger eiendommen i forbindelse 
medeierskifte, og selger har plikt til å gjøre kjøperen kjent med avtalen.” 

 
• Hvilke traseer avtalen gjelder for. Det vil si; turstier, sykkelstier, løypetraseer og stier for 

ridning. Vilkår knyttet til eventuell flytting av traseer og hvem som skal bekoste flyttingen 
av en trase. 

• Definisjon av de ulike traseene, det vil si hvor mye rydding og tekniske inngrep anses som 
nødvendig for at den skal være fremkommelig samt bredde på traseen. Oversikt over  
trasealternativene; 

o turstier for ferdsel til fots,  
o tursti for rullestolbrukere,  
o sykkelsti, 
o skiløype,  
o lyssatt sti og  
o sti for ridning. 

• Hvilke retter og plikter som gjelder ved opparbeidelse og vedlikehold av stier og løyper 
som for eksempel rydding av skog / vegetasjon, kvisting av trær, inngrep i terrenget, 
drenering, planering av løsmasser eller sprengt stein, tilsåing av grasarter etc. 

• Hvilke rettigheter og plikter det er knyttet til merking, skilting og vedlikehold av traseer 
som for eksempel rett til merking og skilting av traseer, skilt skal ikke festes på levende 
trær, rett til å holde traseen vedlike ved å fjerne vegetasjon, greiner og fjerne stubber og 
stein, ikke tillatt å bruke plantevernmidler for å fjerne vegetasjon, rett til bruk av 
maskinelt utstyr som er tilpasset vedkommende tursti til vedlikehold og preparering. 

• Hva som skal gjøres på de punktene hvor løyper og traseer krysser gjerder som for 
eksempel lage grinder eller andre innretninger. Når dette skal settes opp og når det skal 
fjernes. Der tursti passerer grinder eller gjerder sørge for tiltak som gjør at beitedyr ikke 
slippes gjennom. 

• Bestemmelser om bruk av seterveg, skogsbilveg, traktorveg eller hovedtrase for 
lastebærer der disse også blir brukt til sti eller skiløype. 

• Bestemmelse om at jakt og beiteretten ikke endres påvirker tursti og løypenettet. 
• Forholdet til lover og forskrifter. 
• Hvordan skader som oppstår på grunneiers eiendom utenfor traseen skal løses. 
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• Satser for leie av grunn. Dette gjelder dersom anlegg, vedlikehold og/eller bruk av stier 
eller skiløyper fører til tap for grunneier utover hva som følger av allmennhetens rett til fri 
ferdsel. Det er laget retningslinjer for utbetaling av vedlag som følger av tap for grunneier. 
Disse er;  

o Tap av framtidig skogproduksjon pr arealenhet,  
o Vederlag for bruken av traseen  betales kr pr. løpemeter pr. år for; tursti inntil x m 

bred, tursti for rullestol, sykkelsti, skiløype kl I inntil x m bred, skiløype kl II inntil 
x m bred, lyssatt sti inntil x m bred og sti for ridning inntil x m bred. Samt et 
prosentvis tillegg der traseen går over dyrka mark. Deretter bestemmelse om når 
vederlaget skal utbetales og krav om indeksregulering.  

• Avtalens varighet, og mulighet for endringer i avtalen eller oppsigelse av avtalen. 
• Ansvar ved opphør av avtalen. Dette gjelder blant annet fjerning av skilter og annen 

merking, fjerning av bruer og klopper og rydding av traseer innen et gitt tidspunkt. 
• Hvem som skal bære kostnadene som er forbundet med avtalen. 
• Hvordan tvist skal løses.  

 24



16. FORSLAG TIL AVTALE OM LEIE AV GRUNN TIL 
ALPINANLEGG. 
 
16.1 Innledning 
Avtalen tar sikte på å regulere forholdet mellom de enkelte grunneiere / rettighetshavere og 
utbygger av anlegget. Det forutsettes at utbygger søker nødvendig konsesjon. Godtgjørelse for 
leie av grunn må framforhandles i hver enkelt sak. 
 
16.2 Sammendrag av innholdet i avtalen: 
• Hvem avtalen er inngått mellom. 
• Formålet med tiltaket og avtalen. 
 

”Formålet med tiltaket er å bidra til at Golsfjellet framstår som et attraktivt  område for 
reiseliv, rekreasjon og friluftsliv, samtidig som landbrukets og den enkelte grunneiers 
interesser blir ivaretatt.  
Det skal bygges alpinanlegg med nødvendig infrastruktur. 
Formålet med avtalen er å regulere forholdet mellom den enkelte grunneier / skogeier 
som blir berørt av tiltaket og utbygger og driver av tiltaket.” 

 
• Grunnlaget for avtalen. 
 

”Grunnlaget for avtalen er reguleringsplan for området vedtatt av Gol kommunstyre 
……….. og Utbyggingsavtale for skiheiser på Golsfjellet vedtatt av Gol kommunestyre  
…………..” 

 
• Hva tiltaket omfatter av bygging, drift og vedlikehold av bygninger / servicebygg, veger,  

parkeringsplasser, traseer for nedfart, skiheiser / stolheiser, vannforsyning, avløp, el og 
telekabler. Leiearealene deles inn i to kategorier;  

1. Arealer til permanente anlegg som veger, parkeringsplasser, servicebygg og andre 
tekniske installasjoner.  

2. Arealer som brukes til nedfartsløyper m.v. og som kan utnyttes til andre formål 
som for eksempel beite i sommerhalvåret.   

• Leietakers rådighet over områder. Områdene er delt inn i arealkategori 1 og 2. 
Arealkategori 1 kan disponeres fullt ut av leietaker. Arealkategori 2 forutsettes kun brukt 
til løypetraseer. Bestemmelser knyttet til etablering, drift og adkomst til de leide arealene. 

• Grunneierens / skogeierens rådighet over areal som er bortleid inndelt etter arealkategori:  
 
Arealkategori 1: grunneier / skogeier har rett til å benytte veger og parkeringsplasser til 
transport til landbruksformål under bestemte forutsetninger. 

• Arealkategori 2: grunneier /skogeier har rett til uhindret å utnytte arealet til jordbruk / 
beite og  skogsdrift på vanlig måte i en fastsatt periode i sommerhalvåret, samt 
bestemmelser knyttet til bruken for eksempel ikke unødvendig legg igjen hogstavfall i 
løyper og traseer, sette i stand arealene i samme stand som de var før skogsdrift. 
Grunneier / skogeier er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker. Dette under forutsetning av 
at det ikke er opptrådt uaktsomt i forbindelse med landbruksdrift, eksempelvis  tommer 
som kan bli liggende igjen i traseene. 

• Bestemmelser knyttet til bruk av gjerde. To typer gjerde; ett for husdyr og ett vernegjerde 
for å hindre uønsket trafikk i heisetraseer og nedfartsløyper. Ansvar knyttet til oppføring, 
bruk og nedtakning av gjerder i området skal skje og hvem som er ansvarlig. 

 25



• Krav om oppmåling av arealer for de eiendommer som blir berørt fordelt på arealkategori 
1 og 2, samt oppmåling av gjerder. 

• Godtgjørelse for leie av grunn / ulempeserstatning for arealkategori 1 og 2. Hva leien 
omfatter for eksempel kort beitesesong, driftsulemper, arronderingsulemper, kantskader i 
skog, framtidig tap av skogproduksjon.  

• Bestemmelse om indeksregulering av de årlige godtgjørelsene. 
• Bestemmelse om rett til å be om forhandlinger om utvidelse / endringer av leiearealet.  

Mindre vesentlige endringer kan kreves gjennomført. 
• Bestemmelse om at grunneiere har fortrinnsrett til arbeid eller oppdrag i anlegget. Det 

utarbeides i felleskap retningslinjer for hvordan denne ordningen skal praktiseres.  
• Varigheten på leiekontrakten, samt mulighet for å forhandle om videreføring av 

leieforholdet og frist for dette. 
• Forutsetninger som må være oppfylt før avtalen trer i kraft. Det vil si krav om finansiering 

av investeringer og at det må foreligge avtale med driver av anlegget. 
• Grunneier har 1. prioritet i pant / sikkerhet i anlegget og festeretten og plikter å sørge for 

pantefrafall.. 
• Grunneiers rett til overdragelse av rettigheter til andre. 
• Ved mislighold av avtalen gjelder vanlig regler for behandling av misligholdsaker.  
• Bestemmelse om opphør av virksomheten dersom virksomheten er ute av drift i x antall 

år. I den forbindelse stilles det krav om tilfredstillende avvikling og opprydding av 
anlegget med tinglyst bankgaranti eller annen form for sikkerhet. 

• Hvordan tvist skal løses.  
• Hvem som skal dekke alle kostnader knyttet til utarbeidelse av denne avtalen. 
• Krav om tinglysning. 
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17. FORSLAG TIL KJØPEKONTRAKT FOR 
HYTTETOMTER 
 
17.1 Innledning 
Dette er et utkast til kjøpekontrakt som er utarbeidet i samarbeid med utmarkslaget. De 
grunneierne som bruker mekler til å omsette tomter vil bli presentert for en noe mer 
omfattende avtale, særlig når det gjelder forholdet til mekleren. For disse er det viktig å passe 
på å få med de viktigste punktene i dette avtaleutkastet. I praksis har dette fungert bra. 
 
Det gjøres oppmerksom på at Norges Bondelag / Norges Skogeierforbund har utviklet en 
kjøpekontrakt for salg av hyttetomter. Denne finnes på organisasjonens hjemmesider; 
www.bondelaget.no og www.skogeierforbundet.no  
 
17.2 Sammendrag av innholdet i avtalen 
• Hvem avtalen er inngått mellom. 
• Hvem som selger og hvem som kjøper hyttetomten og tinglysning av tomten. 
• Betalingsbetingelser. Fire alternative betalingsmåter; kontant ved undertegning av 

kontrakt, x kr betales kontant ved undertegning av kontrakten og kr x betales kontant når 
det forligger tinglyst skjøte, betales kontant når det foreligger tinglyst skjøte, x kr betales 
kontant ved undertegning av denne kontrakten og det utstedes en obligasjon 
(pantedokument) til selger på kr x. Samt betingelser knyttet til renter og nedbetaling av 
den skyldige kapitalen. 

• I tillegg til kjøpesummen stilles det krav om betaling av tomtas andel av 
grunnlagsinvesteringer / infrastruktur. Dette gjelder for eksempel planlegging av veg, 
vann, avløp, el. forsyning og kommunikasjon med kr x. Kontant betaling. 

• Krav til tomtens tilstand og eventuelle heftelser ved salgs- og kjøpstidspunktet. 
• Kjøpers retter og plikter i tilknytning til adkomst, parkering, anlegging av privat veg og 

tilknytninger til adkomstveier.  
• Krav om tilknytning til offentlig eller privat vannforsynings- og avløpsanlegg, nettselskap 

for strøm og eventuelt andre aktuelle kommunikasjonstilbud. Der det ikke er tilbud om 
tilknytning til felles vannforsyningsanlegg eller åpne vannkilder kan kjøper foreta 
grunnboring på egen tomt, eventuelt inngå avtale med andre om fellesanlegg. Ved senere 
framføring av offentlig vannforsyning i området er kjøper forpliktet til å knytte seg til 
denne på samme måte som for avløpsanlegg. Krav til estetisk utforming og hvem som skal 
bære kostnadene ved etablering og tilknytning. 

• Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av vedlikeholdskostnader for bruk av veger, samt 
årlige avgifter til renovasjon, vann, avløp og andre servicefunksjoner som for eksempel 
leie av grunn til løyper og stier, brøyting av skiløyper, vedlikehold av turstier m.v. 

• Bestemmelser om inngjerding av tomten i henhold til vedtatt reguleringsplan og at det 
tillatt med beiting i området. 

• Forholdet til reguleringsbestemmelser og andre offentlige pålegg eller reguleringer som 
gjelder for området. 

• Bestemmelse om at kjøper ikke har jakt- og fiskeretter og andre rettigheter i området som 
følge av tomtekjøpet. 

• Ved overdragelse av tomten stilles det krav om tinglyst skjøte og kjøpesummen. 
• Kjøper plikter å dekke utgiftene forbundet med inngåelse av kontrakt. 
• Hvor mange eksemplarer av kjøpekontrakten skal foreligge. 
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