TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Avtal om upplåtelse av vägar för
tävling arrangerad av
………………………………………………………………………………………………………….
VÄGHÅLLARE…………………………………………………………………………………………

lämnar härmed tillstånd att använda väghållarens tillhöriga vägar enligt följande:
1. ARRANGÖR………………………………………………………………………………………………………
2. TIDPUNKT FÖR TÄVLING……………………………………………………………………………………..
3. BERÄKNAT ANTAL DELTAGARE……………………………………………………………………………
4. VÄGAR SOM UPPLÅTES………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Vägarna upplåtes i befintligt skick, väghållaren ansvarar således inte för att
vägarna ur säkerhetssynpunkt är tillfredsställande.
6. AVLYSNINGSTIDER

Vägsträcka………den………………..kl…………. till den……………….kl…………..
Vägsträcka………den………………..kl…………..till den……………….kl…………..
Vägsträcka………den………………..kl…………..till den……………….kl…………..

7. Arrangören svarar för att erforderliga tillstånd inhämtas från myndigheter.
Tillstånd inhämtas från markägare/vägägare längs aktuella sträckor. Skriftligt
medgivande ska redovisas från markägare/vägägare för detta avtals giltighet.

8. Arrangören svarar för avlysning av vägarna, skriftligen meddelar boende utefter
tävlingssträckorna.

Kils kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon +46 (0)554-191 00

Bankgiro

109-6510

Box 88

Kommunhuset

Fax

+46 (0)554-100 95

PlusGiro

12 21 10-0

665 23 Kil

Östra Torggatan 2D

E-post

kommun@kil.se

Org.nr

212000-1751
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Ansvarar för avspärrning, vägvisning, bevakningolycksfallsberedskap inklusive
framkomlighet för utryckningsfordon samt i övrigt vad som gäller för ordningens
upprätthållande.

9. Arrangören svarar för och bekostar allt extra vägunderhåll och andra åtgärder
som kan bli nödvändiga för tävlingens genomförande. Överenskommelse om
hithörande arbeten ska träffas med väghållaren i varje särskilt fall.

10. Arrangören är skadeståndsskyldig för skador som uppstår på vägar, diken,
broar och vägräcken under tävlingen. Alla värderingsfrågor ska lösas enligt
principen att väghållaren vare sig ska tjäna eller förlora på vägupplåtelsen.
Väghållaren leder återställningsarbetet. Allt återställningsarbete ska vara
genomfört senast 14 dagar efter genomförd tävling.

11. Väghållaren äger rätt att kräva att arrangören ställer bankgaranti i
förekommande fall, vilken ska regleras i detta avtal.

12. Till följd av tävlingen uppkomna skadeståndsanspråk från tävlande eller publik
ersätts av arrangören.

13. ÖVRIGT

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………......den……………………..

FÖR ARRANGÖREN

FÖR VÄGHÅLLAREN

………………………………………….

……………………………………….

Adress………………………………..

………………………………………..

Tfn…………………………………….
Avtalet skrives i 3 ex varav 2 ex till tävlingsledningen och 1 ex behålls av
väghållaren.

Sida 2 av 2

