
Samarbeidsavtale for utbygging av Gausdal rullepark 

  
 

• Parter 
Avtalen er inngått mellom Gausdal Skilag (GS) og Gausdal kommune (GK) 
 

• Bakgrunn 
Gausdal Skilag vil bygge rullepark ved Gausdal Arena. GS har innhentet delfinansiering og fått tilsagn om 
spillemidler gjør at Gausdal Rullepark kan realiseres. 
 

• Hva avtalen gjelder 
Avtalen gir Gausdal Skilag tillatelse til å bygge Gausdal rullepark på GKs eiendom på vegne av GK. 
 
Gausdal rullepark skal eies av GK for videre drift og vedlikehold. 
 
 

• Eiendom 
Gausdal rullepark skal bygges på Industritomta 2, 2651 Østre Gausdal 
 

• Gausdal rullepark 
Gausdal rullepark er beskrevet i vedlagte prospekt og inngår som ett av flere aktivitetsanlegg på samme 
tomt som Gausdal Arena, sandvolleyanlegg, basket/hockeybane, sosiale områder med mer. 
 

• Oppgaver og ansvar 
GS er byggherre og har ansvar for at prosjektet blir gjennomført etter plan innenfor finansierte midler.  
 
 

• Finansiering og kontroll 
Gausdal rullepark er budsjettert og skal finansieres på følgende måte: 

 
Sparebankstiftelsen DNB 400.000,-  
Spillemidler     600.000,-  
Lions Gausdal  100.000,- 
Gausdal Kommune  100 000,- 
Gausdal Skilag egne midler 100 000,- 
MVA refusjon  200 000,- 
TOTALT   1 500 000,- inkl. MVA 

 
Dugnad gjennomført av GS og barteravtaler med lokale underleverandører kommer som 
tilleggsfinansiering.  
 

• Spillemidler 
GS har sendt inn og fått godkjent spillemiddelsøknad. GS har ansvar for å fremstille nødvendig 
dokumentasjon for spillemiddelsøknad. 
 

• Overtagelse 



GK overtar Gausdal rullepark når ferdigattest foreligger og er deretter ansvarlig for drift og vedlikehold 
av Gausdal rullepark. Garantiarbeid følges opp av GK. 
 

•  Bruk av Gausdal rullepark  
Gausdal rullepark er til enhver tid åpent for allmennheten. Gausdal rullepark må ikke brukes slik at det er 
til utilbørlig sjenanse for omgivelsene. Brukerne skal sørge for at stedet til enhver tid er ryddig og at 
søppel fjernes. 
 
GK kan lage bruksregler for Gausdal rullepark hvor blant annet brukstid, søppelhandtering mm 
bestemmes. 
 

• Drift og vedlikehold av Gausdal rullepark  
GK skal være ansvarlig for å drifte Gausdal rullepark etter overtagelse. Drift og vedlikehold vil bli utført 
etter de til enhver tid gjeldende rutiner i GK. GK skal være ansvarlig for vedlikehold av Gausdal rullepark.  
 
I drift inngår blant annet: 

• Ettersyn av Gausdal rullepark. 
• Klipping av gress i og rundt Gausdal rullepark. 
• Tømming av søppelbøtter. 

 
 
GK kan inngå avtale med andre om å overta daglig drift av anlegget på samme vilkår.  
 
Gausdal, Dato ………………. 
 
 
 
For Gausdal kommune    For Gausdal Skilag 
 


