
AVTALE OM VAKTMESTERTJENESTER  
 

Mellom Hafjell-Sørlia 1 Hytteierforening og Hafjell Hytteformidling AS er inngått 

følgende avtale:  
 

Bakgrunn  

Hytteeierforeningen består av 120 enheter. Mange av hyttene er i kombinert bruk, dvs. noe privat bruk 

og noe utleie. Både sommer og vinter er området godt besøkt, både hverdager og helg. 

Vaktmestertjenestens tilgjengelighet og beredskap er svært viktig for foreningen.  
 

Avtalen omfatter kjøp av følgende tjenester:  

  

1. Overvåke og administrere  
1.1. Foreningens felles avtaler gjennom Sørlia Infra  

1.2. Vedr. brøyting og grusing av veier, stikkveier og P-plasser  

1.3. Vedr høvling, salting og reparasjon av skader på veier og stikkveier  

1.4. Foreningens avtale vedr. tømming av søppelbeholdere  

1.5. Utskifting av lyskilder i veibelysning, evt. Ved bestilling fra ekstern leverandør  

1.6. Foreningens avtale med grunneier vedr. trefelling og besørge felling av trær som truer 

bygninger  

(Hytteeiers skriftlige ønske om felling av trær behandles av styret, tillatelse skal innhentes 
fra grunneier. Hytteeier besørger/bekoster selv felling, gjerne ved bestilling hos foreningens 

vaktmester.)  

1.7. Hovedforeningens hovednøkkel, og ved behov tilby hytteeiere å skaffe nøkler og 

låsesylindere for hytteeiere mot faktura, samt oppbevare reservenøkler og hovednøkler på en 

trygg måte.  

  

2. Fysiske tjenester  

2.1. Holde stikkrenner og grøfter åpne, spesielt før vårløsning  

2.2. Ukentlig holde området rundt søppelbeholdere fritt for søppel  

2.3. Overvåke og ved behov plukke søppel i området ellers  

2.4. Utplassere og ved behov etterfylle strøsandkasser på avtalte steder i området  

2.5. To ganger pr år grundig klipp av fellesområdene, helt inn til hytteveggene, fortrinnsvis i juni 

og august/september, samt en runde rundt hyttene med gressklipper i juli. Dette arbeidet må 

gjøres innenfor normalarbeidstid for å være til minst mulig ulempe for gjestene.  

2.6. Tilsyn med hyttene med tanke på hærverk, innbrudd og skader og varsle hytteeier ved behov  

2.7. Slå av og på varmekabler for vannrør i alle hytter hvor hovednøkkel fungerer før og etter 

vintersesong 

2.8. Slå av og på varmekabler for bekken før og etter vintersesong  
  

3. Nødvendig utstyr  
Vaktmester må disponere nødvendig utstyr uten kostnad for foreningen  

  

4. Tidkonto  
Vaktmester stiller til disposisjon opp til 40 timer pr. år som kan brukes etter avtale med styret  

  

5. Rapporter og møter  

5.1. Vaktmester skal ved behov møte på styremøte i Øyer eller via telefon  

5.2. Vaktmester skal ved behov delta på befaring med styret, grunneier eller kontaktperson i 

Sørlia Infra 

5.3. Vaktmester skal møte styret for gjennomgang av samarbeidet to ganger per år. (april 

og september)  

5.4. Vaktmester skal uoppfordret sende kvartalsrapport til styret@sorlia1.no.   

Rapporten skal omfatte:   

mailto:styret@sorlia1.no


5.4.1. hovedarbeidsoppgaver utført siste kvartal  

5.4.2. hovedarbeidsoppgaver planlagt neste kvartal  

5.4.3. spesielle hendelser siste kvartal  

5.4.4.    for bruk av tidkonto  
   

6. Avløser / ferievikar  

Ferieavvikling må avtales med styret og ved behov må det arrangeres vikar/avløser.  

  

7. Lover og forskrifter  

Alt arbeid skal være i tråd med gjeldende lover og regler og vaktmester forplikter seg til å følge 

ligningsmyndighetenes regler ved bruk av underleverandører, avløsere eller andre hjelpemannskap.  

  

8. Varighet og oppsigelse  

Avtalen trer i kraft 1. oktober 2019 og løper i 3 år. Avtalen forlenges automatisk for 12 måneder ad 

gangen dersom den ikke sies opp av én av partene innen 1. juli.   

Begge parter kan si opp avtalen skriftlig ved vesentlig mislighold. Ved mislighold er oppsigelsestiden 

30 dager.   

Ved store strukturelle endringer i hytteområdet kan avtalen sies opp med en oppsigelsestid på 60 

dager.   

  

9. Pris og betalingsvilkår  

 

Pris kr. 160 000,- pr. år inkl. mva.   
 

Fakturering pålydende kr 32 000 + 25% mva. skal gjøres per kvartal, på følgende datoer; 

31. oktober, forfall 15. november 

31. januar, forfall 15 februar 

30. april, forfall 15. mai 

31. juli, forfall 15. september 
 

Eventuelt avtalt ekstraarbeid utover tidkonto belastes med kr 400 + 25% mva. 
 

Eventuell kjøring utenfor Øyer kommune dekkes etter statens satser.   
 

Faktura sendes:  

Hafjell-Sørlia 1 hytteeierforening  

c/o Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS  

Avdeling Lillehammer  

Postboks 1079, Skurva  

2605 Lillehammer  

 

10. Avtale om arbeid for hytteiere 

 

Hytteeiere kan bestille lokal snømåking inn til trapp hos Hafjell Hytteformidling. 

Avtalte priser er: 

«Kort vei» kr. 1500 inkl. mva per vinter 

«Lang vei» kr. 2500 inkl. mva per vinter 

Kontakt Omar Bjørnstad for befaring og eventuell bestilling. Mobil 932 53 479 

 

Hafjell, dato: 

 

For Hafjell-Sørlia1 Hytteeierforening   For Hafjell Hytteformidling AS 

 

 

-----------------------------------------------                                    --------------------------------------------  


