AVTALE
Denne avtalen skal benyttes der Heimevernet ikke har eierinteresser i skytebaneanlegget, men kun
utfører trenings- og øvelsesskyting på tilgjengelige hold. Mellom HV-xx og, nedenfor kalt
Heimevernet, og xxx skytterlag, nedenfor kalt Skytterlaget, er det inngått slik avtale:
1. Heimevernet får rett til bruk av Skytterlagets skytebaneanlegg og skytterhus på gnr. xxx, bnr xxx i
xxx kommune.
2.

Bruksretten gjelder i en periode på xx år fra og med den dato avtalen er underskrevet av begge
parter. Avtalen kan sies opp av begge parter med 12 måneders skriftlig varsel.

3.

For bruksretten skal Heimevernet betale følgende:
a) Kr 1.500,- pr. dag som Heimevernet bruker anlegget
b) Kr. 1,- pr. skudd på elektroniske skiver
(det kan alternativt avtales fast pris for a) og b)
c) Betale for skader som forårsakes av Heimevernet
Beløpet inkluderer utgifter til strøm. Vask og opprydding etter bruk skal besørges av Heimevernet.

4.

Heimevernet kan bruke skytebanen og skytterhuset inntil 15 dager pr. år. Bruk utover
dette forutsetter særskilt avtale mellom partene. Bruk av skytterhuset omfatter tilgang til
WC, kjøkken og oppholdsrom.

5.

Bruksrettsavtalen gjelder Heimevernet, men andre forsvarsgrener kan gis adgang til anlegget
etter først å ha innhentet samtykke fra Skytterlaget.

6.

Terminlistene for Skytterlaget og Heimevernet skal være ferdig utarbeidet senest 15. februar for
årets virksomhet. Partene samordner sine behov før endelig terminliste settes opp. Ved
eventuelle kollisjonstilfeller, skal skytterlaget ha fortrinnsrett.

7.

Heimevernet kan bruke skiveutstyr og sambandsutstyr som tilhører banen. Skytterlaget er
ansvarlig for at skiveutstyr er på plass og i orden. Før og etter hver skyting skal det kontrolleres
at banen og utstyret er i orden. Skader som er skjedd under skytingen skal utbedres av den part
som har forårsaket skaden.

8.

Heimevernets bruksrett skal for øvrig være på de samme betingelser som Skytterlaget har i
kontrakt med grunneier.

9.

Skytterlaget skal påse at skytebanen tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentlige
bestemmelser om sikkerhet og skytebaneanlegg.
Denne avtalen er undertegnet i to eksemplar, med ett til hver av partene.
Sted/dato: ……………………….

Sted/dato: ………………………………..

For xxxxx skytterlag
Etter fullmakt

HV-Distrikt xx

Xxxx xxxxxx
Leder

Xxxxxx xxxxxx
Distriktssjef

