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Avtal om fritidshuggning
Uppgifter om köparen
Efternamn

Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress

Postnummer

Telefon

Ort
E-post

Beskrivning av området där uttag av gagnvirke får ske

Utmärkning av gagnvirke
sker med vedblecka eller med färgmarkering som anvisats i fält
sker genom markering av de träd som ska lämnas kvar inom fält, anvisat område
sker genom att köparen självständigt utsynar gagnvirke inom enligt skogsvårdsmässiga principer.
Områdets yttre gränser markeras av säljaren med snitsel
§ 1 Avtalet omfattar tillstånd för fällning av träd på mark ägd av Älvkarleby kommun, inom område som beskrivs ovanför.
Inga åtgärder får påbörjas innan nedanstående villkor har uppfyllts.
§ 2 Blankett Ansökan om borttagning av träd på kommunens mark måste vara ifylld.
§ 3 Köparen ansvarar för att arbetet bedrivs enligt skogsvårdsmässiga principer samt gällande arbetsskyddsbestämmelser.
§ 4 Köparen ansvarar för eventuella skador som kan uppstå på personer, mark, vägar, ledning, byggnader m.m. i samband
med avverkning och transport. Skadeståndsanspråk från köpare eller tredjeman som kommunen får utge på grund av
skador uppkomna vid avverkning och transport skall köparen ersätta kommunen för. Åtgärden ska utföras med stor
hänsyn till närboende och allmänhet, vägar får inte blockeras.
§ 5 Var part ansvarar mot sig själv och mot tredjeman om skada skulle uppstå i samband med utförande av egen arbetsinsats.
§ 6 Köparen faktureras 300 kr inkl. moms per träd.
§ 7 Efter avslutat arbete ska området städas. Virke, ris och grenar får inte lämnas på platsen om inte särskilt angetts i
”beskrivning av området inom uttag av gagnvirke får ske”. Tillfälligt upplag får göras inom beskrivet område under 		
pågående arbetsinsats.
§ 8 Åtgärden ska påbörjas senast 3 månader efter avtalets tecknande, annars upphör avtalet att gälla.
Avtalet kan inte överlåtas. Städning av området ska vara avslutat senast en månad efter avslutad åtgärd.
Köparen ska meddela kommunen när städningen är avslutad, så att besiktning kan göras. Om städning
och borttransport inte utförts inom överenskommen tid har kommunen rätt att utföra arbete på köparens
bekostnad.
Älvkarleby kommun, tekniska avdelning, försäljer härmed virke på rot på kommunens mark till köparen enligt ovanstående överenskommelse. Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift ansvarig, Älvkarleby kommun

Underskrift köpare
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@alvkarleby.se
026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal i vilket elen registrerade är part eller för att vidta åtgärder på
begäran av elen registrerade innan ett sådant avtal ingås (rättslig grund se clataskyddsförorclningen artikel 6.1 b ).
Uppgifterna kommer att lagras/sparas i vårt ärendehanteringsprogram.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan också ställas till dataskyddsombudet Malin Persson, 026-831 57 eller
Erik Klippmark, 026-831 12, dataskyddsombud@alvkarleby.se
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
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