Midt-Agder Friluftsråd - Vilkår og betingelser lån og leie, fra 20.06.19

Midt-Agder Friluftsråd
Vilkår og betingelser lån og leie
Midt-Agder Friluftsråd (MAF) låner/leier ut leirsteder, bygninger og utstyr til ulike brukergrupper slik
beskrevet i følgende vilkår og betingelser. Forespørsel om lån/leie sendes senest ei uke før bruk.
GENERELT
1. MAF utlån/utleie er basert på tillit. Det forventes at alle brukere av bygninger, leir, utstyr og
områder tar særlig hensyn til naturomgivelsene og andre brukere av naturen.
2. Korttidsbruk av leirsteder/uteområder ved bygninger uten tilgang på utstyr er gratis for alle
brukere. Dette gjelder opphold så som lunsjpause og dagstur, forutsatt at leiren/bygningen
ikke er reservert.
3. Leirsteder og bygninger er en integrert del av offentlige friluftsområder. Alkohol er av den
grunn ikke tillatt.
4. Reservert bruk skal ikke begrense den alminnelige ferdsel, bruk av utetoalett og opphold i
områdene forøvrig.
5. MAF kan ikke garantere tilstanden til bygninger, leirsteder og tilhørende materiell til enhver
tid. Feil og mangler meldes til MAF. Låne/leietaker skal erstatte materiell som blir
skadet/ødelagt ved bruk.
6. Låne/leietaker må rengjøre og rydde leirsteder og tilhørende materiell. Bygninger skal
rengjøres og stenges etter egne instrukser.
7. Det er ikke tillatt å hogge/kutte levende vegetasjon i områdene. Ved/grillkull/emner må
medbringes av låne/leietaker.
8. All bruk av MAF materiell og fasiliteter, herunder farkoster på vann, skjer på eget ansvar.
Tilhørende sikkerhetsutstyr må inspiseres og godkjennes av ansvarlig bruker i hvert
brukstilfelle.
9. Se også spesielle vilkår og betingelser som gjelder for den enkelte leir/bygning/utstyr.
10. Åpen ild.
All bruk av åpen ild gjøres på eget ansvar og må vurderes av brukeren uansett årstid. Det skal
kun benyttes tilrettelagte ildsteder. Ekstraordinært forbud utstedt av brannvesenet gjelder
alle omfattede MAF områder og ildsteder. Vi henviser forøvrig til forskrift om
brannforebygging § 3, generelle krav til aktsomhet:
Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en
slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark
uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom
lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
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Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å
gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som
forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd
bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

11. Motorisert ferdsel
Det er som hovedregel ikke lov med noen form for motorisert ferdsel til og fra bygninger og
leirsteder. Ved spesielle behov kan motorisert ferdsel tillates etter avtale med MAF.
I områder hvor MAF ikke har forvaltningsansvar eller andre særavtaler for motorisert ferdsel gjelder
vanlig lovgivning og grunneiers bestemmelser. Bruk av MAF’s bygninger, leirsteder eller utstyr gir
som utgangspunkt ingen særlige rettigheter til motorisert ferdsel.
For MAF Naturskoleleir gjelder følgende unntak;
a) Permanente eller midlertidige funksjonshemminger gir adgang til motorisert transport dersom
andre alternativer ikke er tilstrekkelige eller hensiktsmessige.
b) Sykdom/skade hos deltakere eller høy risiko for alvorlige og akutte sykdomsforløp.
Risiko forbundet med ordinære aktiviteter i og ved leirene kvalifiserer ikke til dette unntaket. Brukere
av leirstedene må selv analysere, forebygge og akseptere risiko ved opphold i leirer.
c) Store og uhåndterlige mengder eller typer utstyr/materiell som er avgjørende og nødvendig for
gjennomføringen av opphold/undervisning.
Brukere skal i størst mulig grad planlegge sitt opphold med materiell og utstyr som ikke krever
motorisert transport. Som prinsipp skal det utøves enkelt friluftsliv med enkle midler i leirene til
MAF.
d) Andre ikke-motoriserte alternativer er utilstrekkelige eller uhensiktsmessige.
Det er nødvendig å vurdere alle andre alternativer før de motoriserte. Eksempelvis kan sykkeltralle,
trillebår, kano, robåt og andre hjelpemidler være aktuelle alternativer.
NATURSKOLELEIR
Leirstedene/Naturskolene til Midt-Agder Friluftsråd er laget for allmennheten generelt, og
utdannings- og læringsinstitusjoner for barn og unge spesielt, herunder alt fra barnehage, grunnskole
og SFO, videregående til universitet/høgskole.
Reservert leir omfatter overnattingsfasiliteter, ildsteder ved leir og alt tilhørende utstyr i leiren.
Forbruksmateriell og førstehjelpsutstyr må medbringes av bruker.
MAF UTSTYR
Midt-Agder Friluftsråd tilbyr klassesett (30 personer) med tur- og undervisningsutstyr til
utdanningsinstitusjoner og organisasjoner/lag. Ta kontakt for mer informasjon.
MAF VAFFELBUA
Vaffelbua ved Kyrtjønn skal fremme friluftsliv i området for allmennheten og brukes av
utdanningsinstitusjoner og organisasjoner og lag til kafé, møtevirksomhet, undervisning og
læringsaktiviteter. Bygningen kan ikke benyttes til overnatting.
Bygningen kan kun reserveres av følgende brukere:
Skole/barnehage i MAF kommuner (S/B), UiA og organisasjoner/lag (O/L).
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Skole/barnehage har førsterett på tirsdag og torsdag, 08-17.
UiA har førsterett på onsdag og fredag, 08-17.
Vaffelbua er forbeholdt til kafé søndag, 08-17.
Mandag og lørdag 08-17 samt alle kvelder 17-23 er tilgjengelige for alle de nevnte brukerne.
Dette gjelder også søndag under forutsetning at bygningen er åpen for allmennheten og at det er
kafédrift 11-16. Kaféen kan være del av et arrangement/tur.
All ubrukt tid unntatt søndager frigjøres for nevnte brukere 14 dager før.
Organisasjoner/lag som ønsker å benytte Vaffelbua skal gi gjenytelse for dette i form av kafédugnad.
Én kafédugnad gir tilgang på én økt, dagtid 08-17 eller kveld 17-23. Dugnad innebærer at 4-6
personer bemanner kaféen på en tildelt søndag i samarbeid med Venneforeningen. Alle
utgifter/inntekter ved kafésalg går til Vaffelbua.
Se forøvrig egne regler og instrukser for bruk av bygningen og kafédrift.
08-17

MAN
S/B, O/L, UiA

TIRS
S/B

ONS
UiA

TORS
S/B

FRE
UiA

LØR
S/B, O/L, UiA

17-23

S/B, O/L, UiA

S/B, O/L, UiA

S/B, O/L, UiA

S/B, O/L, UiA

S/B, O/L, UiA

S/B, O/L, UiA

SØN
KAFÉ
(S/B, O/L, UiA)
S/B, O/L, UiA

SLÅTTHOLMEN KYSTLEDHYTTE
Slåttholmen kystledhytta i Lillesand har inntil 9 sengeplasser og kan leies av alle brukerkategorier i
inntil 7 døgn. Se forøvrig egne regler og instrukser for hytta.
SANDRIPSTUA/STADIONSTUA
Sandripstua og Stadionstua på Sandrip i Vennesla skal fremme idrett og friluftsliv i området for
allmennheten og de tilknyttede særidrettene.
Bygningene kan brukes av organisasjoner og lag og utdanningsinstitusjoner til arrangementer,
undervisning og læringsaktiviteter. Særidrettene skal ha prioritet til idrettsarrangement i
skisesongen. Bygningene kan ikke benyttes til overnatting.
Sandripstua/Stadionstua kan kun reserveres av følgende brukere:
Organisasjoner/lag (O/L), UiA og Skole/barnehage i MAF kommuner (S/B).
Lørdag og søndag i skisesongen skal det være åpen kafé i Sandripstua og kaféen kan være del av et
arrangement/tur.
Se forøvrig egne regler og instrukser for bruk av bygningene og kafédrift i Sandripstua.
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PRISER MAF
Særavtale betyr at lån/leie avtales direkte med MAF og innebærer spesielle betingelser og vilkår.
Privat
familie/gruppe

gratis,
førsterett
ONS/FRE

Organisasjon/lag
(skole/barnehage
andre kommuner)
Dugnadsinnsats,
Alle kvelder, samt
MAN, LØR, SØN

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

500,-/døgn
500,-/døgn
500,-/døgn
500,-/døgn
500,-/døgn

500,-/døgn
500,-/døgn
500,-/døgn
500,-/døgn
500,-/døgn

1000,-/døgn
1000,-/døgn
1000,-/døgn
1000,-/døgn
1000,-/døgn

SLÅTTHOLMEN,
kystledhytte
Aktivitets- og
undervisningsutstyr
(kun etter avtale)

800,-/døgn

800,-/døgn

800,-/døgn

800,-/døgn

800,-/døgn

gratis

gratis

gratis

Særavtale

Særavtale

Sandripstua

gratis

gratis

Særavtale

Særavtale

Stadionstua

gratis

gratis

Gratis, prioritert i
sesong
Gratis, prioritert i
sesong

Særavtale

Særavtale

Vaffelbua ved Kyrtjønn

Skole/barnehage
MAF kommuner

UiA

gratis,
førsterett
TIRS/TORS

Bedrift/firma

Særavtale

Naturskoleleir
Gåseflå
Ogge
Donevann
Helleviga LEIR
Helleviga LÅVEN
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