
                              

  
 
 

 

Sak: Helårsløype Kvinlog 
 
På mandat fra sist årsmøte har «Hallkomiteen» jobbet med å se på det totale bilde man 
ønsker å realisere på Kvinlog. Betydningen av løypens beliggenhet synes vanskelig å 
overvurdere i et slikt bilde. Den nåværende lokalisering betyr for KFIL bla en lett rekruttering 
av nye medlemmer siden elever allerede kjenner idretten og har brukt løypen i skoletiden. 
Den muliggjør også gjennomføring av treninger etter skoletid uten reising. For Skolen er 
løypen og dens nærhet uvurderlig ift. å raskt og sikkert kunne gi elevene fysisk aktivitet uten 
å måtte bruke trafikkerte veier eller reise bort. For barnehage og til dels aldershjem gjelder 
det samme. Likevel, for å kunne forsvare dagens beliggenhet i fremtiden, så må løypen 
være en helårsløype. Derfor gikk Hallkomiteen i dialog med grunneier. Resultatet er en ny 
ferdig utformet leieavtale som grunneier er tydelig positiv til å skrive under og som vi ber 
årsmøtet ta stilling til.  
 
Avtalen vil gjennomgås i møtet, men her gjengis punkt 4. som beskriver hva man oppnår: 
 
«4. Definisjon av løyper  
 
b.  
Østlig trase i lysløype opparbeides til asfaltert løype Dette er løype som er beregnet for 
maskinpreparering på vinteren og rulleskigåing etc. ellers i året. Traseen er 6,5 m bred, 
med en opparbeidet asfaltert løype på 4,5 meter. Løype rundt kollen i nord for å snu er 
maksimalt 3 meter bred. Det kan tilrettelegges for kunstig snøproduksjon men dette krever 
særskilt avtale med grunneier.» 
 
Sommertid bruker man da asfalt til rulleski ++, mens man vinterstid legger løype også på 
grustraseene som også oppgraderes (se avtalen). Lysene i løypen vil samtidig oppgraderes 
slik at dette blir optimalt for ny aktivitet. Det er realistisk at man ila denne høsten vil kunne 
tilby skitrening på nyasfaltert løype. Vi anser det som helt nødvendig for KFIL å med en 
gang etablere mulighet for helårsløype på Kvinlog.  
 
Med dette løses ikke ønsket om skyting med ammunisjon for skiskyttergruppen på Kvinlog. 
Denne delen må fortsatt ivaretas ved vårt eksisterende anlegg i Kvinesdal og gjennom bruk 
av Feed skiarena. I tillegg, så vil bruk av laser i den nye løypen være mulig å legge til rette 
for. 
 
Hallkomiteèn har i sitt arbeid med vurdering av trasè og belysning brukt Trond Helge Sinnes 
sin ekspertise og erfaring fra bygging og mangeårig utvikling av Feed Skiarena. Hans 
bidrag og innspill har vært avgjørende for forslaget og vår overbevisning om at dette er rett 
kurs for KFIL. Kostnadskalkyle for løype og lys ligger vedlagt. 
 
Til sist vil vi nevne at dersom man ser helårsløypen i sammenheng med Flerbrukshallen, så 
er de mulighetene som åpner seg for KFIL svært spennende. Potensialet for å nå de 
aldersgrupper vi ikke når nå er større. Samtidig kan de eksisterende aktivitetene 
kompletteres/varieres enklere og også gjøres mer tilgjengelige for alle mht 
treningstidspunkter.  
  
 
 



                              

  
 
 

 

Oppsummerende kalkyle, detaljer i vedlegg: 
 

Aktivitet Tot. kostnad  Spillemidler (50%) 
Mva kompensasjon 

Reell kostnad 

Løypetrasè kr   1 856 000  kr      928 000 kr      928 000 

Belysning kr      431 586                 kr      215 793  kr      215 793             

Mva kr      571 897 kr                   -  kr                 0* 

Totalt før dugnadsarbeid kr   2 859 483 kr   1 143 793             -  kr   1 143 793 

Tabell 1:* Prosjektet får full momskompensasjon 

 
 
Vedlegg i saken: 
 

• Avtale om leie av grunn til heilårs løype 

• Budsjettoverslag ny belysning 

• kostnadsestimat løype Kvinlog KFIL 

• Skiløype Kvinlog A1 Plan 1-1500 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet vedtar å inngå en ny avtale med grunneier, Årsmøtet godkjenner fremlagt leige 
avtale og estimert kalkyle slik at arbeid med å oppgradere lysløypen til helårsløype kan 
starte umiddelbart. Årsmøte gir en byggekomite fullmakt til å ferdigstille den asfalterte 
helårsløypen ila 2021/2022. Byggekomiteen velges av årsmøtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Avtale om leie av grunn til heilårs løype. 
Versjon 5, 14.04.21. 

  
1. Avtaleparter  
Mellom Knaben og Fjotland IL (KFIL) som leier/utbygger og ....................................... som eier av 
eiendommen ...............................gnr ............. bnr ..............  
er det i dag inngått slik avtale:  
 
2. Avtalens intensjon og formål  
Formålet med avtalen er å gi KFILS medlemmer og bygdas innbyggere best mulig tilgang til en 
helårsløype med lys. Denne skal benyttes som skiløype på vinteren og tilrettelagt barmarks løype 
for rulleskigåing, løping, turgåing, rullestolbrukere osv. ellers i året.  
Tilbudet skal gi brukerne trening, mosjon, rekreasjon og naturopplevelser.  
Avtalen skal sikre at opparbeidelsen og bruken av de traseene som omfattes av avtalen skjer i 
ordnede former, og med minst mulig ulempe for grunneiernes bruk av eiendommen. Det skal 
ikke brukes skytevåpen med ammunisjon eller motoriserte kjøretøy i anlegget, herunder el. 
drevet sparkesykler og el. drevet sykler.  
Avtalen endrer ikke det lovfestede og hevdvunne prinsippet om fri ferdsel.  
Avtalen gjelder også for parkering av biler til brukere av anlegget. KFIL plikter å gå i dialog med 
kommunen med den hensikt å få lov til å opparbeide skiltede p-plasser på kommunens eiendom 
langs plen mot skole/klubbhus. Dette gjøres for å hindre parkering som er til ulempe/hinder for 
grunneiers bruk av eget område og egne bygg. 
Det skal inviteres til dialogmøte med grunneier minst en gang årlig. 
Rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen følger eiendommen i forbindelse med 
eierskifte, og selger har plikt til å gjøre kjøperen kjent med avtalen.  
Denne avtalen opphever alle tidligere inngåtte avtaler. 
 
3. Avtalens omfang  
Avtalen gjelder oppgradering, utbedring, asfaltlegging, vedlikehold og bruk av heilårs lysløype 
slik som vist i vedlagt kart/skisse. I tillegg omfatter avtalen vedlikehold og bruk av eksisterende 
tilgrensende løyper også avmerket på vedlagt kart/skisse. 
   
4. Definisjon av løyper  
 
a.  
Vestlig trase i lysløype opparbeides til gruset løype. Dette er løype som er beregnet for 
maskinpreparering på vinteren og barmarkstrening turgåing ellers i året. Vegetasjonen ryddes, 
terreng planeres og underlagsmasser byttes ut, for i den grad det er nødvendig for å komme 
fram med prepareringsmaskin og for å kunne legge tilfredsstillende spor. Traseen bredde 
tilpasses etter terreng for også å tilrettelegges som traktor veg. 
 

b.  

Østlig trase i lysløype opparbeides til asfaltert løype Dette er løype som er beregnet for 
maskinpreparering på vinteren og rulleskigåing etc. ellers i året. Traseen er 6,5 m bred, med en 
opparbeidet asfaltert løype på 4,5 meter. Løype rundt kollen i nord for å snu er maksimalt 3 
meter bred. Det kan tilrettelegges for kunstig snøproduksjon men dette krever særskilt avtale 
med grunneier.  

 



c.  

Eksisterende løyper uten lys. Dette er løype som er beregnet for maskinpreparering på vinteren, 
og barmarkstrening turgåing ellers i året. Vegetasjonen ryddes og terrenget er planert i den grad 
det er nødvendig for å komme fram med prepareringsmaskin og for å kunne legge 
tilfredsstillende spor. 

 
5. Opparbeidelse av traseene  
KFIL har rett til å fjerne skog og annen vegetasjon i hele traseens bredde, jfr. pkt. a-b-c ovenfor. 
Dessuten kan det foretas kvisting av trær inntil traseen for å sikre tilstrekkelig snødekke og for å 
sikre framkommeligheten.  
Nyttbart skogsvirke skal kvistes og kappes og kjøres fram til nærmeste bil- eller traktor veg der 
grunneieren / skogeieren overtar virket vederlagsfritt. 
For traseer a-b tillates inngrep i terrenget i den grad det er nødvendig for tilfredsstillende 
framkommelighet. Drenering tillates i den grad det er behov for det. Løs masser og eventuell 
sprengt stein / slagg planers og skråninger/fyllinger tildekkes slik at inngrepet i terrenget blir 
minst mulig synlig. Der det er behov tillates det å anlegge stikkrenner og tilrettelegge for 
ansamling av vann inn til disse. 
Oppgradering av belysning langs traseen gjennomføres på en slik måte at det gjør minst mulig 
skade på miljøet og det estetiske inntrykk av området. Ved vesentlige inngrep skal grunneier 
varsles, og inviteres til innspill før byggestart. Anleggsarbeid skal gjennomføres på en mest mulig 
skånsom måte. Grunneier inviteres til å delta i KFIL’s byggekomite for løypa og gis også mulighet 
til å delta i opparbeidelsen av løypetraseer. 
 
6. Vedlikehold, preparering og skilting  
KFIL har rett til merking og skilting av traseen. Dette gjelder for øvrig ikke oppsetting av 
reklameskilt. Skilt skal ikke festes på levende trær.  
Videre har KFIL rett til å holde traseene vedlike, bl. a. ved å fjerne vegetasjon i traseen, fjerning 
av greiner som vokser inn i traseen og mindre tiltak i grunnen som eksempelvis å fjerne stubber 
og stein.  
Bruk av plantevernmidler for å fjerne vegetasjon er ikke tillatt. KFIL har rett til å benytte 
maskinelt utstyr som er tilpasset vedkommende løypetrase for vedlikehold og preparering.  
 
7. Bruk av løypetrase til skogsdrift 
De traseene som er nevnt i denne avtalen, både eksisterende og nye skal i utgangspunktet ikke 
være til hinder for naturlig og påregnelig bruk av eiendommen. Dersom skiløype krysser 
eksisterende traktorveg eller tenkt trase for f.eks. lastbærer, medfører ikke denne avtalen noen 
begrensning i grunneiers rett til å benytte traseen/vegen.  
Dersom grunneiers planlagte virksomhet i vesentlig grad vanskeliggjør bruk av løyper, varsler 
grunneier KFIL om denne planlagte virksomheten i god tid. Det forutsettes imidlertid at 
grunneieren tar rimelig hensyn til at traseen ikke unødig sperres eller ødelegges. 
 
8. Beite og jakt  
Denne avtalen endrer ikke jakt- og beiteretten i området, og grunneieren er ikke ansvarlig for 
eventuell skade på traseene som forvoldes av dyr på beite. Ved utstrakt bruk av beiting i 
området kan KFIL ved enighet med grunneier sette opp gjerde langs belyste traseer. 
 
9. Forholdet til lover og forskrifter  
KFIL har ansvaret for at anlegg og drift av de tiltak som omfattes av denne avtalen foregår 
innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. KFIL har ansvaret for å innhente nødvendige 



tillatelser fra offentlige myndigheter. KFIL har også ansvaret for å foreta nødvendig opprydding 
og plukking av søppel i og langs traseene.  
Grunneieren har ikke ansvar for eventuelle ulykker som er forbundet med bruken av traseene.  
 
10. Skader utenfor traseene  
Skader som oppstår på grunneierens eiendom utenfor de traseene som er beskrevet i pkt. 3 og 
som skyldes KFIL’s aktiviteter i traseene skal umiddelbart meldes til vedkommende grunneier og 
enten rettes opp eller erstattes.  
 
11. Satser for leie av grunn  
Som vederlag for bruken av traseene betales kr 12 000,- (tolvtusenkroner) per år. 
Vederlaget skal indeksreguleres hvert 5. år i forhold til utviklingen i konsumprisindeksen eller 
tilsvarende indeks som erstatter denne. Indeksen per oktober legges til grunn for reguleringen.  
 
12. Varighet  
Denne avtalen gjelder i 35 år fra 31.04.2021. Dersom ingen av partene sier opp avtalen eller 
ønsker å endre avtalen løper den automatisk for nye 10 år. Fristen for å si opp avtalen er 1 år før 
avtalen løper ut.  
 
13. Ansvar ved opphør av avtalen  
Dersom avtalen opphører og traseen ikke lenger skal brukes av KFIL, skal KFIL fjerne asfalt, skilter 
og eventuell annen merking.  
 
14. Kostnader som er forbundet med avtalen  
KFIL bærer alle kostnader som er forbundet med utarbeidelse og inngåelse av denne avtalen, 
herunder kostnader til oppmåling og eventuell tinglysing.  
 
15. Tvister  
Tvister som måtte oppstå i forbindelse med tolkning og/eller praktisering av denne avtalen, 
avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemnd.  
Voldgiftsnemnda består av tre personer, hvorav partene oppnevner en hver, og den tredje, som 
skal være nemndas leder oppnevnes av Lensmannen i Flekkefjord og Kvinesdal eller av 
tingretten. For øvrig henvises til Voldgiftsloven. 
  
16. Tinglysing  
Denne avtalen er utarbeidet i to/tre eksemplarer hvor av partene beholder ett hver og det tredje 
kan tinglyses om grunneier ønsker det.  
 
 
Sted og dato 
 
........................................................................ ..  
 
 
KFIL      Grunneier  
     
-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

 



 
 

Larsamyrå 8 

N-4313 Sandnes 

Telefon: 995 89 555 

NO 993 254 436 

 

28. april 2021 

Budsjett på oppgradering av lysløypeanlegg på 

Kvinlog til LED 

 
Vi takker for forespørselen.. 

 

Armaturen som vi tilbyr, har vi valgt sammen med DEFA AS. 

Armaturen til lysløypen heter: 

- Elite small 2M-4000lm 41W 4000K SPD 3m cable 2x2,5mm 

Armaturene er tilbudt med separat 10kV overspenningsvern (SPD) i armatur. 

Standard farge er lys grå RAL7035, andre farger etter avtale. 

10-12 uker leveringstid for å produsere armaturer med 10kV overspenningsvern. 

Tilbudt armatur gir 161 lm/w,  6606lm/41W) 

Priser: 

Armatur kroner 2098,- 

Stolpearm kroner 630,- 

Stolpeklave kroner 195,- 

Trestolper 9m saltimpregnerte kroner 3199,- 

Stag for fjellmontering av stolper kroner 2863,- 

Hengekabel EX 2X25 500M kroner 8445,- 

Opphengsutstyr EX2x25  kroner 3486,- 

Klemmer og sikringer til kobling i luftstrekk pr. armatur kroner 632,- 

Montering og kobling av armatur kroner 850,- pr stk 

Arbeid luftstrekk kroner 12000,- 

Montering/heising av trestolpe kroner 2500,- 

Befaring, lysberegning mm kroner 8000,- 

Rigg (reis, overnatting) 20000,- 

 

Totaloverslag for 70 armaturer fordelt på 40 master, ferdig montert og dokumentert totalt 

kroner: 431586,- 

 

Graving av stolpehull mm, bardunering, tilførsel skap/styring, frakt materiell er ikke 

medtatt. Alle priser er eks. mva. 

 

Med vennlig hilsen 

Tore Gjesteland 

Lysfix AS 
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