Partnerskabsaftale
Mellem
Næstved Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
og
Arløse Landsbylaug
om matrikel 38, Arløse By, Førslev (i det følgende benævnt ”arealet”)

Matrikel 38, Arløse By, Førslev har status som en fælles lergrav. Næstved Kommune betragter
Arløse Bylaug for at være legitim udøver af ejerråden over arealet.
Næstved Kommune yder tilskud gennem ”Grøn Ordning” til etablering af projekt med
friluftsfaciliteter på arealet.
Tilskuddet er betinget af, at arealet stedse er offentligt tilgængeligt.
Næstved Kommune indkøber friluftsfaciliteter til området ifølge projektbeskrivelsen. Arløse
Landsbylaug sørger for anlæg og etablering i henhold til projektbeskrivelsen.
Under etablering og efter færdiggørelse af projektet er friluftsfaciliteterne i Arløse
Landsbylaugs varetægt. Arløse Landsbylaug er til enhver tid ansvarlig for friluftsfaciliteterne og
og for brugen af disse i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Forhold
vedrørende erstatningsansvar er beskrevet nedenfor*).
Det påhviler Arløse Landsbylaug at vedligeholde græsarealer, beplantning og friluftsfaciliteter,
samt tilse legeredskaber i forhold til legepladssikkerhed. Friluftsfaciliteterne må ikke fjernes fra
området, medmindre det er aftalt med Næstved Kommune.
Såfremt Arløse Landsbylaug misligholder aftalen kan Næstved Kommune bringe aftalen til
ophør og fjerne friluftsfaciliteter, der er tilført gennem Grøn Ordning.
Nedenstående parter indgår partnerskabsaftale om anvendelsen af midler fra Grøn Ordning på
ovennævnte vilkår.
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Dato:

Dato:

___________________

_________________

Arløse Landsbylaug

Næstved Kommune

*) Erstatningsansvar: Udgangspunktet er, at en ejer, bruger el. lign., som har en almindelig
råden over fast ejendom, vil blive gjort ansvarlig for skader, der skyldes uforsvarlige
indretninger på ejendommen, som den pågældende burde have været klar over, og som kunne
have været afværget ved passende sikkerhedsforanstaltninger.
For så vidt angår legepladser er der et regelsæt, som beskriver hvilken stand m.v.
legeredskaber skal være i, og denne standard må antages at ville danne grundlaget for en
bedømmelse af et eventuelt ansvar.
På samme måde vil man kunne blive gjort ansvarlig for borde, bænke, m.v., som kan være i
en stand eller konstruktion, der kan være farlig, tilsvarende rådne træer, belægninger m.v.
Kun fantasien sætter grænser.
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