Grejtraileren
- Holbæk Kommunes mobile udstyrsbase til frivillig sti- og
naturpleje

Benyttelsesaftale
Parterne
Holbæk Kommune
Plan og Åben Land
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Kontakt person:
Tlf.:
Email:

Evt. forening/gruppe:
Grejtrailerbruger:
Vej og husnr.:
Evt. landsby:
Postnr./by:
Tlf.:
Email:

Grejtraileren kan bookes af frivillige, som udfører vedligeholdelse af stier, pleje af naturområder,
friluftsfaciliteter eller andre grønne områder med offentlig adgang i Holbæk Kommune, og som har
gennemgået kommunens grejtrailerkursus. Grejtraileren har fast base på Anders Larsensvej 1, 4300
Holbæk.
Det kræver ikke stort kørekort at køre med Grejtraileren, men du skal læse på din
registreringsattest, hvor mange kilo, din bil må trække. Den samlede vægt af bil + trailer må ikke
overstige 3500 kg. Den lastede trailer vejer 1.340 kg.
Hvis du er i tvivl, kan du her beregne, om din bil må trække traileren: http://www.fdm.dk/trailerog-campingvogn/trailer-campingvogn-beregner.

Regler for brug af grejtrailer
Bookning
1. På kurset har du fået instruktion i, hvordan du kan booke traileren. Der skal altid være min.
en dag imellem to bookninger, så brændstofdunkene kan blive fyldt op.
2. Du vil blive kontaktet af kommunen, hvis noget af udstyret ikke er til rådighed, når du skal
bruge det, fx fordi det er til reparation.
3. Når du har booket Grejtraileren, er du ansvarlig for, at dens maskiner kun bruges af
personer, der har indgået benyttelsesaftale med kommunen.

Når du låner traileren
4. Hvis der ved afhentning af Grejtraileren mangler udstyr, skal du kontakte kommunens
kontaktperson.
5. Når du benytter Grejtrailerens maskiner, skal du overholde de sikkerhedsforskrifter, som er
gennemgået på workshoppen, og som står på den enkelte maskines instruktionsark og
manual (mappe i trailer).
6. Grejtraileren skal være aflåst, når den ikke er i brug. Nøglen skal opbevares af den person,
der har foretaget bookningen.
7. Grejtraileren skal opbevares således, at denne kan føre tilsyn med den - uden for dennes
hus i indkørsel el. lign.
8. Der skal gives besked til kommunens kontaktperson i tilfælde af, at udstyr går i stykker eller
bliver stjålet.
9. Grejtraileren må kun bruges til vedligeholdelse af stier og områder med offentlig adgang i
Holbæk Kommune.
10. Grejtrailerens udstyr må kun benyttes på andre personers ejendom, når der er indgået
skriftlig aftale med disse om vedligeholdelsens art og omfang. Til sådanne aftaler kan
vedlagte skabelon evt. benyttes. Underskrevne aftaler sendes i kopi til kommunens
kontaktperson.
11. Grejtraileren må ikke bruges til vedligeholdelse af private haver mv.
12. Grejtrailerens materiel må ikke bruges professionelt.
Sikkerhed
Alle, som bruger Grejtrailerens maskiner, skal have gennemgået grejtrailerkurset og indgået
benyttelsesaftale med kommunen. Dette er bl.a. for at sikre, at brugerne af maskinerne har den
fornødne viden om sikkerhedsrisici, sikkerhedsafstande m.v. samt om korrekt anvendelse af
sikkerhedsudstyr, hvor dette kræves.
Forsikring
Holbæk Kommunes forsikring vil i mange tilfælde dække, hvis der sker en ulykke i forbindelse med
brug af Grejtrailerens udstyr, eller hvis en bruger ved et uheld forretter skade på andre eller andres
ejendom. For at undgå at der opstår situationer, hvor der ikke er forsikringsdækning, anbefaler
kommunen dog kraftigt, at brugere af Grejtraileren og dens indhold har en
• heltidsulykkesforsikring - dækker skader på brugeren selv, samt en
• ansvarsforsikring - dækker skader, som brugeren forvolder andre (vil typisk være indeholdt i en
almindelig ”familiens basisforsikring”).
Undertegnede bekræfter, at jeg har gennemgået kommunens Grejtrailerkursus. Jeg er som
kommende bruger af Grejtraileren indforstået med, at jeg skal følge de regler, som er oplistet i
nærværende kontrakt, og som er blevet gennemgået på kurset.

Bruger

Dato

Underskrift

