J.nr. NST-551-00319

Overenskomst om transport af dykkerudstyr til søen i Karlstrup Kalkgrav
Parter
Naturstyrelsen Midtsjælland indgår hermed nedenstående overenskomst om kørsel af dykkergrej til dykkersted
start/slut (se kort) med:
Dykker eller dykkerklub: ……………………………………………………………………………………………………………..…….
Rettigheder
Dykker eller dykkerklub må åbne bommen ved Højagervej og køre én bil til transport af dykkerudstyr ind gennem
bommen. Bommen skal låses igen umiddelbart efter hver passage.
Dykker eller dykkerklub må herefter med én bil køre dykkerudstyr ned til søen i kalkgraven. Bilen må ikke parkeres
eller efterlades af chaufføren nede i kalkgraven men skal umiddelbart efter aflæsning køres op til p-pladsen ved
Højagervej. Her må bilen parkeres inden for bommen. Bilen skal have køretilladelsen placeret synligt i forruden
under kørsel og parkering. Deltager der flere biler i arrangementet, kan disse parkeres inden for bommen, men
hver bil skal have et synligt skilt i forruden med navnet på den pågældende dykker eller dykkerklub. Såfremt
køretilladelse eller skilt ikke ligger synligt i forruden, vil kørsel og parkering blive anmeldt til politiet som ulovlig
motorkørsel i henhold til Naturbeskyttelsesloven.
Under kørsel skal der køres langsomt af hensyn til andre gæster i kalkgraven.
Dykning - og dermed transport af dykkerudstyr - må kun ske efter forudgående ansøgning om og godkendelse af
dykningen via Naturstyrelsens bookingsystem http://booking.naturstyrelsen.dk
Hvis der er tale om et erhvervsmæssigt arrangement, skal dette oplyses ved ansøgning, og denne overenskomst
er kun gældende, hvis der forinden er lavet en aftale om afviklingen af det erhvervsmæssige arrangement.
Der udleveres én nøgle og én køretilladelse. Nøgle og køretilladelse må ikke kopieres - hvis den/de mistes skal ny
rekvireres hos Naturstyrelsen.
Nøgle og køretilladelse må ikke lånes eller lejes ud. Nøgle og køretilladelse må kun anvendes i forbindelse med
transport af dykkerudstyr og ikke ved et almindeligt besøg til kalkgraven.
Fornyelse af køretilladelse
Køretilladelsen gælder ét kalenderår 1. januar til 31. december. Fornyelse af køretilladelsen sker ved at kontakte
Naturstyrelsen hvert år inden d. 15. dec. på msj@nst.dk , der herefter fremsender ny køretilladelse.
Afgift
For rettighederne betales en årlig afgift på 421,35 kr. plus moms svarende til nettoprisindekset for januar måned
2019. Afgiften reguleres årligt i takt med udviklingen i dette indeks. Afgiften opkræves ved overenskomstens
indgåelse og derefter hver den 1. april.
Afgiften indbetales til Naturstyrelsen på udsendte FIK-kort eller tilmeldes PBS (kreditornummer 00081426,
debitorgruppe 1, kundenummer som angivet på faktura). Såfremt FIK-kortet bortkommer eller ikke modtages skal
indbetaling i stedet ske på Naturstyrelsen Midtsjællands bankkonto reg.nr. 0216 konto 4069164358 med
oplysning om debitor- eller fakturanummer.

Aftaleperiode og opsigelse
Overenskomsten er gældende indtil den opsiges. Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 1 måneds
varsel til en 1.marts.
Såfremt bestemmelserne i denne overenskomst, herunder manglende betaling af afgift, eller reglerne for dykning
i kalkgraven overtrædes, kan Naturstyrelsen inddrage tilladelsen med øjeblikkelig virkning. Dykkeren eller
dykkerklubben skal aflevere nøgle og skilt ved inddragelsen eller egen opsigelse af aftalen. Der refunderes ikke for
forudbetaling i henhold overenskomsten.

Naturstyrelsen Midtsjælland
Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
Kontaktperson: Palle Graubæk
tlf. 7254 3267

Dykkerklub/dykker
CVR/CPR nr.……………………….......
Dykkerklub…...………………………….
Navn ………………………………………..
Adresse ……………...…………………...
Telefon ……………………………………

Dato og underskrift

Dato og underskrift

………...........................................

………………………………...……………..…

