
AVTALE 

 

Mellom  

(1) Jostein Øygarden, og 

(2) Bratte Rogalands Venner, org.nr. 986 175 830 (BRV) 

er i dag ____, desember 2022 inngått slik avtale (Avtalen): 

 

1. Øygarden har utviklet og drifter brattelinjer.no, buldreinfo.com og is.brattelinjer.no 

(Nettførerne). Nettførerne er basert på en programvareplattform (Plattformen) som også 

er utviklet og driftet av Øygarden. 

 

2. BRV er eier av databasene på brattelinjer.no og is.brattelinjer.no som gjelder klatrefelt i 

Rogaland samt Hunnedalen, Sirdal og andre felt hvor BRV har sponset bolter eller som 

historisk har blitt ansett som BRV-felt (BRV-førerne). Dette gjelder førere, bilder og data 

generert av brukere. Eierskapet for BRV til databasene innebærer ingen begrensning i de 

rettigheter individuelle brukere måtte ha. 

 

3. Øygarden eier Plattformen. BRV har vederlagsfri og evigvarende rett til bruk av Plattformen 

til drift av BRV-førerne. Dersom Øygarden ikke lenger drifter eller gir tilgang til bruk av 

Plattformen skal BRV ha rett til å benytte kildekoden til selv å drifte Plattformen. BRV har 

tilgang til Google-drive mappe med oppdatert kopi av kildekoden.  

 

4. BRV dekker rimelige kostnader til leie av serverplass for hele Plattformen og alle førerne som 

bygger på denne så lenge BRV-førerne driftes på Plattformen. BRV har ikke eierskap til 

innhold eller rett til bruk av Plattformen utenfor BRV-førerne, herunder særlig databasen 

bak buldreinfo.com. 

 

5. BRV har per i dag ikke annonser på BRV-førerne. Eventuell innføring av betalte annonser på 

et senere tidspunkt skal avtales særskilt mellom BRV og Øygarden. Øygarden kan ikke nekte 

innføring av betalte annonser så lenge BRV dekker driftsutgiftene. Annonser skal uansett 

utformes slik at de ikke i vesentlig grad går utover brukeropplevelsen. BRV kan også be om 

at det innarbeides en mer sentralt plassert BRV-logo med for eksempel lenke til 

medlemsregistrering i BRV-førerne.  

 

6. Redaksjonelle beslutninger for BRV-førerne ligger til styret i BRV. Styret har inntil videre 

besluttet å delegere redaksjonelle beslutninger til Øygarden og de redaktører som Øygarden 

har oppnevnt. Redaktørene skal konsultere BRV i kontroversielle eller vesentlige saker. Styret 

i BRV kan gi instrukser i enkeltsaker.  

 

7. BRV eier domenene brv.no brattelinjer.no, brattelinjer.com, buldreinfo.com og 

buldreinfo.no. Domene brattelinjer.no og buldreinfo.no er per i dag registrert på Øygarden 

og skal overføres til BRV. BRV dekker kostnadene ved overføring. Samtlige domener er 

administrert av Øygarden og kan ikke selges eller overdras til tredjepart uten samtykke fra 

BRV.  

 

DocuSign Envelope ID: 78439798-32FA-4978-83CE-5EAAA582FFF4

8



8. Avtalen er underlagt og skal tolkes i henhold til norsk rett med Stavanger tingrett som avtalt 

verneting.               

 

 

* * * 

 

 

______________________    ______________________ 

Jostein Øygarden    Bratte Rogalands Venner 
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