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Partene har inngått folgende avtale om ble. grensejustering. Opparbeideise. bruk og vedlikehold av felles adkomst
vei og parkering på eiendommene gnr 139 bnr 59. gnr 139 bnr 534. gnr 139 bnr 535 og gnr 139 bnr 286 i
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gnr 139bnr 286

Tønsbergkommune.
A.

Dverlqaringsrettigheler
- grensejustering
For å sikre adkomst IiI eiendommene har partene en uinnskrenket rett til å kjøre over den andre parts eiendom merket
med gutt på vedlagte situasjonskart datert 18.06.04.
Grenseiustierlng mellom gnr 139 bnr 591535 og gnr 139 bnr 286 iht. vedlagte situasjonskart ca. 1.35rn er avtalt uten
økonomisk kompensasion.
Rettighetshaver plikter å utvise loreörtjghetved utøvelse av sine rettigheter. slik at dette ikke hindrer de øvrige parter.
Varelevering etc. skal skie på egen eiendom eller etter separat avtale og må ikke være til hinder tor de øvrige parter.

.

B.

Parkering —oppstilllnp'lagrlng
Parkering for beboere og besøkende skal skje på egen eiendom eller etter separat avtale.
Oppstillingliagrtng av for eksempel båt. campingbilivogn skal eventuelt skje på egen eiendom og ikke være til hinder
eller sjenanse

tor de øvrige parter.

Oppstilling av renovasjonsulstyrloontainereiposikasser etc skal skje på egen eiendom eller etter separat avtale.
Plasseringen skal være slik at det ikke er til hinder eller sjenanse for de øvrige parter.
c.

Kostrradsfordeling ved opparbeidelse av felles adkomst vei
Felles adkomst vei skal asfalteres. Alle kostnader. inkludert oil avgifter til bl.a. grensejustering. som påløper i
forbindelse med opparbeidelse av telles adkomst vel"skal dekkes av eierne av gnr 139 bnr 59/5341535 frem til grense
til gnr 139 bnr 286.
Opparbeidelse på egen eiendom dekkes av hvor av partene. Det er avtaltat eierne av gnr 139 bnr 5915l535
bekoste og plante en tujahelrk
mellom eiendommene,

D.

eller annen hekketype

eller ønsker

skal

Fra eier av gnr 139 bnr 286 i ny justert grense

Kostnadsfordeling ved dritt av felles kjereereal
Partene er enige om og forplikter seg til å holde en normal god standard på felles adkomst vei.
Kostnader lii nodvendig vedlikehold. making. strøing. asfaltering. forsikring mm. skal deles med en 1/4 part på hver av
eiendommene gnr 139 bnr 5953—9535 og 1395286.

vi

Bestemmelservedr. dritWediikeholdav fellesadkomstvei lettesmed simpeltflertallfor ett år ad gangen.Partene

forplikter seg til å administrere dritlfvedtlirehoidet på omgang for eit år ad gangen etter etter separat avtale.
E.

%

Erstatningsansvar
Partene benytter telles adkomstvei på eget ansvar. Eventuelle erstatningskrav som leige av mangelfull
drifWedlikehoid av veien belastes med :4 på hver av partene dette omfatter også egenandeler hvis partenes
forsikringer blir benyttet.
Avtalen (omsetter at ny vei lesning og grenaeiustertnger iht. vedlagte situaslonskart datert 18.06.04 blir
godkjent av alle offentlige Instanser. Videre forutsettes at byggesøknad på gnr 139 bnr 5341535 blir godkjent
og at byggeproaiekteno blir gjennomført.

Avtalen utswdes l 4 —fire eksempiarer ett til hver av partene og skal tinglyses på hver av eiendommene.

Tønsberg.
28.06.2004"
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