Det er i dag inngått intensjonsavtale

mellom
Hosanger da m pbåtbrygge
og
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)

om
ovERTAKELsE AV DAMpeÅrenyGGEN I HosANGER

1.

BAKGRUNN

oe roRurÅl

det gjennom de siste årene vært et stort lokalt
engasjement for å skape liv i bygden og ta vare på, og formidle, stedets kulturarv. Det er
flere organisasjoner i bygden som arbeider for dette. Her kan nevnes <rVener av Mjøsvågen>,
(Osterøy kunstlag> og < MjØsvågen landhandleri>.
I bygden Hosanger på OsterØy har

Fra gammelt av var dampbåtbryggen et sentrum i bygden. Her var det faste anløp av

<fjordabåteneD som transporterte både varer, post og passasjerer til og fra byen og de
mange lokalsamfunnene langs fjorden.
Det er i begge parters interesse at dampbåtbryggen holdes ved like og fortsatt kan tjene som
et sentrum i bygden for besøkende veteranbåter, fritidsbåter og folk forøvrig.
Dampbåtbryggen kan i tillegg tjene som kai for friluftsrådets arbeidsbåter når
f ri uftsl ivsom rådet <Sperneset> ska I betjenes.
I

2.

PARTENE

Hosanger dampbåtbrygge er organisert som lutlag (LL), og er grunneier av de eiendommer
som tilsammen utgjØr dampbåtbryggen.
BOF er

et kommunalt oppgavefellesskap mellom 12 kommuner, deriblant Oster6y

kommune.

3.

oRlvrpeÅTsRYGGEN

Dampbåtbryggen omfatter fglgende eiendommer i Oster6y kommune:
Gnr/bnr 89/L2, med grunneier if@lge grunnboken: Hosanger Dampskibsbrygge AS
Gnr/bnr 89/28, med grunneier ifølge grunnboken: Hosanger Dompbåtbryggjo AS
Gnr/bnr 89/29, med grunneier ifØlge grunnboken: Hosanger Bryggjeselskap, LL

-

J

Det forstås at de tre ulike grunneierne er den samme som Hosanger dampbåtbrygge.

Hosanger Dampbåtbrygge fikk i 1951 bruksrett

til utviding

av kaien foran naustet tilhørende
gnr/bnr 89hL. BOF får av dagens grunneier, VeslemØy Gullachsen, på gitte vilkår
vederlagsfritt kjØpe og får skjøte på deler av den parsellen av gnr 89 bnr 11 som Hosanger
Dampbåtbrygge i 1951fikk rett av daværende eier, Maria Lillejord, til å bygge steinkai på.

4.

Vederlag
BOF overta r eiendom mene

5.

vederlagsfritt.

KlargjØring for overtakelse
Styret i Hosanger dampbåtbrygge påtar seg alt arbeid med å sikre de rette fullmakter og
signaturer fra Hosanger dampbåtbrygge som trengs for å gjennomføre transaksjonen for de
tre nevnte eiendommer samt nevnte parsell av gnr/bnr 89/!1.
Eiendommene skal overtas i <ryddig stand>. Nåværende eier skal fjerne lØse gjenstander og
eventuelle eiendeler tilhørende tredjepart som oppbevares urettmessig på bryggen.

6.

Kostnader i forbindelse med overtakelse av eiendommene
BOF påtar seg å dekke de kostnader som pål6per ifm overtakelsen, f.eks tinglysningsgebyr,
dokumentavgift, oppmåling osv.

7.

Forbehold
BOF har til hensikt å søke Miljødirektoratet for statlig sikring av eiendommene. SØknadsfrist
er 15. januar 2021og svar på sØknad mottas normalt innen 30. juni sgknadsåret.

8.

Ny og bindene avtale og opphør av intensjonsavtale
Det skal inngås en ny og bindene avtale for overtakelse av eiendommene når
BOF har fått positivt tilsagn på sikringssøknad fra Miljødirektoratet, og
Hosanger Dampbåtbrygge har ordnet med de nØdvendige fullmakter og signaturer.

i.
ii.

Dersom punkt i. eller ii. ovenfor ikke lar seg innfri innen 31.12.2O2L, vil denne avtale
PPOhØre'

Denne avtale er utsted i to eksemplarer

- ett til hver av partene.

'

Sted og dato
Bergen/Oste rØy IL. desembe r 2020

Bergen og Omland Friluftsråd

Ø*1

91

Dag(eter
Daglig Leder

Hosanger dampbåtbrygge AS

