
AVTALE 
mellom 

Tjøme Kommune, heretter kalt TK og Grimestad Vel- og Båtforening, heretter kalt 
GVB. 
 
 

1. INTENSJON. 
Å sikre almennheten strand og bademuligheter. 
Å holde strendene fri for båter. 
Å skape et tids- og miljømessig trivelig båt- og havnemiljø. 

 
 

2. OVERTAGELSE OG RETTIGHETER. 
a. GVB overtar vedlikeholdet av friområdene på g/br.nr. 17/184,191,200 

tomt nr. 3 under g/br.nr. 17/17,18, vederlagsfritt. 
b. GVB overtar ansvaret for, og retten til tildeling av båtplasser, samt retten 

til utleie og utleieinntektene. 
c. GVB gis fullmakt til å forhandle med rettighetshaverne om nye løsninger, 

under forutsetning av at TK holdes orientert. 
 
 

3. RETTSTVISTER. 
Tvister som kan tilbakeføres til før avtalen ble inngått, er kommunens ansvar, 
derimot er senere tvister kommunen uvedkommen. 

 
 

4. RYDDING OG RENOVASJON AV OMRÅDENE. 
a. GVB påtar seg oppsynet med at arealene blir ryddet for avfall. Dog 

fortsetter de i dag gjeldende avtaler om den praktiske gjennomgøringen 
av dette mellom stat, fylke, kommune og eventuelle andre etater, så som at 
TK tømmer søppel på den nordre del, og at Havnøy har renovasjon på 
den søndre delen. 

b. Utedoene holdes i orden med vask og annet vedlikehold i regi av TK. 
c. GVB holder kratt og ungskog nede ved en viss utrydding. Eventuell 

bortkjøring av avfallet avtales med TK. Tilsåing gjøres av GVB. 
 
 

5. REGLEMENT FOR OMRÅDENE. 
For områdene gjelder GVB’s ”Havnereglement”, der dette er relevant. 

 
 

6. ADKOMST. 
GVB har ansvaret for vedlikeholdet av stier til området. Ved større arbeider 
kontaktes TK. 

 
 



 
7. AVTALENS GYLDIGHET. 

Avtalen er gyldig fra det øyeblikk den er undertegnet av begge parter, senest fra 
01.06.95. Avtalen gjelder for ubegrenset tid, dog med ett års gjensidig oppsigelse. 
Avtalen settes i drift umiddelbart. GVB’s styre inngår avtalen under forutsetning 
av kommende årsmøtes aksept. 
 
For øvrig vises til pkt. 2.a. 
Det gjøres oppmerksom på at brygga skal tas som egen sak innen oktober måned 
1995. 

 
 
 
 
Tjøme, den 5/7-95 Tjøme, den 31/7-95 
 
 
Ove Svendsen (sign) Egil Markussen (sign) 
for Tjøme kommune for Grimestad Vel- og Båtforening 


