ERKLÆRING OM ADKOMST OG VEDLIKEHOLD AV BRO
PÅ GNR. /BNR. 129/115 I 0301 OSLO KOMMUNE

Hjemmelshavere til gnr./bnr.129/32, 129/34, 129/1 og 129/115 i 0301 Oslo kommune er enige
om følgende:
1. Det skal oppføres en bro som går over knr. 0301 gnr./bnr. 129/115, i det følgende
benevnt eiendommen.
2. Gnr./bnr.129/32, 129/34 og 129/1 har rett til å benytte broen for nyttekjøretøy,
renovasjonsbiler, flyttebiler og utrykningskjøretøy.
3. Broen skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel.
4. Gnr./bnr.129/32 og 129/34 og 129/1 er solidarisk ansvarlig for all drift, vedlikehold og
nødvendige oppgraderinger av broen. Dersom manglende vedlikehold ikke blir rettet
innen rimelig tid etter skriftlig varsel, kan eier av eiendommen gjennomføre slikt
vedlikehold for deres regning. Gnr/bnr. 129/32, 129/34 og 129/1 er enige om at
kostnadene seg imellom skal fordeles med hhv.15.5 pst. på hver av eiendommene
129/32 og 129/34, og 69 pst. på 129/1.
5. Ved vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider av broen skal det innhentes skriftlig
tillatelse hos Oslo Kommune (OK) v/Bymiljøetaten etter gjeldende regler. Tillatelse
må innhentes i god tid da dette innebærer tiltak i vassdrag. Kopi sendes OK
v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Vestre bekkedrag på eiendommen skal
tilbakeføres til samme standard så snart vedlikeholds- eller reparasjonsarbeidet er
fullført. Dersom tilbakeføring ikke er utført innen rimelig tid, kan eier av
eiendommen la tilbakeføringen utføres for eier av gnr./bnr.129/32 og 129/34 og 129/1
sin regning.
6. Dersom eier av eiendommen ønsker å gjennomføre tiltak som gjør det nødvendig å
beskytte broen kan det på seks – 6 – måneders skriftlig varsel kreve beskyttelsestiltak
iverksatt.
7. Uavhengig av skyld er eier av gnr./bnr.129/32 og 129/34 og 129/1 ansvarlig for
eventuelle skader på broen som påføres eiendommen. Slike skader skal rettes uten
ugrunnet opphold.
8. Eier av eiendommen er ikke ansvarlig for skader som påføres broen og det som
befinner seg på den ved normal drift og vedlikehold av arealet, med mindre skaden
skyldes uaktsomhet fra eier.
9. Denne erklæringen tinglyses som en heftelse på gnr./bnr.129/32, 129/34, 129/1 og
129/115 i 0301 Oslo kommune.
10. Erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra partene.
_______________________________
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Oslo, 13.04.2021

For 129/1 og 129/115 i Oslo kommune:
På vegne av Johan Henrik Andresen, født 25.07.61, i henhold til fullmakt:
Tiedemannsfabrikken AS, org.nr. 813 209 292

_____________________________
v/styrets leder Camilla Krogh
født __.__.__

_______________________________
v/styremedlem Sverre Molvik/Øystein Klungland
født __.__.__

For gnr. 129 bnr. 32 og 34 i Oslo kommune:
Gladengveien Utvikling AS, org.nr. 997 403 665

_____________________________
v/styrets leder Camilla Krogh
født __.__.__

_______________________________
v/styremedlem Erik Carl Rosness
født __.__.__

På vegne av urådighetshaver:
Det vises til urådighetshaver tinglyst på gnr. 129 bnr. 1 i Oslo kommune den 10.04.2019
med dok.nr. 2019/429799-1/200. Rettighetshaver er Selvaag Eiendomsoppgjør AS, org.nr.
971 155 477.
Selvaag Eiendomsoppgjør AS samtykker med dette til tinglysning av denne erklæring på
gnr. 129 bnr. 1 i Oslo kommune.
For Selvaag Eiendomsoppgjør AS, org.nr. 971 155 477.

_____________________________
v/styrets leder Erlend Rølles
født __.__.__
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