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BRUKSAVTALE - Ødemørkstua 

  
                                        

 
§ 1. PARTER  
  
Det er i dag inngått bruksavtale mellom Vestby Næringsselskap AS, (VNS) som utleier  
og Hølen IK (HIK)/Forum for Natur og Friluftsliv, Vestby (FNF) som brukere.     
 
§ 2. BRUKSOBJEKT 
     
Avtaleforholdet gjelder Ødemørkstua, samt gamle do og det nye WC-bygg på gnr. 130, bnr. 1 i 
Vestby. 
Formålet med bruksretten er at HIK og FNF kan disponere stedet til sine foreningsaktiviteter. 
 
§ 3. ØKONOMISKE FORHOLD, VEDLIKEHOLDSPLIKTER ETC. 
 
Ødemørkstua kan disponeres vederlagsfritt av HIK/FNF mot at brukerne sørger for godt vedlikehold 
av bygningene innvendig og utvendig, og at gårdsplassen med utebenker, bord og flaggstang holdes i 
hevd. Brukerne plikter å avholde jevnlige arbeidsdugnader for å ivareta god vedlikeholdstandard. 
VNS dekker utgifter til materialkostnader, maling og til nødvendig bruk av godkjente håndverkere. 
  
VNS sørger for at bygningene holdes forsikret, mens brukerne må forsikre eget utstyr, inventar etc. 
VNS dekker strømregning til normalt bruk, mens brukerne plikter å holde strømforbruket lavest mulig. 
 
Alle øvrige utgifter og avgifter vedrørende overtakelse, bruk og tilbakelevering av eiendommen er 
utleier uvedkommende. Eventuelle kostnader ved tinglysing og oppmåling dekkes av leietakeren.  
    
§ 4. ØVRIGE BRUK ERE /LEIETAKERE AV ØDEMØRKSTUA 
 
HIK/FNF kan leie ut Ødemørkstua mot rimelig leie, fortrinnsvis til lokale foreninger, organisasjoner. 
Ved utleie av Ødemørkstua til andre, plikter HIK/FNF å gjøre ansvarlig leietaker kjent med 
husreglene, og om reglene for Vestby kommunes ferdselsbegrensninger i området, bl.a. følgende: 
– Ferdsel med motoriserte kjøretøy, hester, parkeringsregler 
– Regler og forskrifter for tenning av bål/grilling på området 
– Fredningsreglene for vilt, båndtvang, og reglene for ferdsel i Ishavet 
– Informere om hensynet til beitedyr fra UMB på inn gjerdet innmark 
– Informere om hensyn til andre brukere, bl.a.: Vestby J. &Fisk, Schäferhundklubben og Speiderne.  
 
§ 5. BRUKSFORHOLDETS VARIGHET,  ANSVARSFORDELING, KOORDINERING ETC. 
 
Avtalen gjelder i perioden 01.07.2007 til 31.12.2010, og forlenges automatisk med 3 år hvis den ikke 
sies opp skriftlig fra noen av partene innen 31.10.2010. Begge parter har 6.mnd. oppsigelsesfrist. 
VNS har det overordnede ansvar for eiendommen og bygningene. 
Som hovedregel skal HIK ha ansvaret i vinterhalvåret fra 01.11.-30.04, og FNF i sommerhalvåret 
fra 01.05.-31.10. HIK/FNF skal rapportere hvert halvår til VNS med egne notat over antall 
bruksdager. 
 
Et eget Husstyre, med 1 repr. fra hver av de 3 partene skal ha ansvar for å koordinere bruken av Stua,  
organisere vedlikehold og nødvendig dugnadsarbeid, samarbeide om reservasjons-ordning for utlån, 
utlevering/retur av nøkler og husregler med rengjøringskrav, betalings- og inspeksjonsordning etc.  
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§ 6. ÅPNINGSTIDER FOR PUBLIKUM, SALG OG SERVERING ETC. 
 
Det forutsettes at ansvarlig bruker - h.h.v. HIK/FNF - holder Stua åpen for publikum, gjerne med 
kiosk e.l.  på aktuelle utfartsdager og ved større arr.. Bruker har selv ansvar for varebeholdningen og 
beholder inntekten av salget. Større arr. på Ødemørk skal avtales med VNS minst 2 uker på forhånd. 
Innvendig er det røykeforbud, og misbruk av alkohol/andre rusmidler skal påtales av HIK/FNF.  
 
 
§ 7. BRUKSRETT, MISLIGHOLD 
 
Bruksretten eller omfanget kan bli endret hvis partene blir enige om dette.  
Eventuelle endringer skal avtales skriftlig. 
 
Brudd på avtalens bestemmelser er mislighold. Ved vesentlig mislighold av avtalen, kan VNS heve 
avtalen med øyeblikkelig virkning, og brukerne må da straks fraflytte eiendommen uten innsigelser. 
 
  
§ 8. UNDERSKRIFTER, SIGNATUR 
 
Denne avtale er undertegnet i 3 -tre- eksemplarer, hvorav partene beholder 1 -ett- eksemplar hver. 
 
 
 
 
Vestby, den 24.08.07   
 
 

  

Vestby Næringsselskap AS Hølen Idrettsklubb Forum for Natur og Friluftsliv, Vestby   
 

   
 
 

Jan Oscar Svae       Pål Haglerød Nils Thorsen 
                           ( sign.)                                                       (sign.)                                                                       (sign.) 
  
 
       
 
VNS har sendt 1 kopi av avtalen som orientering til Vestby kommune v/Eiendomssjefen.
              


