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Avtale mellom Mesnasaga vel og veglag (MW) og Glommens og
Laagens Brukseierforening (GLB)/Eidsiva Vannkraft AS (Evk)om
bruk av arealer ved Mesnasaga.

1. Avtalen omfatter bruk av arealer ved Mesnasaga eid av GLB og regulerer medlemmer av
MWs bruk av arealene til parkering, båthensettelse og transport.

Avtalen gjelder kun areal som GLB eier, begrenset til følgende arealer markeft på vedlagte
kartskisse:

. Vei fra Mesnasagveien til Nord-Mesna.

. ParkeringsarealvedMesnasagveien

MW gis anledning til å benytte ovennevnte vei for transpoft og utsetting av båter. MW gis

videre anledning til å benytte ovennevnte parkeringsarealtil parkering av biler. MW gis
ikke anledning til å etablere noen form for midlertidige eller permanente byggverk på areal
eid av GLB.

I den grad MWs bruk av arealer omfatter andre grunneiere, er dette GLB/EVk
uvedkommende og MW står i så fall selv ansvarlig for å innhente nødvendig tillatelse fra
dtsse. Dette gjelder også dersom MWs bruk medfører behov for tillatelser fra Lillehammer
kommune eller andre offentlige myndigheter.

Z. MW gts adgang til å hensette båter på land på de deler av GLBS eiendom som er angitt i

vedlagte kartskisse (skravert område ned mot Nord-Mesna;. Båter skal hensettes på

forsvarlig måte, og slik at fare for avdrlft mot demningsløpet ved flom eller eventuell rask
stigning av vannstanden ikke vil være mulig. Hensetting av båter skal lkke være til hinder
for parkering eller alminnelig ferdsel. GLB/EVk kan stenge av arealene hvis en situasjon
tilsier at dette er nødvendig, for eksempel ved flom eller arbeid på reguleringsanlegget.

3. GLB/EVk tar ikke ansvar for vedlikehold av ovennevnte arealer i avtaleperioden og tar ikke
ansvar for eventuelle skader på kjøretøy, båter eller annet som følge av bruk av arealene.
MW gis for egen regning adgang til å vedlikeholde veien/parkeringsplassen slik at disse er
farbare i det omfang MW finner det hensiKsmessig.

4. Denne avtalen inngås med bakgrunn i forholdene slik de er i 2019, og kan endres dersom
partene finner dette hensiktsmessig. GLB/EVk kan etter varsel til MW med umiddelbar
virkning endre MWs adgang til o9 bruk av arealene dersom GLB/EVks bruk av arealet
tilsier at dette er nødvendig. MW plikter i så fall å bidra til at båter og eventuelt parkerte
biler som er til hinder for GLB/EVks bruk av arealet, flyttes så snart som mulig.

Håndhevelse av reguleringene i denne avtalen påhviler MW. Dette gjelder også overfor
eventuelle brukere av ovennevnte arealer som ikke er medlem av MW.

5. Avtalen kan gjensidig sies opp med 6 måneders varslingsfrist'
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