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SV: Spørsmål om salg av båtplass

Hei,
Jeg har sjekket registeret over rettighetshavere etter drammensveiskjønnet av 1963, og det stemmer at
Ranghild Stangeby står som rettighetshaver til båtplass K-06 på Lakseberget.
Da denne båtplassen ble gitt som erstatning ved utbygging av motorveien langs Sandvika, er det
kommunen som betaler for den til Lakseberget båtforening, som drifter plassene på stedet.
Dersom dere ønsker å selge plassen, har kommunen etter drammensveiskjønnet forkjøpsrett. Fordi det
nå er planer om å flytte alle båtene fra lakseberget midlertidig, og det er vanskelig å finne plass til alle,
har kommunen besluttet at vi ønsker å benytte forkjøpsretten til disse plassene, dersom de blir lagt ut
for salg fremover.
Hva som eventuelt blir prisen kan jeg ikke svare på umiddelbart, jeg tror at det gamle
drammensveiskjønnet la opp til at det skulle avgjøres ved skjønn, men det kan også tenkes at man kan
bli enige om noe.
Jeg har min siste uke i kommunen denne uka, så i alle tilfelle må du forholde deg til min etterfølger for å
få endelig avklart dette. Hvem som skal ta over etter meg er ikke helt avklart enda, men vi har håp om at
noen kan overta disse oppgavene ganske raskt.
Du kan i første omgang kontakte Morten Gunnar Estensmo (min nærmeste leder), med spørsmål om
prosessen videre. morten.estensmo@baerum.kommune.no
Med hilsen
Trond Liu Skaug
Havne- og farvannsforvalter
Bærum kommune
mobil. 99258612
trond.skaug@baerum.kommune.no
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Hei Trond Skaug,
Viser til hyggelig og informativ samtale
tidligere i dag.
Moren min, Ragnhild Eugenie Stangebye eide
en båtplass på Lakseberget.
Hun døde 29/10 - 2021. Min søster og jeg arvet denne båtplassen.
Etter å ha lest endel om reguleringsplan for blant annet Lakseberget, lest referater fra
møter i båtforeningen og snakket med en person som hadde vakt(vakttelefon), fant jeg
ut at du var riktig kontaktperson.
Denne båtplassen fikk familien som erstatning for mistet plass på grunn av utbygging av
ny hovedvei på 60 tallet.
Hvis vi bestemmer oss for å selge, vil
kommunen bruke sin forkjøpsrett?
Hvor mye vil kommunen betale for båtplassen?
Eller vil kommunen godta, at vi selger båtplassen på det åpne markedet?
Vennlig hilsen,
Mina Stangebye

