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AVT AL

OM

LÄGENHETSARRENDE

PARTER
Jordägare:

Norrtä5e kominun
genom
Box

Org. nr. 212000-0217

dess kommunstyrelse

800

761 28 Noritälje
Arrendator:

Magnolia
Box

Parkering

AB

Org. nr. 559034-1425

5853

102 40 StocUiolm

BAKGRUND
l samband

med exploateringsprojektet

markparkeringar

innan

exploateringsområdet
byggherregruppen

med parkeringar
för etapp

parkeringslösningen,
inledande
särskilt

I behöver

("Sociala

Etapp

Noden"

är fördigställt.
anpassa tiden

Behovet

av firxansiella

år enbait

är hälften.

och bekostas

Rätten

att nyttja

av byggherrarna.

I finns
grundar

sig främst

stor kostnad

när parkeringsbehovet

markparkeringarna

av tillfölliga

som ska försörja
i att den samlade

av P-Noden,

i'ned särskilt

Skyldiglieten

det ett behov

eller "P-Noden")

för byggnationen

skäl. Det är förenat
för ca 400 parkeringsplatser
inledningsvis

parkeringshus
arrendeavtal

Lommarstranden

det parkeringshus

Sociala

att etablera
under

ska regleras

att etablera

den permanenta

genom
Noden

ett

ett antal
detta
regleras

i ett

marköverlåtelseavtal.

UPPLÅTELSEOBJF,KT

Ett arrendeområdeom totalt ca 9000 in2 av del av fastiglieten Tä5e 4:62 upplåts.
Arrendeområdet

omfattas

endast av marken

ocli en koi'nmunalväg,
av den befintliga
arrendeområdet
kaitan

nedan.

vägen
tillhör

inom

arrendeområdet.

Regementsgatan

(inkl.

Regementsgatan,
inte arrendeområdet.

Arrendeområdet

dike),

i norr.

av ett staket
omfattar

i söder

inte någon

del
Det staket som finns söder om
är markerat
med röd kantfärg
på

norr om arrendeområdet.
Arrendeområdet

avgränsas

Arrendeområdet
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Bilden visw arrendeområdet som är marlcerat med röd kantfärg.

UPPLÅTELSEVILLKOR

l %. Ändamål
Jordägaren

upplåter

till

på följande

sätt och

för följande

På arrendestället
liar

inte

arrendatorn

får inte

rätt att uppföra

rätt att, på villkor
ändamål:

bedrivas

verksamliet

byggnader

som

anges

i detta avtal,

nyttja

arrendestället

markparkering.

som

så som t.ex.

strider

carpoit

i'i"iot det angivna

på arrendestället

ändamålet.
utan

Arrendatorn

slviftligt

medgivande

från jordägaren.

2 %. Arrendetid
Årrendetiden

utgör

ca 4 år, räla'iat

2027-12-31.

Arrendetiden

förlängs

den löpande

arrendetidens

slut.

I det fall
med

Om

avtalet

och med

Om

arrendatorn

omedelbar

detta

får avslag

trån
med

tillträdesdagen,
1 år

på erforderliga

som

i sänder

är 2023-04-01

om uppsägning

tillstånd

från

och

inte sker

myndiglieter,

löper

således

senast

kan detta

tom

6 månader

avtal

upphävas

verkan.

förfaller

tillämpning

arrendeavtal

på grund

av oyanstående,

av 16 Fgnedan.

sägs upp,

Eventuellt

uppliör

sker

detta

erlagd

det att gälla

utan

ersättningsrätt

arrendeavgitt

utan

någon

skall

rätt till

för någondera
ej återbetalas.

förlängning.

före

parten
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3 e3. Årrendeavgift
Arrendeavgiften utgör 10 000 kr per år plus index enligt 4 8,nedai'i samt en ei'igångsgrundavgift
3000 kr. Avgiften skall betalas årsvis i förskott vilket faktureras av jordägaren.

oin

Vid för sen betalning av arrendeavgiften utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
4 q. Indexjustering
Arrendeavgiften

av avgiften

ur baserad på konsuinentprisindextalet

336,04 (totalindex) för oktober

månad

2019. För varje följande kalenderårskall avgiften justeras så att den fö5er indexändringar fram till
oktober månad närmast före det aktuella kalenderårets början. Arrendeavgiften kan dock aldrig
understiga

den ursprungliga

arrendeavgiften.

5 %. Särskilda avgifter
Arrendatorn erfögger aygitter för samtidiga förbruknings- ocli fasta avgitter som liänför sig till
arrendatorns verksamhet på arrendestället såsoi'n t.ex. el.

6 %. Myndighetstillstånd
Arrendatorn svarar för erforderliga tillstånd från myndiglieter. Arrendatorn ansvarar för att ansöka
om bygglov. Arrendatorn är skyldig att följa de föreskrifter som meddelas av myndighet
eller som
fö5er av lag. Arrendatorn bekostar eventuella kostnader för myndighetshanteringen
(prövningsavgifter etc) samt eventuella kostnader för åtgurder till följd av lag, förordning,
föreskrifter

eller myndighetskrav.

7 %. Ansvar och försäkringar
Jordägaren fritar sig från allt ansvar för varje slags skada på sak eller person till följd av verksainhet
på arrendestället.

Särskild vikt läggs vid eventuellamiljöskador till fö5d av verksam]ieteneller verksamhetens
lokalisering till Arrendestället.Arrendatorn ansvararför åtgärdersom behövstill följd av mi5öeller naturskada eller annan skada på grund av arrendatorns
verksamhets
på jordägarens
mark.
Arrendatorns ai'isvar i detta avseende gäller även efter arrendeavtalets
upphörande
och preslaaiberas
inte enligt

bestämmelserna

i 8 kap. 26 S,jordabalken.

Arrendatorn svarar för att arrendatorns egendom är erforderligt
8 %. Arrendeställets

försälarad.

skick och skötsel

Arrendestället upplåts i det skick det befinns på tillträdesdagen. Nuvarande skick har dokumenterats
i bilaga l-11. Pait som anser att skicket förändrats vid tillträdesdagen ansvarar för dokumentation
av dessa förändringar.

Arrendatom svarar för all drift och allt underhåll av arrendestället. Arrendatorn ansvarar f'ör att
anlägga parkering, in- och utfait ocli anda nödvändiga åtgärder för att i'nöjliggöra
en parkering
inom
arrendeområdet. Vid påfylföad av massor tex för att grusa ytan, ska avskiljande markduk läggas
tnellan befintlig yta och tillförda massor. Det befintliga diket som ligger norr om arrendeornrådet,
föngs med Regementsgatan, får inte rubbas eller skadas. Vid anläggande av in- och utfait eller väg
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för gående, som på något säti: påverkar diket, ska detta samordnas med Jordägaren.
Åtgärder som
inte liar godkänts av Jordägaren eller på något vis, av Jordägaren att avgöra,
innebär negativa
konsekvenser på dikets funktion ska bekostas ocl'i åtgärdas av Arrendatorn.
Där åtgärder
exempel

krävs som påverkar

in-/utfart

till parkeringen

Regementsgatan

ocli/eller

vägdiket läi'igs Regementsgatan,
till
eller gångväg till parkeringen,
ska arrendatorn föföålla sig till

fö5ande innan åtgärderna får utföras:
-

Ritningar för åtgärdernas konstruktion
ska i god tid innan utförandet inkomma till gatu- ocli
parkavdelningen
för granskning och godkännande.
Utfaiten ska godkännas (läge och utförande) med avseende på trafiksäkerhet,
enligt gällande

rutin på som hittas på norrta5e.se.
-

Schakttillstånd
(enligt rutin som hittas på noirtalje.se)
ska ansökas om senast 3 veckor
åtgärderna utförs, och ska vara godkänt innan åtgärderna påbörjas.

innan

Arrendatorn
är skyldig att hålla arrendestället ocli vad som därpå finns av fast ocli lös egendom
i ett
väl vårdat skick. Arrendatorn
'ar vidare skyldig att hålla arrendeställets
omgivningar
rena från slaaäp
OCl] dylikt som härrör från verksamheten på arrendestället.
Jordägaren

liar VA-ledningar

inom arrendeområdet.
Om en skada eller ett fel uppstår på
har jordägaren rätt att schakta inom arrendeområdet
för att åtgärda skadan eller felet.
Jordägaren återsföller då marken inom arrendeområdet
till det skick marken hade innan detta
arrendeavtals tecknande.
ledningarna

I bilden ovan redovisas ai'rendeområdet
linje) soin finns ii'+om arrendeområdet.

(röd kantlinje)

ocl'i de VA-ledningar

(blå-streckad1iiije,

röd-streckad

linje, gnön-streckad
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Arrendatorn

ansvar för att utreda ocli inrätta nödvändig dagvattenhantering
enligt kommunens
dagvattenstrategi.
Dagvattenlianteringen
ska i god tid redovisas ocl'i godkännas av jordägaren innan
upprättandet av parkeringen kan godkännas. Arrendatorn
ansvarar för alla kostnader det innebär för
anslutning av dagvatten om detta beliöver anslutas till VA-huvudmannens
ledning.
Arrendatorn
ska tillse att nyttjandet
Störningar får ej förekomma.
Arrendatorn

av arrendestället

får inte använda arrendestället

inte medför

men för grannar

så att risk för miljöskada

eller annan.

uppkommer.

På arrendestället

får inte, utan jordägarens
skriftliga
godkännande, uppsättas anordningar för reklam,
uppföra anläggning, eller på annat sätt förändra parkeringen.
Ovanstående fritar inte arrendatorn från
skyldigheten
att söka erforderliga
bygglov för uppsättning av reklamskyltar.
Träd får inte föllas utan jordägarens
Eventuella
upplåtelsen
Enklare
tillåtet

slaai'ftliga medgivande.

andra skador på angränsande kommunal
ska åtgärdas skyndsai'nt av arrendatorn.

mark och anläggningar

som härrör från

utrustning, material för avgränsning,
oljeavslciljare
och styrning av parkeringssyftet
efter godkännande av Jordägaren tex parkeringsbalkar
i betong, sk. Betongsuggor.

är

Arrendatorn

ska före anläggandet av parkeringen
samråda med och läinna ett underlag till
i syfte att ge denne möjlighet
till synpuitkter av utformning.
Underlaget bör vara en
situationsplan
av önskad projekterad
utformning
med enklare beskrivning
av relevanta delar tex
iordningsföllande
av ytskikt (tex grus), räcken, infaitsplacering,
styrning av gångtrafikanter,
mm. En
preliminär
utformning
bifogas detta avtal vid dess tecknande,
.
Jordägaren

9 %. Kostnader
Arrendatorn
Arrendatorn
nyttjande.
Arrendatorn

skall ansvara för saintliga kostnader för anläggande och återställande av parkeringsytan.
skall svara för alla avgifter ocli övriga kostnader som uppkommer
genom arrendeställets

svarar för kostnaderna

för de åtgärder

som kan påfordras

enligt

gällande

lagstiftning

och anvisningarfrån myndigliet. Arrendatorn ansvararför kostnadertill fö5d av 6 6-8.
10 %.Befintliga ledningar
Arrendatorn
är s1to7'1digatt själv skaffa information
arrendestället.

Arrendatorti ansvararför bestälföingavutsäffi3fögav
ledningshavare
liksom för eventuell
respektive ledningshavare.
Vid eventuell
förekommande

skyldigliet

skada orsakad av arrendatorn
fall.

om eventuella

befintliga

ledningar

inom

eventuellabefintligalednisrespekti
att anrnäla planerade arbeten t.ex. scliaktning,

svarar arrendatorn

för skadeersättning

för direkt

till

skada i
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1l %.Ledningsdragning
Arrendatorn

medger

vidmakthålla
arrendatorn,

ledningar och kablar på arrendestället
om detta kan ske utan avsevärd
samt att få tillträde till arrendestället för underhåll av sådana.

Arrendatorn
och nyttjas,

att jordägaren

eller annan som har dennes tillstånd

får dra fram och

är skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds
men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.

Arrendatorn

ombesörjer

och bekostar

erforderlig

anslutning

olägenhet

av att ledningarna

av arrendestället

för

anläggs

till el.

12 %. Upplåtelse i andra hand
Arrendatorn

får inte utan kommunens

Arrendatorn

äger dock rätt att sin tur upplåta marken

parkeringskunder.

Sådan upplåtelse

godkännande
av marken

upplåta rättigheter

enligt detta avtal.

i andra hand för parkering

i andra hand för parkering

till sina

till Arrendatorns

parkeringskunder ska inte sessom en icke obetydlig avvikelse enligt 17 fi.
13 %. Överlåtelse av arrendet
Arrendatorn
sitt

får inte utan jordägarens

slariftliga

samtycke

överlåta

arrendet eller annars

sätta

annan

i

ställe.

14 %.Inskrivningsförbud
Detta avtal får inte inskrivas

i jordägarens

fastighet.

15 %.Justering av arrendeområdet
Om arrendeområdet
beliöver justeras skall detta ske genom att parterna tecla'iar ett nytt arrendeavtal
avseende den nya upplåtelsen som ersätter befintligt
arrendeavtal.
I samband med det nya

arrendeavtalet ska även arrendeavgiften i 3 F3justeras i motsvarande andel som avgår.
16 %. Arrendets upphörande
Arrendatorn

har inte rätt till ersättning

andrahandsavtal
Arrendatorn
tillträdesdagen,

avseende upplåtelser

är skyldig

att återställa

vid arrendets
för parkering

marken

dvs. luclcrad mark försedd

parterna inte överenskommer
godtagbart skick.

upphörande.
uppliör

Arrendatorn

upphör.

till det skick som var innan

och insådd med ängsblandning,

om något annat och arrendeområdet

Brister arrendatorn i att fömna marken i skick enligt
utföra arbetet på arrendatorns bekostnad.

för att

senast den dag arrendeavtalet

och bekosta åtgärderna
med ny växtbädd

ansvarar

föregående

återställs

om

i ett av jordägaren

stycke äger jordägaren

rätt att

(:JL
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Oi'n jordägaren bedömer att skick ocli skötsel inte sköts enligt 8 'e3i detta avtal har jordägaren
rätt att
säga upp avtalet
närmast

i föitid.

6 månader

Oi'n avträdande
inom

airendator

två månader

Jordägaren

Arrendeavtalet

uppliör

i sådant fall till

det månadsskifte

som inträffar

från uppsägningen.

liar läinnat

efter anmaning

kvar honom

föra boit

liar då även rätt att boitföra

tillhörig

egendomen,

egendomen

egendom
tillfaller

ocli försummar

den jordägaren

på arrendatorns

arrendatorn

att

utan lösen.

bekostnad.

17 %.Vite
För det fallet att arrendatorn
inte efterlever
på 50 000 kr per icke obetydlig
avvikelse.

villkoren

i detta avtal har jordägaren

rätt att utlväva

18 %. Tvist
Tvist

på grund

av detta avtal

skall avgöras

av allrnän

svensk

domstol.

19 %. Laghänvisning
I öwigt gäller vad i 7 och 8 6g jordabalken eller eljest i lag stadgasom lägenhetsarrende

Detta

avtal

har upprättats

i två likalydande

exemplar

av vilka

Noritä5e 2020 NORRTALJE

parterna

tagit

Norrtä5e
2020-/j -i

var sitt.

!,;'

KOMM{JN

För kommunstyrelsen

Arrendator

Jordägare

Magnolia

Ilandlii,qgtrre

";ot7 7iNnh:m. Pr'«4r'kr1edur'e1->1ilniirer'in,«zsingtiirjöi

Parkering

AB

vite

FULLMAKT

Härmed

befullmäktigas

Magnolia

Parkering

arrendeavtal

Fullmakten

MAGNOLIA

Olsson,

Silvio Moro och Luigi Fallai att självständigt

AB, org nr:559034-1425,

med Norrtäljekommun

för arrende

gäller från och med denna

Den befullmäktigades

Stockholm

Florence

laga åtgärder

den I 9 november

PARKERING

Hanna Jeaslng

("Bolagef')

och att för Bolagets

av del av fastigheten

Tälje 4:62.

dag till och med den 2020-12-31.

godkännes

härmed.

2020.

AB

Fredrik

räkning

Westin

företräda
underteckna
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