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AVTAL OM TACENHETSARRENDE

$0

Bakgrund

Syftet med detta avtal dr att skapaforutsiittningarfor att Enkopingssegelsiillskapoch
Enkdpingskommun gemensamtska utveckla hamnomr6det.
$I

Parter

Fastighetsflgare:

Enkopingskommun,(212000-0252)
745 80 Enkoping

Arrendator:

(817000-0551)
Enkopingssegelsiillskap,
Bor 152
745 23 Enkdping
Nedankallad bdtklubben.

$2

Arrendestiille

Arrendestiilletiir beliigetpi del av fastighetenMunksundet24:7 i Enkopings
kommun motsvarandeen areapi ca 76 000 kvm. Ca 17 000 kvm utgorsav brygga
och vattenomr6deoch ca 59 000 kvm utgors av mark for klubbhus,varv,
bituppliiggning och bitskjul. Arrendestiilletsbeliigenhetframghr av bifogad karta,
bilaga 1
Allmtinheten ska ha mojlighet att till fots vistas inom arrendestiilletinklusive
bryggorna.Av bitklubben nyttjas huvudsakligen6000 kvm av vattenomridet
respektive25 500 kvm av markomridet.
$3

Andamil

Arrendestiilletfir anviindasfor varvs- och hamnanliiggningfdr fritidsbitar samt
bituppliiggning inom anvisatomrAdefor fritidsb6tar.PAarrendestiilletfar ej bedrivas
verksamhetsom strider mot det angivna iindamAlet.

$4

Arrendetid

For arrendestiillet
utgor arrendetiden
15 6r fr.o.m.2016-04-01t.o.m.2031-03-31.
Arrendetidenforliings med I 6r i siinderom inte uppsiigningsker enligt $ 5.
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Uppsiigning och uppsiigningstid

Uppstigningska ske skriftligen senastsex minader innan aktuell tidperiods utging.
Uppstigningstidenfor avtalet iir 10 ir.
$6

Arrendeavgift

Arrendeavgiftenfor det forsta arrendeiretdr 120 000 kronor. Avgiften ska betalas
forskottsvismot faktura. Pi arrendeavgiftenska ej mervtirdesskattpiforas. Vid for sen
betalning tillkommer drojsmAlsrrintaenligt lag samt ersiittningfdr
betalningspAminnelse
enligt vad som stadgasfor inkassokostnader.
S7

Index

Arrendeavgifteneirbaseradpi konsumentprisindextalet
314,02for oktober 2014och
giiller underdet forstaarrendeAret.
For varje foljandearrende6rska avgiftenjusteras
sa att den foljer indexiindringenfor oktober m6nadniirmastfore det aktuella
arrendearets
borjan
$8

Uthy'rningi andra hand

lJtan fastighetsdgarens
skriftli-eamedgivandefir bAtklubbeninte upplita nyttjanderZitt
till arrendestiillet
eller del av dettatill annatdndam6lrin vad som angesi $ 3,
arrendealtalet.
$9

Utiikning av arrendeomride

Utokningav arrendestiilletkan komma att ske i enlighetmed bilaga2. Utdkning av
arrendestiilletvillkoras mot godkiint bygglov och avgift for utokningenska folja
avgiften for arrendestiillet.Omridet markeratpAbilaga 2 omf-attarsavdlmark r aster
om och sciderom arrendesttillet.
Om utoknine av arrendestiilletblir aktuell ska
tillhggsavtaltill detta ar,taltecknas.
$ 10

Fiirbud mot iiverlitelse

Betklubbenfir inte overlAtaarrenderzitten
utan fastighetsdgarens
skriftliga
medgivande.
$ 11

Arrendestiillet skick och skiitsel

Omridet utarrenderasi befintligt skick.
Bitklubben iiger samtligabryggor och brygganslutningarinom hela arrendestiilletoch
svarardiirmed fdr allt underhAlloch alla reinvesteringav bitbryggor och ovriga
anliiggningar.Batklubbenfar inte anviindaarrendestiilleti strid mot miljcibalken.
Betklubben ska hilla arrendestiilleti viil stiidatskick och i dvrigt hilla god ordning pi
arrendestdllet.Griisklippning inom arrendesttilletskots av b6tklubben.
Pi arrendestiilletf6r ej uppsiittasanltiggningarfor reklam for annatiin den rorelse som
bedrivs pi omridet. Bitklubben ska sokatillstind for uppsiittandeav sidana
anordningarenligt vad som foreskrivs i giillande lagstiftning.
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Bitklubben f6r ej fortindrabefintliga anliiggningar,markensdispositioneller avverka
eller beskiiratritd utan kommunensmedgivande.Buskar och sly med ett stamomfang
en (1) meter ovan mark pi hdgst 8 cm i omkretsfir vid behovtas bort.
Bitklubben far vid upptagandeoch iliiggandeav bitar stiingaav bryggor och
arrendestiillefor allmtinhetenunder tiden arbetesker. Arrendesttilletska hillas oppet
for allmtin gingtrafik genomomridet.
BAtklubbenst6r for kostnadernafor forbrukad el och renhillningsavgifter som
beloperpi arrendestiillet.
Betklubbenansvararlor drift och underhill av befintlig
belysningsamtkostnadenharfor.
$ 12

Byggnader

Bfltklubbenf6r inte utan fastighetseigarens
skriftliga medgivandeuppforabyggnader
och anliiggningarpA arrendestiillet.
Godkiintbygglov tir inte detsammasom
fastighetsiigarens
skriftli ga medgivande.
$ 13

Myndighetstillstind, miljiifarligverksamhet

B6tklubbendr skyldig att skaffade tillstAndsom erfordrasfdr verksamhetenpi
arrendeomrAdet.
B6tklubbenskafolia alla de fdreskriftersom meddelasav myndiehet
eller som foljer al' lag.
BAtklubbenansvararfor att miljdfarlig verksamhetej bedrivspi arrendestiillet.
BAtklubbensvararfor de kostnader,som kan foranledasav de &tgardersom kan
pifordras enligt miljobalken.Betklubbenska ha en aktuell miljoplan for den
verksamhetsom bedrivsinom omrfldet.
$ 14

Ledningsdragning

Batklubbenmedgeratt kommunen (fastighetsiigaren)eller annan,som dtirtill har
dennestillstind, far framdragaoch vidmakthflllaledningari eller over arrendestiillet
med nddviindigaanliiggningstillbehor"diir s6danutan avseviirdoliigenhetfor
arrendatornkan ske. Bitklubben rir skyldig att utan ersiittningtila det intrAng,som
foranledsav anliiggandeoch nlttjandet. men 2irberiittigadtill ersiittningfor direkta
skadori 6vrigt.
$ 15

Ansvar fiir skada,skadestind

Betklubben iir i forhillande till fastighetsiigarenansvarigfor dennes
skadestindsskyldighetgentemottredje man till fldljd av b6tklubbensverksamhetpi
arrendestiilleteller annarspfl grund av upplitarens iiganderiitttill arrendestiillet.
Betklubben ska i alla sammanhangsvarafor skadasom hiindr frin hansverksamhet
pi arrendeomridetoch har ansvarfor av honom och hansverksamhetorsakadskada
pA arrendeomridet6ven efter ar,taletsupphorande.
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$ 16

Fiirsiikringar

Batklubben ansvararfor erforderligt forsiikringsskydd.Betklubbenska ha en
ansvarsforsiikring.
S 17

Inskrivningsftirbud

Detta avtal fir inte inskrivas.
$ 18

Siirskilda villkor

Fastighetsiigareniiger ratt att fltertaarrendeomrideteller del av detta fore
arrendetidensutging om det kriivs for fastighetensexploateringfor annatiindamAl.
Fastighetsdgaren
ska undercattabatklubbeni god tid och senasttre Ar fore itertagandet.
Bitklubben iiger riitt till siirskild nedsiittningav arrendeavgiftensamt skiilig ersiittning
for skadasom orsakatsav itertagandet,utbytesmarkkan bli aktuellt.
$ 19

Siirskilda bestflmmelser

Vid uppliiggningav b6tarpi anvisadplats inom arrendesttillet
ska b6tklubben
ombesorja att erforderligtbygglov erhilles samtatt forvaring sker enligt giillande
brandskyddsbestiimmelser
i samrAdmed brandmyndigheten.
Batklubbenska med anslagoch upplysningmedverkatill att smibitstrafiken i hamnen
inte utgor hinder for yrkestrafiken.
$ 20

Tilltriide till pumpstation

Snedstreckatomride pn bifogad karta mAstehillas tillgiingligt for nddviindiga
reparationeroch underhAllsarbeten
pe avloppspumpstationen
inom omridet.
$ 21

Arrendets upphiirande

Niir bfltklubbenska frintrtida arrendetiir bitklubben skyldig att erbjudajordiigaren att
inldsabyggnadeller annananliiggning,som tillhor bitklubben. Niirmarebesteimmelser
finns i 8 kap jordabalken.NAgonskyldighetfcjr fastighetsiigaren
att inldsa
anliiggningarforeligger inte.
BAtklubben6r skyldig att, i den min inldsenej sker,vid avflyttning i mojligastemin
fiterstiillaarrendestiilleti ursprungligt skick, fritt frin bitklubbens tillhoriga
byggnader,byggnadsrester
och andraanordningari eller 6ver mark.
S 22

Samverkansmiiten

Parternaiir dverensom att parternaska triiffas en gAngvarje Ar for att gemensamtgfl
igenom parternasplaner fdr omridet. M6tet ska tiga rum under ftirsta kvartalet varje ir
efter det att kommunensirliga handlingsplandr antagen.Det flligger bida parter att
gemensamtkalla till mote. Minnesanteckningarsomjusterasav bida parter ska fdras
vid varje mote.
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$ 23 Tvist
Tvist angiendetolkningenellertilliimpningenav dettaavtalskaavgdrasav
arrendeniimnden.
$ 24 Hiinvisningtill jordabalken
I dvrigtgiillervadi lag stadgas
om liigenhetsarrende.

Dettaavtalharuppriittatsi tvi exemplarvarav varderapartentagit sitt.
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