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AVTAL OM TACENHETSARRENDE

$ 0 Bakgrund

Syftet med detta avtal dr att skapa forutsiittningar for att Enkopings segelsiillskap och
Enkdpings kommun gemensamt ska utveckla hamnomr6det.

$ I Parter

Fastighetsflgare: Enkopingskommun,(212000-0252)
7 45 80 Enkoping

Arrendator: Enkopings segelsii l lskap, (817000-0551)
Bo r  152
7 45 23 Enkdping

Nedan kallad bdtklubben.

$ 2 Arrendestiille

Arrendestiillet iir beliiget pi del av fastigheten Munksundet 24:7 i Enkopings
kommun motsvarande en area pi ca 76 000 kvm. Ca 17 000 kvm utgors av brygga
och vattenomr6de och ca 59 000 kvm utgors av mark for klubbhus, varv,
bituppliiggning och bitskjul. Arrendestiillets beliigenhet framghr av bifogad karta,
bilaga 1

Allmtinheten ska ha mojlighet att till fots vistas inom arrendestiillet inklusive
bryggorna. Av bitklubben nyttjas huvudsakligen 6000 kvm av vattenomridet
respektive 25 500 kvm av markomridet.

$ 3 Andamil

Arrendestiillet fir anviindas for varvs- och hamnanliiggning fdr fritidsbitar samt
bituppliiggning inom anvisat omrAde for fritidsb6tar. PA arrendestiillet far ej bedrivas
verksamhet som strider mot det angivna iindamAlet.

$ 4 Arrendetid

For arrendestiillet utgor arrendetiden 15 6r fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m.2031-03-31.
Arrendetiden forliings med I 6r i siinder om inte uppsiigning sker enligt $ 5.
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$ 5 Uppsiigning och uppsiigningstid

Uppstigning ska ske skriftligen senast sex minader innan aktuell tidperiods utging.
Uppstigningstiden for avtalet iir 10 ir.

$ 6 Arrendeavgift

Arrendeavgiften for det forsta arrendeiret dr 120 000 kronor. Avgiften ska betalas
forskottsvis mot faktura. Pi arrendeavgiften ska ej mervtirdesskatt piforas. Vid for sen
betalning tillkommer drojsmAlsrrinta enligt lag samt ersiittning fdr
betalningspAminnelse enligt vad som stadgas for inkassokostnader.

S 7 Index

Arrendeavgiften eir baserad pi konsumentprisindextalet 314,02 for oktober 2014 och
giiller under det forsta arrendeAret. For varje foljande arrende6r ska avgiften justeras
sa att den foljer indexiindringen for oktober m6nad niirmast fore det aktuella
arrendearets borjan

$ 8 Uthy'rning i andra hand

lJtan fastighetsdgarens skriftli-ea medgivande fir bAtklubben inte upplita nyttjanderZitt
till arrendestiillet eller del av detta till annat dndam6l rin vad som anges i $ 3,
arrendealtalet.

$ 9 Utiikning av arrendeomride

Utokningav arrendestiillet kan komma att ske i enlighet med bilaga2. Utdkning av
arrendestiillet villkoras mot godkiint bygglov och avgift for utokningen ska folja
avgiften for arrendestiillet. Omridet markerat pA bilaga 2 omf-attar savdl mark r aster
om och scider om arrendesttillet. Om utoknine av arrendestiillet blir aktuell ska
tillhggsavtal till detta ar,tal tecknas.

$ 10 Fiirbud mot iiverlitelse

Betklubben fir inte overlAta arrenderzitten utan fastighetsdgarens skriftliga
medgivande.

$ 11 Arrendestiillet skick och skiitsel

Omridet utarrenderas i befintligt skick.

Bitklubben iiger samtliga bryggor och brygganslutningar inom hela arrendestiillet och
svarar diirmed fdr allt underhAll och alla reinvestering av bitbryggor och ovriga
anliiggningar. Batklubben far inte anviinda arrendestiillet i strid mot miljcibalken.

Betklubben ska hilla arrendestiillet i viil stiidat skick och i dvrigt hilla god ordning pi
arrendestdllet. Griisklippning inom arrendesttillet skots av b6tklubben.

Pi arrendestiillet f6r ej uppsiittas anltiggningar for reklam for annat iin den rorelse som
bedrivs pi omridet. Bitklubben ska soka tillstind for uppsiittande av sidana
anordningar enligt vad som foreskrivs i giillande lagstiftning.
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Bitklubben f6r ej fortindra befintliga anliiggningar, markens disposition eller avverka
eller beskiira tritd utan kommunens medgivande. Buskar och sly med ett stamomfang
en (1) meter ovan mark pi hdgst 8 cm i omkrets fir vid behov tas bort.

Bitklubben far vid upptagande och iliiggande av bitar stiinga av bryggor och
arrendestiille for allmtinheten under tiden arbete sker. Arrendesttillet ska hillas oppet
for allmtin gingtrafik genom omridet.

BAtklubben st6r for kostnaderna for forbrukad el och renhillningsavgifter som
beloper pi arrendestiillet. Betklubben ansvarar lor drift och underhill av befintlig
belysning samt kostnaden harfor.

$ 12 Byggnader

Bfltklubben f6r inte utan fastighetseigarens skriftliga medgivande uppfora byggnader
och anliiggningar pA arrendestiillet. Godkiint bygglov tir inte detsamma som
fasti ghetsiigarens skrift li ga medgivande.

$ 13 Myndighetstillstind, miljiifarligverksamhet

B6tklubben dr skyldig att skaffa de tillstAnd som erfordras fdr verksamheten pi
arrendeomrAdet. B6tklubben ska folia alla de fdreskrifter som meddelas av myndiehet
eller som foljer al' lag.

BAtklubben ansvarar for att miljdfarlig verksamhet ej bedrivs pi arrendestiillet.
BAtklubben svarar for de kostnader, som kan foranledas av de &tgarder som kan
pifordras enligt miljobalken. Betklubben ska ha en aktuell miljoplan for den
verksamhet som bedrivs inom omrfldet.

$ 14 Ledningsdragning

Batklubben medger att kommunen (fastighetsiigaren) eller annan, som dtirtill har
dennes tillstind, far framdraga och vidmakthfllla ledningar i eller over arrendestiillet
med nddviindiga anliiggningstillbehor" diir s6dan utan avseviird oliigenhet for
arrendatorn kan ske. Bitklubben rir skyldig att utan ersiittning tila det intrAng, som
foranleds av anliiggande och nlttjandet. men 2ir beriittigad till ersiittning for direkta
skador i 6vrigt.

$ 15 Ansvar fiir skada, skadestind

Betklubben iir i forhillande till fastighetsiigaren ansvarig for dennes
skadestindsskyldighet gentemot tredje man till fldljd av b6tklubbens verksamhet pi
arrendestiillet eller annars pfl grund av upplitarens iiganderiitt till arrendestiillet.

Betklubben ska i alla sammanhang svara for skada som hiindr frin hans verksamhet
pi arrendeomridet och har ansvar for av honom och hans verksamhet orsakad skada
pA arrendeomridet 6ven efter ar,talets upphorande.
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$ 16 Fiirsiikringar

Batklubben ansvarar for erforderligt forsiikringsskydd. Betklubben ska ha en
ansvarsforsiikring.

S 17 Inskrivningsftirbud

Detta avtal fir inte inskrivas.

$ 18 Siirskilda villkor

Fastighetsiigaren iiger ratt att flterta arrendeomridet eller del av detta fore
arrendetidens utging om det kriivs for fastighetens exploatering for annat iindamAl.
Fastighetsdgaren ska undercattabatklubben i god tid och senast tre Ar fore itertagandet.

Bitklubben iiger riitt till siirskild nedsiittning av arrendeavgiften samt skiilig ersiittning
for skada som orsakats av itertagandet, utbytesmark kan bli aktuellt.

$ 19 Siirskilda bestflmmelser

Vid uppliiggning av b6tar pi anvisad plats inom arrendesttillet ska b6tklubben
ombesorj a att erforderligt bygglov erhilles samt att forvaring sker enligt giillande
brandskyddsbestiimmelser i samrAd med brandmyndigheten.

Batklubben ska med anslag och upplysning medverkatill att smibitstrafiken i hamnen
inte utgor hinder for yrkestrafiken.

$ 20 Tilltriide till pumpstation

Snedstreckat omride pn bifogad karta mAste hillas tillgiingligt for nddviindiga
reparationer och underhAllsarbeten pe avloppspumpstationen inom omridet.

$ 21 Arrendets upphiirande

Niir bfltklubben ska frintrtida arrendet iir bitklubben skyldig att erbjuda jordiigaren att
inldsa byggnad eller annan anliiggning, som tillhor bitklubben. Niirmare besteimmelser
finns i 8 kap jordabalken. NAgon skyldighet fcjr fastighetsiigaren att inldsa
anliiggningar foreli gger inte.

BAtklubben 6r skyldig att, i den min inldsen ej sker, vid avflyttning i mojligaste min
fiterstiilla arrendestiillet i ursprungligt skick, fritt frin bitklubbens tillhoriga
byggnader, byggnadsrester och andra anordningar i eller 6ver mark.

S 22 Samverkansmiiten

Parterna iir dverens om att parterna ska triiffas en gAng varje Ar for att gemensamt gfl
igenom parternas planer fdr omridet. M6tet ska tiga rum under ftirsta kvartalet varje ir
efter det att kommunens irliga handlingsplan dr antagen. Det flligger bida parter att
gemensamt kalla till mote. Minnesanteckningar som justeras av bida parter ska fdras
vid varje mote.
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$ 23 Tvist

Tvist angiende tolkningen eller tilliimpningen av detta avtal ska avgdras av
arrendeniimnden.

$ 24 Hiinvisning till jordabalken

I dvrigt giiller vad i lag stadgas om liigenhetsarrende.
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Detta avtal har uppriittats i tvi exemplar

Enkopin e 201 6 -01 -
Ort och datum

Fdr Enkopings kommun

varav vardera parten tagit sitt.
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Ort och datum

For Enkopings segelsiillskap
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