
Ärende 25 Extra 

handlingar

Arrendeavtal avseende 

torgkiosken i Tingsryds 

kommun 



AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE 

Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan kallad kommunen och 

xxxxxx-xxxx Mattias Grillbar, [Gatuadress], 362 30 Tingsryd, nedan kallad arrendatorn, har följande 

avtal träffats. 

1 Arrendestället 

Kommunen upplåter med arrende del av Tingsryd 14:2, Tingsryds kommun. Arrendestället har 

angivits med röd begränsningslinje på till detta avtal bilagd karta i skala 1:500. 

2 Ändamål 

Utarrendering sker för att på arrendestället bedriva kioskhandel, gatukök och grillbar med därtill 

hörande varusortiment. På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna 

ändamålet. 

3 Arrendetid 

Arrendetiden gäller fr o m 2018-xx-xx t o m 2022-12-31. Arrendeavtalet upphör vid arrendetidens 

utgång utan föregående uppsägning. 

4 Arrendeavgift 

Arrendeavgiften utgör trettiosextusen (36 000) SEK per år och erläggs i förskott med hälften den 

1 juli och den 1 januari. Arrendeavgiften är anpassad till Producentprisindex (PPI} för oktober månad 

2017 med bastal 118,1 . Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till 

bastalet äger kommunen rätt att utan uppsägning av avtalet justera arrendeavgiften med samma 

" procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastalet. Taxan följer antagen kommunal taxa. 

5 Förbud mot överlåtelse 

Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten eller sätta andra i sitt ställe utan skriftligt medgivande 

från kommunen. 

6 Arrendeställets skick 

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen . Arrendatorn skall se till att 

sund het, ordning och skick upprätthålls inom arrendeområdet på så sätt att inga anmärkningar eller 

ålägganden, som inte kan åtgärdas, kan framföras från kommunen eller behörig myndighet. 

Arrendeområdet får inte inhägnas. 

På arrendeområdet får inte uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse som bedrivs 

på arrendeområdet. 



7 Offentlig toalett 

I byggnaden befintlig toalettavdelning för allmänheten skall upplåtas på följande villkor. Arrendatorn 

skall svara för skötsel, drift och underhåll av toalettavdelningen. 

Kommunen erlägger hyra för toalettavdelningen till ett belopp av tolvtusen (12 000) SEK per år exkl. 

moms. Hyran erläggs i förskott med tretusen (3 000) SEK per kvartal exkl. moms. 

Hyran skall anpassas till Producentprisindex (PPI) enligt punkt 4 i detta avtal. 

8 Byggnader 

Arrendatorn får på arrendestället ha en egen redan uppförd och för rörelsen erforderlig byggnad . 

Medgivandet innefattar ingen befrielse för skyldigheten att söka byggnadslov eller andra erforderliga 

tillstånd. 

9 Underhåll 

Arrendatorn svarar för underhåll av arrendeställets ytbeläggning och för vinterväghållning. 

10 El, va, renhållningsavgifter m m 

Arrendatorn svarar för och bekostar alla avgifter och kostnader som är förenade med driften av 

arrendestället såsom el, sophämtning, vatten och avlopp. 

11 Arrendets upphörande 

Vid arrendeavtalets upphörande skall arrendatorn föra bort egna byggnader och anläggningar från 

arrendestället. Om arrendatorn inte har fört bort egna byggnader och anläggningar inom tre 

månader från arrendeavtalets upphörande tillfaller dessa byggnader och anläggningar kommunen 

utan inlösenskyldighet. 

12 lnskrivningsförbud 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

13 Tvist 

Tvist rörande tolkning av detta avtal och därigenom uppkomna arrendeförhållanden skall avgöras av 

länets arrendenämnd om inte parterna enas om annan tolkning. 

14 Jordabalken 

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap. Jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggningsarrende. 



Detta avtal är för sin giltighet beroende av godkännande i vederbörlig kommunal instans. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna har tagit var sitt . 

Tingsryd 2018-xx-xx 

För Tingsryds kommun 

Jonas Weidenmark 

Teknisk chef 

Bilaga: 

Karta över arrendestället 

[Ort] 2018-xx-xx 

För Mattias Grillbar 

[Behörig firmatecknare] 
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