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§ 100

Försäljning av fastigheten Sundsvik 6:3 - Kvarngatan
6
Dnr KS/2020:223
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Köpekontrakt upprättat 2021-04-30 överlämnas till kommunfullmäktige
för godkännande.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun beslutade i december 2020 att sälja Kvarngatan 6. De
kommunala verksamheterna på våning 1 och 2 i byggnaden ska finns kvar
fram till 2022-12-31 då planen är att flytta verksamheterna till före detta
Hotell Selma Lagerlöf.
Kvarngatan 6 har styckats av från Sundsvik 6:3. Försäljning har skett via
mäklare på öppna marknaden och utgångspriset var 4 200 000 kr.
När villkoren i köpekontraktet är uppfyllda undertecknas köpebrev av
firmatecknare.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-05-19, § 66
Tjänsteskrivelse 2021-05-03
Försäljningskalkyl 2021-05-03
Köpekontrakt 2021-04-30
_____
Beslutet skickas till:
Köparen
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-19
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§ 66

Försäljning av fastigheten Sundsvik 6:3 - Kvarngatan
6
Dnr KS/2020:223
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Köpekontrakt upprättat 2021-04-30 överlämnas till kommunfullmäktige
för godkännande.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun beslutade i december 2020 att sälja Kvarngatan 6. De
kommunala verksamheterna på våning 1 och 2 i byggnaden ska finns kvar
fram till 2022-12-31 då planen är att flytta verksamheterna till före detta
Hotell Selma Lagerlöf.
Kvarngatan 6 har styckats av från Sundsvik 6:3. Försäljning har skett via
mäklare på öppna marknaden och utgångspriset var 4 200 000 kr.
När villkoren i köpekontraktet är uppfyllda undertecknas köpebrev av
firmatecknare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-03
Försäljningskalkyl 2021-05-03
Köpekontrakt 2021-04-30
_____
Beslutet skickas till:
Köparen
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2021-05-03
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Försäljning av del av fastigheten Sundsvik 6:3 Kvarngatan 6
KS/2020:223
Förslag till beslut
Köpekontrakt upprättat 2021-04-30 överlämnas till kommunfullmäktige
för godkännande.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun beslutade i december 2020 att sälja Kvarngatan 6. De
kommunala verksamheterna på våning 1 och 2 i byggnaden ska finns kvar
fram till 2022-12-31 då planen är att flytta verksamheterna till före detta
Hotell Selma Lagerlöf.
Kvarngatan 6 har styckats av från Sundsvik 6:3. Försäljning har skett via
mäklare på öppna marknaden och utgångspriset var 4 200 000 kr.
När villkoren i köpekontraktet är uppfyllda undertecknas köpebrev av
firmatecknare.
Utredning av ärendet
Ekonomiska konsekvenser

En excelfil har upprättats i syfte att redovisa kostnader och intäkter vid
försäljningen, den redovisar även driftskostnader före och efter
försäljningen. Försäljningen kommer, enligt nu kända kostnader, innebära
ett netto på + 2 493 000 kr (OBS tillkommer kostnad för anslutning till
elnätet som kommunen ska stå för). Driftsbesparing beräknas hamna på ca
340 000 kr/år fram till 2022-12-31 detta beror på att vi inte längre har
någon kostnad för vakansen på tredje våningen.
Projekteringen av de nya lokalerna är inte klar, därför har vi inte någon
prisbild för hyreskostnaderna från och med 2023-01-01. Excelfilen
uppdateras med kostnad för elanslutning när vi fått alla prisuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-03

Postadress
Sunne kommun
686 80 Sunne

Besöksadress
Kvarngatan 6

Telefon
Vxl 0565-16000
0565-161 98

Internet
sunne.se
johanna.bergsman@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843

Sida
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Försäljningskalkyl 2021-05-03
Köpekontrakt 2021-04-30

Anders Olsson
Verksamhetschef
Beslutet skickas till:
Köparen
Tekniska enheten

Johanna Bergsman
Enhetschef

SUNNE KOMMUN
KOMMUNSTlTELSEN

% 2021 -05- 03

Fasti^hetsbyrån

Onr..........................................

Köpekontrakt
Säljare
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SUNNE KOMMUN

med 1/1 -del

212000-1843

med l / 2 -del

19870218-6571
Mobil 0702756361

Kvarngatan 4

68630 Sunne
Köpare

Mats Horn af Aminne

Ojerviksgård
68694 Rottneros

mats@ojerviksgard.se

Sophie Lindblad
Öjerviksgård

med l / 2 -del

19850321-0463
Mobil 070-969 85 59

68694 Rottneros
Köpeobjekt

Fastigheten Sunne Del av Sundsvik 6:3 med adress Kvarngatan 6, 68630 Sunne

I det följande kallad fastigheten
Enligt jordabalken är det en förutsättning för detta köp att beslut om avstyckning i
enlighet med ansökan om lantmäteriförrättning vinner laga kraft. Parterna förbinder
sig att acceptera mindre avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera
part.

Köpet ska återgå om lagakraftvunnet beslut om avstyckning inte föreligger senast
2021-08-31 och någon av parterna senast fem arbetsdagar senare begär att köpet ska
återgå. Begäran om återgång ska inom ovan angiven tid framställas skriftligen till
motparten. Om köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen utan
skadeståndsskyldighet för någon av parterna.
Overlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om

**** FYRAMILJONERTVÅHUNDRAFEMTIOTUSEN **** 4 250 000 kronor
Tillträdesdag

2021-09-01, eller annat datum enligt överenskommelse

§ l Betalning av
köpeskilling

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:
425 000 kronor

• Betalar handpenning den 7 maj 2021

genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto nr 8336-0
13090093-9 i FryksdalensSparbank. Märk insättningen med nr: 14209.
Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal
omhändertas och förvaltas av fastighetsmäklaren med anledning av i detta
kontrakt intaget villkor.

3 825 000 kronor

• Betalar kontant på tillträdesdagen

Total summa köpeskilling

4 250 000 kronor

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på
grund av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.

14209 M J
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Bankgiro 5246-4062
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Fastighetsbyrån
§ 2 Inget villkor om

Parterna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i köpekontraktet att detta

finansiering

köp kan återgå om köparen inte ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag,
exempelvis genom upptagande av lån och/eller försäljning av sin nuvarande bostad.
Köparen har godtagit att inte ta in ett sådant villkor. Köparen är medveten om att
köpet därför inte kan återgå, även om köparen inte har sin finansiering klar på
tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet
och kräva skadestånd.

§ 3 Inteckningar och

Säljaren garanterar

pantbrev

• att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad.
* att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt.

§ 4 Rättigheter och

Säljaren garanterar

belastningar

• att fastigheten endast belastas eller har förmån av följande servitut,
nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar; samt
att fastigheten har del av följande samfälligheter eller
gemensamhetsanläggningar:

Last, Avtalsservitut: Väg
Last, Avtalsservitut: Parkering, Väg
Last, Ledningsrätt: Fj ärr värmeledningar
§ 5 Fastighetens skick

Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat
överenskommit.

§ 6 Ansvar för skada

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen
ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på
att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av
parterna kunnat råda över.

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om
köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder
fastigheten.
Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad.

l/
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§ 7 Äganderättens

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på

övergång samt

tillträdesdagen.

fördelning av intäkter
och kostnader

Det är en förutsättning för detta köp att kommunfullmäktige i Sunne kommun
godkänner försäljningen av fastigheten och att beslutet vinner laga kraft senast den
15 augusti 2021. Köpet ska återgå om ovanstående förutsättning inte i rätt tid uppfylls
och någon av parterna senast den 31 augusti 2021 begär att köpet ska återgå.
Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga
till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar
för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen.
Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan
parterna.

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att
betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den l januari
respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av
fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på
sätt som angivits ovan.

§ 8 Myndighets beslut,
rådighetsinskränkning,
anslutningsavgifter

Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på
fastigheten belöpande
• gatukostnadsersättning
• el-anslutningsavgifter

• VA-anslutningsavgifter
• anslutningsavgifter för fjärrvärme
erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt.
Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller
annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.
§ 9 Lagfarts- och

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köparens

lånekostnader

förvärv. Kostnader aviserade från säljarens bank vid lösen av säljarens lån ska betalas
av säljaren.
I det fall köparens bank tar ut en avgift för att vara behjälplig med överföringen av
köpeskillingen, och i förekommande fall lösen av säljarens lån, är parterna överens
om att köparen ska betala denna. En sådan avgift kan bland annat bli aktuell när
köparen inte tar några lån för att finansiera köpet.
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Fasti^hetsbyrån
§ 10 Kontraktsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten
rätt till skälig ersättning. Ar kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har
denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om
köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter
som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första
hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska
köparen snarast betala mellanskillnaden. Ar säljarens skada mindre än
handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid
köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad
för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten.
Det är av väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i
enlighet med vad som stadgas i § l. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har
säljaren rätt att häva köpet.

§ 11 Energideklaration

Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats
för mindre än 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen
inför köpet och har överlämnats i samband med undertecknandet av detta avtal.

§ 12 Städning och
kvarglömd egendom

Säljaren ansvarar för städning på plan 3 som inte säljaren kommer att hyra efter
tillträdet. Ventilationsrum, källaren och vinden ska vara grovstädad. Tomten ska vara
avstädad.

Senast på tillträdesdagen ska säljaren även ha tagit bort all lös egendom som inte
ingår i köpet.
Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat
annat - rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad
alternativt överta egendomen.

Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska
köparen först skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta
egendomen. I uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.
§ 13 Överlämnande av

Sedan köpeskilling betalats enligt de i l § angivna villkoren, ska säljaren till köparen

handlingar samt nycklar

överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar
som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna
de nycklar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade
pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande
fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

§ 14 Pantförskrivning

Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på
köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens
pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen beviljats lagfart.
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Fastighetsbyrån
§ 15 Skriftliga

Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt

meddelanden

överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev eller e-post till
den adress som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med
kännedomskopia till ansvarig mäklare.
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
• om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
• om avsänt med brev: vid mottagandet;
• om avsänt med e-post: vid avsändande;

• om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för
postbefbrdran.
§ 16 Hyresavtal

Befintliga hyresavtal sägs upp och ersätts av nytt hyreskontrakt bifogade i
kontraktet.

§ 17 Parkeringsplatser
vid ombyggnation

Kommunen reserverar 10 st parkeringsplatser till Kvarngatan 6. Platserna kan uthyras
till fastighets ägaren/hyresvärden på Kvarngatan 6 när slutbesked för lägenheter givits
av miljö- och bygglovsnämnden. Parkeringarna som upplåts kommer vara belägna på
Kotorget, i Järnvägsparken eller på annan parkeringsplats med liknande avstånd till
fastigheten, kommunen bestämmer vid tidpunkten för upplåtandet vart
parkeringsplatserna hyrs ut.
Fastighetsägaren betalar hyra i enlighet med kommunens då gällande taxa/avgift för
parkeringsplatserna. Kommunen hyr ut l parkeringsplats/lägenhet dock max 10
parkeringsplatser. Parkeringarna ska ha tagits i anspråk senast 7 år från det datum
köpekontrakt skrivs mellan Sunne kommun och köparen av Kvarngatan 6, om inte, så
försvinner reservationen.

§ 18 Elanslutning

Fastigheten elförsörjs via kommunens fastighet Sundsvik 6:3, kommunen ansvarar
för att upprätta och bekosta egen anslutning till fastigheten.

§ 19 Eventuell ändring
av detaljplan

Möjlighet finns till ändring av detaljplanen till bostäder, (betalas av köparen)
Gällande detaljplan tillåter allmänt ändamål och för ändrad användning krävs en ny

detaljplan. Bygglovspliktiga åtgärder kan ej beviljas innan ny detaljplan finns.
§ 20 Eventuella

Större renoveringar i fastigheten på tredje plan som kan upplevas som störande för

renoveringar

verksamheten av hyresgästen får ej påbörjas innan avflyttning. 2022-12-31.
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Handlingar

Köparen har tagit del av, och är införstådd

Säljaren har tagit del av, och är införstådd

med, följande handlingar:

med, följande handlingar:

• Juridisk information säljare och

• Juridisk information säljare och

köpare fastighet

köpare fastighet
• Integritetspolicy för Swedbank

• Integritetspolicy för Swedbank

Fastighetsbyrå AB

Fastighetsbyrå AB

• Energideklaration

• Fast och lös egendom

• Energideklaration information

• Flyttstädning

• Planritningar

* Energideklaration information

• Utdrag ur Lantmäteriets
fastighetsregister
• Hyreskontrakt

• OVK
• Avstyckningshandling
Bilagor

Följande bilagor tillhör köpekontraktet:
• Objektbeskrivning inkl. juridisk information säljare och köpare fastighet
• Depositionsavtal
• Avstyckningshandling
• Hyresavtal
• Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister
Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt
innehållet.
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Undertecknande
Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett
utgör mäklarens arkivexemplar.

Underskrift Säljare
Sunne den 30 april 2021

Underskrift Köpare

Sunne den 30 april 2021

^ [L.^IA^

^ ^m4<ST

Mats ilorn afÅminne

gm: P^tra Svedberg
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Detta avtal utgör en del av köpekontrakt ingånget den 30 april 2021 avseende köpeobjektet.

Säljare SUNNE KOMMUN
Köpare

Mats Horn af Åminne

Sophie Lindblad
Ansvarig

fastighetsmäklare

Maria Johansson

Köpeobjekt

Fastigheten Sunne Del av Sundsvik 6:3 med adress Kvarngatan 6, 68630 Sunne

Uppdrag

Säljare och köpare har överenskommit att handpenningen, 425 000 kr, ska deponeras på
fastighetsmäklarens klientmedelskonto i FryksdalensSparbank, konto nr:8336-0

13090093-9. Märk insättningen med nr: 14209
Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd gjorts beroende
av ett eller flera villkor, så kallade svävarvillkor. Om det i avtalet finns svävarvillkor
innebär det att avtalet inte slutligen är bindande förrän svävar villkoren uppfyllts. Avtalet
kan återgå om svävar villkor inte uppfylls.
Redovisning av det deponerade beloppet jämte upplupen ränta ska ske till säljaren när
köpekontraktets/överlåtelseavtalets svävarvillkor är uppfyllda. Mäklaren har rätt att i
samband med redovisningen, avräkna och erhålla avtalad och förfallen provision/arvode.
Om tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstår, ska redovisning ske
först när tvisten lösts genom förlikning eller genom lagakraftvunnen dom. Redovisning
kan även ske i enlighet med köparens och säljarens gemensamma skriftliga begäran.
Redovisning av
ränta

Parterna är överens om att fastighetsmäklaren i samband med utbetalning av deponerade

Underskrifter

Underskrift Säljare
Sunne den 30 april 2021

medel inte behöver redovisa ränta understigande 100 kr

Underskrift Köpare
Sunne den 30 april 2021

5UNNE KOMMUN

Mats ^lorn afÅminne

^\. ^ ^<\lri-

gm: Kristina Lundberg

S^^EKOMMDN
gm: Petra Svedberg
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Fastighetsmäklare Härmed åtar jag mig detta uppdrag enligt ovanstående förutsättningar. Kvittens av
handpenning sker med separat kvitto till köparen.

Su^ne den 30 april 2021

I('XJ<A'^(
Maria Johansson
Fastighetsmäklare / Franchisetagare

14209 MJ
Fryksdalenmäklarna i Sunne AB
Storgatan 31

Besöksadress

Tel 0565-13335

Styrelsens säte Sunne

Bankgiro 5246-4062

68630 Sunne

Storgatan 31

Fax 0565-14290

Org nr 556564-5594

fastighetsbyran.com
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Lantmäteriutdrag Sunne Sundsvik6:3
Fastighet
Beteckning1

Sunne Sundsvik 6:3

Adress(er)1

Godkänd FR1
Distrikt 1

2018-08-15

GodkändIR1

Ursprung1

Sunne Sunne 19:47, Sunne Sunne 19:48

Avskild mark1
Areal 1

Kvarngatan 6A, Kvarngatan 4, Kvarngatan 6,

Kvarngatan 6B
2018-08-14

Sunne

SUNNESUNDSVIK6:9
Land: 2753 kvm Vatten: O kvm Totalt: 2753 kvm

Andel i Samf/GA1
Åtgärder1

Tomtmätning, 1951-06-18,17-SUS-788
Sammanläggning, 1951-10-31,17-SUS-260
Fastighetsreglering, 2008-02-26,1766-07/78
Fastighetsreglering, 1990-10-24,1766-90/89
Ledningsåtgärd, 2005-05-25,1766-04/37

Planer,1

Beslutade
Detaljplan: 1766-P14/3
Stadsplan: 17-SUS-387

Datum: 2014-08-25
Datum: 1967-12-13
Datum: 1991-09-30

Detaljplan: 1766-P91/14
Rättigheter,1

Genomförande slut: 2029-09-20
Genomförande slut: 1996-10-24

Ändamål

Aktbeteckning

Last Avtalsservitut

Väg

Last Avtalsservitut

Parkering.Väg

0201600150745:1.1
0201800358162:1.1

Last Ledningsrätt

Fjärrvärmeledningar

1766-04/37.1

Typ av rättighet

Rättsförh.

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

VARNING1

Lantmäteriförrättning pågår - beslut taget, ärende 210176

Lagfart
Lagfart.1

Inskrivningsdag Aktnr
1958-01-15

58/48

Lagfart
212000-1843 SUNNE KOMMUN Köp: 1957-11-30
Köpeskilling: Ingen köpeskilling
68680 Sunne redovisad
Beslut: Beviljad

Andel: 1/1
Inskrivningar1

Anmärkning: Anmärkning 88/2702
Inskrivningsdag Aktnr Förmånsnr
D-2016-00150745:1 Avtalsservitut Väg
D-2018-00358162:1 Avtalsservitut Parkering, Väg

2016-04-07
2018-07-13
Inteckningar,1

Inskrivningsdag

Aktnr Status

Totalt O st

Anteckningar,1

Inskrivningsdag

Förmånsnr
Summa

1

2
Belopp

T

Aktbeteckning

Taxeringsuppgifter
Taxering1

Taxeringsenhet, typ: 828 - Specialenhet, allmän byggnad
ID för tax.enhet: 206947-6 Markvärde
Taxering genomförd: 2019 Byggnadsvärde
Areal: - kvm Taxeringsvärde

Tax.enhet avser: Del av registerfastighet

Tidigare ägare
,1
Lagfarter1

Inskrivningsdag Aktnr

1) Källa: Lantmäteriet 2021-04-29

Lagfart

Okkr

LANTMÄTE RlET

Sida l

Underrättelse
om begärd förrättning
2021-04-23

«FirmaTitel»
«Namn» «coAdress»

«Utdelningsadress»
«Extrafält»

Ärendenummer

«Postadress»

S21176

»Fastighet»

Förrättningslantmätare

Eva LiUiehöök
Ärende

Avstyckning från Sundsvik 6:3
Kommun: Sunne

Län: Värmland

Läge

Se karta.

Sakförhållanden

Sökt fastighetsbildntng sker för avstyckning från Snndsvik 6:3 inom
stadsplan. Lantmäteriet avser att genomföra förrättningen.
Beslut kan komma att tas om inom kort.

Underrättelse

Sunne kommun underrättas härmed om förrättningen.

Lantmäteriet Fastighetsbildning 801 82 GÄVLE
Telefon växel; 0771-63 63 63 Internet; www.lantmateriet.se
Telefon direkt; 0560-165 84 E-post; eva.lilllehook@lm.se

LANTMÄTE Rl ET

Aktbjlaga
Sida l
Akt 1766-2021/29

Beskrivning
202-1-04-26
Arendenumrner

S21176
Förrättningslantmatare

Ärende Avsiyckning från Sundsvik 6:3 sam L bilddnde AV ledningsrätl
Kommun: Sunne Län: Värmland
Åtgärdsordning i
förrättningen

•Avstyckning
' Ledningsrättsåtgärd
Beteckning för m/bildad fastiglut är prdtmmnr ocli
galler först sedan förrättningen registrerats i
fasl.igliel.sregislrel.

SUNDSVIK 6:3
Sumie kommun, lAgfarcn ägare

Avstyckning Avstår till Sutldsvik 6:10 fig l 1057m2
Areal enligt fcisllghetsregislTet efter

förrättningen 1696 m2
Nytt servitut: 1766-202V29.1
Ändamål: Ufart
Rätt till utfart
Till förmån för; Sundsvik6:10
Belastar: Sundsvik 6:3
Verkan på servilul: D201800358162:l.l
Ändamål: Parkering, väg
Till förmån för: Sundsvik 6:5
Belastar: Suadsvik 6:3, Sundsvik 6:10

Verkan på ledningsrätt: 1766-04/37.1
Ändamål: Fjarrvarmeledningar

Till förmån för: Sunne Prästgård 1:40
Belastar: Sundsvik 6:3, Sundsvik 6:10

2021-04-26

Lantmäteriet

S21176

Aktbilaga
Sida 2
Akt 1766-2021/29

SUNDSVIK 6:10, ny fastighet
Sunue kommun/ lAglJciren ägare
Avstyckning Erhåller från Sundsvik 6:3

figl

1057 m2

Areaj enligt fasti.ghelsregisiret efter
torra ttningen

1057 m2

Nytt scrvilut: 1766-202V29.1
Ändamål: Ul:arl
Ratt till ulfa.rt

Till förmån för: Sundsvik 6:1.0
Belastar: Sundsvlk 6:3

Verkan på scrvitut: 0201800358162:1.1
Ändamål: Parkering, väg
Till förmån för: Sundsvik 6:5
Belastar: Sundsvik 6:3, Sundsvik 6:10

Verkan på lednmgsrätt: 1766-0^37.1
Ändamål: Fjärrvärmeledningar
Till förmån för: Sunne Prästgård 1:40
Belastar: Sundsvik 6:3, Sundsvik 6:10
Ledningsrättsåtgärd Ny. ledningsrätfc •I 766-2021/29.2

Andam ål: Dagvatten ledning
Dagvatlenledning med tillhörande
anordningar
Till förmån för: Sunne kommun

Belastar: Sundsvik 6:10
Ledningsrättsåtgärd Ny ledninssrätt 1766-2021/29.2
(Se aktbilaga, BEl)

Denna handling har undertecknats elektroniskt av

Eva LiUieliöök

^r

LANTMATERIET Aktbitaga BE1
Sida l
Akt1766-2Q21/29

Beskrivning
202-1-04-26
Arendenummer

S2U76

Förfättningslantmätare

F,va Liltiehöök
Ärende Avslyckning från Sundsvik 6:3 sanit bildande AV ledningsrMt
Komnmn: Sunno Län: Värmland
Ny ledningsrätt 1.766-2021/29.2, Ddgvn Ilen led ning

Till förmän för Sunne kommun (ledningshavarc)
Belastar: Blivande Sundsvik 6:10
Ledningens ända^- Da^vattenlednin^ med bruiinar/ ventiler/ visare och övrisa

mål och huvudsak- --» ^———^^^ ^ ^^ ^'_ „

iiga' beskaffenTTet" anordningar som behövs för dess ändamål.

Ledningen ar befintlig.
Utrymme som upp- For ^t se till/ undGrhålla och reparera ledningen upplåts ett 5 meter
läts för ledningen i.^^T^.^.jTZ ^^i^.:..^-. :~.lr.:u.^ ^ ^^^^^ V \ 1

brett område med lcidmagcn i mitten, se aktbilaga KAL

Frigörande av ^ pp^ {edning som omfattas av lcdningsrätten ska into längre höra till
riqhetstillbehör
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den fastiglwt på vilken ledningen är belägen (blivande Sundsvik 6:10).
Beslutet innebär alt äganderätten till ledningen övergår till innehavaren av ledningsrälten.

Befogenheter som Lednin^srätlshavaren får:

följer med lednings-

rätten ' • inom upplåtet uti-ymmo utföra arbeten med ledningen och utföra
tillsyn av den.
• inom upplåtet utrymme bi bort träd och buskar som är till hinder

för ledningen eller farliga för dess säkerhet. Avverkade träd tillhör
fastighofcsctgaren.

• Id väg dier ctnvSnda väg pä belastad fdslighet för tillsyn och arbeten
med ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd ola.genhet ska
fastighetsägarens anvisningar om väg och vägval därvid följas.
Tid inom vilken Ledmngen ar framdraRen.
ledningen ska vara

utförd
Övriga föreskrifter T.edningsratlshavaren ska:

• utöva de befogenheter som följer med ledningsrätlen sa alt belastad
fastigliet inte betungas mer än nödvändigt.

Lantmäteriet

2Q21-04-26

Aktbilaga BE1
Sida 2
Akt 1766-2021/29

S21176

• vid behov kostnadsfritt upplysa om eller märka ut ledningens
sträckning samt lämna erforderliga skyddsföroskriftor inför åtgarder som kräver dnmaliin enligt: nedan.
• utan kostnad för fastiglwt-sägAi-pn anvisa eller vidta lämpliga
skyddsåtgärder när arbete behöver utföras i ledningens närhet.
Donna skyldighet är begränsad till arboto som hör samman mod
pågåciu-le markan vä ud n i tig.
• sodan leciningsarbptet avslutats i görligaste* mån åtprställa mark,

byggnader och anläggningar i förut befintligt skick.
Faslighetsagaren. får inte:
• ändra markanvändmn^on i närheten av ledningen genom att
exempelvis uppföra byggnad eller utföra annan cUilaggning/
plantera träd eller anordna upplag så alt ledningen kan skadas
eller kan komma all inte längre uppfylld gciHcinde
säkerhetsföreskrifler eller atl ålerstäjlning efter arbete med
ledningen avsevärt fördyras.
• utan medgivande av lödningens innehavare spränga, falla träd,
schakta/ borra eller på annat sätt ändra markmvån eller vidta någon
annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen.
Belastad registerenhet

Sundsvik 6:10

Område

Karta

1766-2021/29.2

KA-1

Denna handling har undertecknats elektroniskt AV

Eva Ullieliöök

Aktbilaga PRI
Sida l
Akt 1766-2021/29

LANTMÄT E R l ET

Protokoll
2021-04-26
Arendenummer

S2-1176
Förrättningslantmätare

Eva Lilliehöök
Ärende Avstyckning från Sundsvik 6:3 sam t bildande AV lednmgsrätt
Kommun: Sunnc Län: Värmland
Handläggning

Utan sammanträde.

Sökande och
sakägare

Fastigheter, andel,

Ägare

Anmärkning

Sunne kommun

Sökande

ägande
Sundsvik 6:3, lagfaren
ägare

Blivande Sundsvik 6:10,
lagfaren ägare
Yrkande

Se ansökan/ aktbilciga Al, och yrkande/ aktbilaga YR J.

Sökande har yrkat pä inteckningsfri slyckningslott. Då
stamfastigheten är inteckningstri kan beslut om inteckningsfri
styckningsloU inte ttis.
Redogörelse

AVSTYCKNTNG
Vrån Sundsvik 6:3 avstyckas <?n fastighet för bostads- och

kontorsandamål. Pastighften är bebyggd för ändamålet. Sundsvik 6:3
är en fastighet för kontorsändamål. Stycknmgslotten är enligt
fastighetsägaren inte överlåten. Fastigheterna är efter åtgärden
varaktig lämpade för sina ändamäl.
Styckningslotten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Servihit för utfart bildas till förmån för styckningslotton.
För området gäller stddsplan/ akt 17-SUS-387.1 stadsplanen anges
styckningslotten som kvartersmark för allmänt clndamäl. Om det
allmänna anddmålet inte ar närmare angivel i en plan kan bygglov ges
om åtgärden innebär att fastigheten som åtgärden av.sor används för
det allmänna ändamål som fastigheten senast har använts för eller

enligt senast beviljade bygglov har anpassats till (32 a § 9 kap plan-och
bygglagen).
Byggnaden bestAr utav kontorslokaler och lagenhctor. By^Rlov för
gällande användning gavs 1950.
Avstyckningen är förenlig med stadsplanen.

^-

2021-04-26

Lantmäteriet

S21176

Aktbilaga PRI
Sida 2
Akt 1766-2021/29

LEDNINGSRÄTT
Ledmngsrätt inom styckningslotten bildas. Ledningen är sådan som

avses i 2 § första stycket punkt 3 i ledningsrättslagen. Upplåtelsen av
ledningsrätten uppfyller villkoren i 6-11 §§ ledningsrättslagen.
Inom ledningsrättsområdet finns det en annan rättighet för servitut för
väg och parkering, D-2018-00358162:!. Ledningsrätten och servitutet
anses kunna utövas parallellt med varandra.

I samband med ledningsrättsupplåtelsen beslutas om frigörande av
fastighetstillbehör. Ledningen som omfattas av ledningsrätts-

upplåtelsen ska alltså inte längre höra till den fastighet på vilken
ledningen är belägna. Detta innebär att äganderätten till ledningen
övergår till innehavaren av ledningsrätten.

Ledningsrätten är belägen inom prickad mark i stadsplanen och anses
därför förenlig med stadsplanen.

Förrättningen är väsentligen utan betydelse för rättsägare.
Fastighetsbildningsbeslut

Fastighetsbildning ska ske enligt förrättningskarta och beskrivning, se
aktbilagor KA1 och BE1.
Nybildad fastighet ska inte belastas av omskriven fordran med
förmånsrätt i styckningsfastigheten.

Lednlngsbeslut

Ledningsrätt ska upplåtas och frigörande ska ske enligt
förrättningskarta och beskrivning/ se aktbilagor KA1 och BE1.

Tillträdesbeslut TiUträde ska ske när ledningsbeslutet har vunnit laga kraft.
Ersättningsbeslut Någon ersättning ska inte betalas.
Beslut fördelning av Förrättningskostnaden ska betalas av Sunne kommun.

förrättningskostnad ' """-"""&——*-" """ —— -. — .»^..—-.
Aktmottagare

Sunne kommun.

Avslutningsbeslut

Förrättningen avslutas.

Överklagande

Den som är missnöjd med Lanttnäterimyndighetens beslut eUer
åtgärder kan överklaga dessa genom att lämna eller skicka en skrivelse

till:
Lantmäteriet
Fastighetsbildning

801 82 GÄVLE
Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in tiU Lanttnäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen/ d.v.s. senast den 24 maj. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Lantmäteriet 2021-04-26 Aktbiiaga PRI
S21176
Sida
3
Akt 1766-2021/29

Ange att ni överklagar och vilket 1'wslut eller vilken åtgärd ni
överkUgar. Anteckna förrättningens ('irendenum.mer S21176 och
redogör för vad ni anser ska andras och varför.

Denna handling har undertecknats elektroniskt av

Eva LiUiehöök

Fastighetsbyrån

Kvarngatan 6
4-

OMRÅDE

Centrala Sunne
GLADA MÄNNISKOR OCH ETT BRETT UTBUD AV
KULTUR, NÖJEN OCH SHOPPING
l centrala Sunne kan du bo på det sätt som
passar dig; i villa, radhus eller lägenhet. Det
finns även centralt belägna tomter till salu.
Alla bostadsområden har sina egna fördelar.

Här finns närhet till skog, motionsspår, vatten
och öppna fält. Gångvägar slingrar sig utmed
Frykens stränder med stopp vid lekplatser,
serveringar och rekreationsområden.

Sunne har ett levande centrum med ständig
aktivitet. Här finns ett stort antal butiker och
all nödvändig service. Det finns också ett rikt
utbud av kultur, restauranger, nöjen och
evenemang. Vattenlandet, Kolsnäs folkpark,

Ski Sunne, Rottneros park och Selma Spä är
populära utflyktsmål.
l Sunne finns flera grundskolor, förskolor och
gymnasium.

ANSVARIG MÄKLARE

Maria Johansson
Att bli mäklare på hemorten var en självklarhet tidigt i mitt liv då
Sunne ligger mig varmt om hjärtat. Att få följa mina kunder
genom deras livs största affär ser jag som ett privilegium. En stor
drivkraft i mitt mäklande är att se potentialen i varje objekt och
förmedla drömbostaden till mina kunder.
Funderar du kring ditt boende är du varmt välkommen att
kontakta mig.

•LA

l

Välkommen till
Kvarngatan 6
Centrala Sunne
Nu finns tillfälle att förvärva en hyresfastighet med ett mycket
bra centralt läge mitt i centrum. Del av Kommunens lokaler
söker ny ägare. Totala ytor ca 1035 kvm. Här finns idag två
våningsplan med kontorsrum och konferenslokaler samt flera

pentrykök och toaletter. På tredje våningen finns lägenheter
fördelat mellan fyror och tvåor. Nuvarande driftsnetto 293 200

kr. Hyresintäkter 513 200 kr. Driftskostnader på ca 220 000
kr/år. Fjärrvärme. Kommun har för avsikt att hyra lokalerna fram
till ca januari -23.

UTGÅNGSPRIS 4 200 000 KR BYGGNADSÅR 1951 (AREAKÄLLA: TAXERINGSINFORMATION) TOMTAREA2 753 KVM
INDUSTRITOMT ADRESS KVARNGATAN 6 WEBBNUMMER 5240-14209

ANSVARIG MÄKLARE
MARIA JOHANSSON 070-338 37 05
MARIA.AJOHANSSON@FASTIGHETSBYRAN.SE
EXTRA KONTAKTPERSON
MARTIN BACKLUNDH 076-677 57 57
MARTIN.BACKLUNDH@FASTIGHETSBYRAN.SE
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OBJEKTSBESKRIVNING

Kvarngatan 6
ALLMÄNT Hyresfastighet med tre våningsplan. Här
finns två våningar med många kontorsrum,
konferensrum, pentrykök och toaletter som Sunne
Kommun använder idag. Tredje våningen rymmer

lägenheter med möjlighet till ombyggnation. (ej
uthyrda)
Entréplan rymmer 12 kontorsrum, ett arkivrum, ett
personalutrymme och tre wc-rum. Det finns totalt fyra

ingångar till entréplan. Används idag av Sunne
Kommun.

Våningsplan l rymmer totalt 14 kontorsrum, två
personalrum varav ett med balkong, ett konferensrum,

ett pentrykök och fyra toalett-rum och förråd. Används
idag av Sunne Kommun.
Våningsplan 2 är anpassat för lägenheter. Det finns i
dagsläget två st 4:or.

På andra halvan av våningsplanet kan det enkelt
byggas om till två st 2:or. Idag öppet mellan vissa
lägenheter.

Källarplan rymmer tvättstuga, pannrum med
fjärrvärmecentral, stort arkivrum och flera förråd.

Entréplan ca 365 kvm.
Våningsplan l ca 365 kvm.
Våningsplan 2 ca 305 kvm.
Totalt: ca 1035 kvm.
Uppgift enligt planritning. Avvikelse kan förekomma.

Fastigheten säljs under pågående avstyckning.
Yttertak 2004.
OVK Utförd.
Radonmätning pågår. Startades i slutet av februari -21
Energideklaration utförd.
Parkeringsplatser 2 stycken.

Möjlighet finns till ändring av detaljplanen, (betalas av
köparen)

Gällande detaljplan tillåter allmänt ändamål och för
ändrad användning krävs en ny detaljplan.

Bygglovspliktiga åtgärder kan ej beviljas innan ny
detaljplan finns.

PLANLÖSNING

Entréplan

Entréplan

Ejäd
L—ll_S
-QF

Ritningen och méttwi baseras pé ett original. Viss awkelse kan fcrekomma

Plan 1

Plan 1

Ritningen och måtten baseras pä ett ofiglnal. \/iss avvikelse kan iörekomma
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TOMTKOARTA

Om 25m 50m 75m

© Lantmäteriet
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OBJEKTSBESKRIVNING

BYGGNAD

KOMMENTAR El kostnad uppskattad , då elen är idag
sammanräknad med en annan fastighet finns ej

(Areakälla: Taxeringsinformation)

särredovisad elförbrukning.

BYGGNADSTYP Hyresfastighet i 3-plan med källare

BOENDEKOSTNADSKALKYLVill du få en personlig

BYGGNADSÅR1951

boendekostnadskalkyl upprättad - kontakta ansvarig

TAK Betongpannor

mäklare.

BJÄLKLAG Betong
FASAD Tegel
GRUNDMUR Betong
UTV. PLÅTARBETE Plåt

ÖVRIGT
NÄROMRÅDET

GRUNDLÄGGNING Källare

ALLMÄNT FÖR NÅROMRÄDET\/ä\kommen till idérika Sunne

FÖNSTER 2-glas

Glada människor och ett brett utbud av kultur, nöjen

STOMME Betong

och shopping

UPPVÄRMNING Fjärrvärme
ENERGIDEKLARATION Energideklaration är utfärdad
2021 med energiklass D. Kontakta mäklaren för mer

l centrala Sunne kan du bo på det sätt som passar dig;
i villa, radhus eller lägenhet. Det finns även centralt

belägna tomter till salu. Alla bostadsområden har sina

information och för att ta del av energideklarationen.

egna fördelar. Här finns närhet till skog, motionsspår,

ENERGIPRESTANDA 98 kwh/kvm

vatten och öppna fält. Gångvägar slingrar sig utmed
Frykens stränder med stopp vid lekplatser, serveringar
och rekreationsområden.

FASTIGHET
FASTIGHETSBETECKNING Del av Sundsvik 6:3
ADRESS Kvarngatan 6

Sunne har ett levande centrum med ständig aktivitet.
Här finns ett stort antal butiker och all nödvändig
service. Det finns också ett rikt utbud av kultur,
restauranger, nöjen och evenemang. Vattenlandet,

TOMT 2 753 kvm, Friköpt, Industritomt

Kolsnäs folkpark, Ski Sunne, Rottneros park och Selma

TAXERINGSVÄRDE TOTALT O (år 2019)

Spä är populära utflyktsmål.

TAXERINGSKOD 828
VATTEN/AVLOPP Kommunalt vatten.
Kommunalt avlopp.

SAMFÄLLIGHETGEMENSAMHETSANLÄGGNING,
SERVITUT MM Last, Avtalsservitut: Väg
Last, Avtalsservitut: Parkering,Väg
Last, Ledningsrätt: Fjärrvärmeledningar
PLANBESTÄMMELSER ETC Detaljplan
GENOMFÖRANDETID 2029-09-20

EKONOMI
UTGÅNGSPRIS 4 200 000 kr
DRIFTSKOSTNAD 217 791 kr/år
Elförbrukning: 30 000 kr.
Uppvärmning: 150000kr.
Försäkring: 6 000 kr.
VA-förbrukning: 31 791 kr.

NÄTBOLAG Ellevio

l Sunne finns flera grundskolor, förskolor och
gymnasium.

JURIDISK INFORMATION TILL SÄLJARE & KÖPARE AV FASTIGHET
FASTIGHETSMÄKLARENSROLLI DIN AFFÄR En fastighets-

OM SÄLJAREN KÖPT FASTIGHETSBYRÄNS BESIKTIGADPAKET MED EN DOLDAFELFORSAKRING HOS ANTICIMEX
FÖRSÄKRINGAR AB Även om det är säljaren som är

mäklares uppgift ska vara en opartisk mellanman och tillvarata

KÖPARENS FINANSIERING Det är viktigt att köparen har
finansiella möjligheter att fulllölja Ropet - för båda parter.

både säljarens och köparens intressen. Uppdraget ska utföras

Vanligtvis räcker ett skriftligt lånetöfte från bank, men observera

omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed, allt i enlighet med

att lånelöftet i princip alltid är villkorat av att inget förändras för

försäkringstagare har även du som köpare av fastigheten möjlighet

fastighetsmäklarlagen, FML, som är en konaumentskyddandande

köparen. Om köparen t ex förlorar sitt arbete kan banken återkalla

att anmäla fel direkt till Anticimex. Om du upptäckt ett fel som

lagstiftning. Alla mäklare är registrerade hos den statliga
tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen.

lånelöftet. Det förekommer att banken villkorar lånelöftet av att

du anser utgör ett så kallat dolt fel är det viktigt att du anmäler

köparen säljer sin nuvarande bostad. Tala med mäklaren om vilka

detta så snart som möjligt till säljaren eller Anticimex. Du har då

f Inans jeringsf or utsattn ingår du har,

gjort en reklamation. För att Anticimex ska kunna göra en korrekt

UPPDRAGSAVTALET Ett förmedlingsuppdrag avseende en

bedömning av ditt krav måste du beskriva felet så utförligt som

bostad ska enligt FML vara skriftligt, l uppdragsavtalet anges

SKRIFTLIGT KOPEKONTRAKT För alt ett köp av en fastighet ska

möjligt i din skadeanmälan. Om du kan så ange även ditt yrkade

förutsättningarna for uppdraget samt uppdragsgivarens och

bli giltigt krävs att vissa formkrav enligt lagen är uppfyllda. Det

ersättningskrav i kronor. Har du som köpare anmält ett fel direkt

mäklarens respektive rättigheter och skyldigheter vid förmedlingen.

viktigaste formkravet är att köpet blir gällande först när samtliga

till Anticimex, och säljaren köpt Fastighetsbyråns besiktigad-

säljare och köpare undertecknat köpe kontraktet. Ett muntligt

paket, anses anmälan vara ett meddelande om fel (reklamation)

MÄKLARENS ERSÄTTNING Uppdragsgivaren och mäklaren far

eller skriftligt löfte att sälja, eller anbud att köpa, är alltså inte

till säljaren och reklamationen anses då avsänts på det sätt som

komma överens om vad som ska gälla i fråga om mäklarens

bindande. När formkraven är uppfyllda går det inte att ensidigt
"ångra" köpet.

jordabalken föreskriver enligt 4 kap 19 a § jordabalken. Notera att

ersättning. Del finns inga fastställda taxor eller liknande. Mäklarens
ersättning för arbetet utgår normalt som provision, bestämd till en

en köpare inte befrias från sin undersökningsplikt även om säljaren
köpt Fastighetsbyråns besiktigad-paket.

viss procent av köpeskillingen. Utöver avtalad provision har

SÄRSKILDA VILLKOR l KOPEKONTRAKTET Det finns vissa valbara

mäklaren inte rätt att ta ut särskild ersättning för sina tjänster, om

villkor i köpekontraktet som kan ge parterna, eller en av dem, rätt att

Kontaktuppgifter: anticimex.se/kontakt. tel 020-170 90 90.

inte särskild överenskommelse träffats om just detta. Provisions-

frånträda köpet. Vanligt är att köparen vill kunna frånträda köpet

BOENDEKOSTNADSKALKYL Mäklaren erbjuder dig som ska köpa

rätten uppstår normalt när bostaden säljs till en köpare som

om hen inte beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor

bostad en skriftlig beräkning över dina personliga boendekostnader.

mäklaren har anvisat under uppdragstiden. Oftast innehåller

som kan förekomma är att köparen får låta en sakkunnig person

Meddela mäklaren om du önskar en boendekostnadskalkyl.

uppdragsavtalet en bestämmelse om en tidsbegränsad ensamrätt

besiktiga bostaden innan köpet blir bindande. Säljarens villkor

för mäklaren. Det är en skyddsregel för mäklaren som ger denne

kan handla om att hen vill kunna köpa en annan bostad. Dessa så

REKLAMATION TILL MÄKLAREN Anser säljaren eller köparen

rätt till provision om bostaden säljs under ensamrättstiden även om

kallade svävarvillkor är alltid tidsbegränsade och ambitionen är att

att mäklaren har begått ett fel som orsakat en ekonomisk skada

mäklaren inte har anvisat köparen eller medverkat till överlåtelsen.

de ska upphöra att gälla efter relativt kort tid. Frågan om denna

ska reklamationen ske inom skälig tid efter det att säljaren eller

typ av villkor ska förekomma eller inte är en del av förhandlingen

köparen insett, eller borde ha insett.de omständigheter som

OBJEKTSBESKRIVNING Enligt FML ska mäklaren tillhandahålla

mellan säljaren och köparen.

reklamationen grundar sig pä. Krav mot mäklare preskriberas
normalt efter tio är. Reklamation och undeirätteise om

objektsbeskrivning ska enligt lagen innehålla vissa obligatoriska

VAD INGÅR l KÖPET? l jordabalken definieras vad som är fast

skadeståndskrav kan överlämnas, muntligen eller skriftligen, till

en tilltänkt köpare en skriftlig beskrivning av bostaden. Denna
uppgifter, som bygger dels på uppgifter frän offentliga register

egendom (fastighet) och vad som hör till en fastighet (fastighets- och

mäklaren eller fiif kontoret vars adress finns angiven J uppdrags-

och dels på säljarens uppgifter. Som regel innehåller beskrivningen
också en del allmän information, t ex om rumsfördelning,

byggnad stil l be hör). Det som inte är fast egendom eller fastighets- och

avtalet eller köpekontraktet,

maskinell utrustning, foton och ritningar mm. När objektsbeskriv-

fastighet.

byggnad stil! be hör är lös egendom och ingår normalt inte vid köp av en

ningen upprättats får säljaren ta del av denna för att kunna rätta

Ärende om skadestånd prövas j första hand av mäklarens ansvarsförsäkringsbolag efter att ett krav mot mäklaren framstätits. Om

till eventuella fel. Det är viktigt att säljaren påpekar felaktigheter

Fasttghetstillbehör är t ex byggnaden, ledningar, stängsel, fiagg-

köparen eller säljaren inte är nöjda med försäkringsbolagets beslut

eftersom objektsbeskrivningen kommer att Ingå i underlaget som

stäng, oljetank etc. och byggnadstillbehör är t ex badkar, duschkabin, vitvaror, etc. Finns dessa saker vid kontraktsskrivningen

överprövar försäkringsbolagets beslut, se VAW/.frn.se. Om säljaren

ingår de i köpet, om inget annat avtalats mellan parterna. Det

önskar få ett ärende om nedsättning av provision prövat görs detta

ligger till grund för köparens beslut att köpa bostaden. Det är
säljaren som ansvarar gentemot köparen för de uppgifter som

kan de begära att Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

finns med i objektsbeskriwiingen eftersom dessa, senare i affären,

är dock fullt möjligt för säljaren att undanta tillbehör från köpet

anses vara en del av köpekontraktet. Om mäklaren däremot

om man har talat om vad som ska undantas i god tid innan

(FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige, pröva

misstänker att någon uppgift är felaktig måste mäklaren givetvis

köpekontraktet skrivs. Är det osäkert om något ska betraktas som

kontrollera den och därefter rätta uppgiften. Det är viktigt att

tillbehör eller lös egendom är det bra om parterna klargör detta

om mäklaren brustit i sina skyldigheter. FMI prövar inte frågor om
skadestånd eller provision. Information om bland annat mäklarens

komma ihåg att fastighetsmäklaren är den förmedlande länken

innan köpekontraktet skrivs.

roll och fastighetsmäklartjänsten finns på v/ww.fmi.se.

förmedlad fastighet tigger därför normalt hos säljaren, eller hos

VEM ANSVARAR FÖR FEL? Utgångspunkten är att fastigheten köps

ÅNGERRÄTT För det fall samtliga uppdragsgivare ingått

köparen, och inte hos den ansvarige mäklaren. Fastighetsmäklaren

i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. De faktiska fel som

förmedlingsuppdrag med mäklaren utarför mäklarens affärslokal

har ingen undersökningsplikt i vanlig mening. Mäklaren har

säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade dolda fel. Fel

har uppdragsgivaren rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom

däremot en skyldighet att upplysa köparen om sådant som

som köparen inte upptäckt, inte borde ha upptäckt, eller inte borde

att meddela detta personligen till mäklaren inom 14 dagar från
den dag förmedlingsuppdraget påtecknats av båda parter

i första hand hos FRN. Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen

mellan köparen och säljaren. Ansvaret för eventuella fel i en

mäklaren iakttagit, känner eller som mäklaren med hänsyn till

ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris och

omständigheterna har särskild anledning att misstänka om

övriga skick. Säljaren ansvarar alltid för sina garantier och

(ångerfrist). Standardformulär för utövande av ångerrätten

fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare.

utfästelser och för om skicket försämras på grund av en olycks-

finns att tillgå hos Konsumentverket, www.konsumentverket.

händelse mellan köpekontraktet och tillträdet. Däremot kan

se. Ängerrätt gäller dock inte om uppdragsgivaren uttryckligen

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET Säljaren har ingen

säljaren inte hållas ansvarig för normalt slitage och åldersrelaterade

samtyckt ti!l att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och

generell upplysningsplikt om allt denne känner till. Utgångspunkten

fel.

gatt med på att det inte finns någon ängerratt när tjänsten har
fullgjorts, l de fall uppdragsgivaren har ångerrätt och väljer att

är istället att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som är
upptäckbara för köparen. Trots detta har säljaren i vissa situationer

Efter köpet uppstår ibland en diskussion mellan köparen och

ändå ett ansvar att upplysa om sådana fe) säljaren känner till och

säljaren om vem som ska bekosta ett fel som upptäckts på

till mäklaren för utförd del av tjänsten med en proportionell del av

borde inse/förstå är av betydelse. En förutsättning för sådant

fastigheten, Om parterna inte kan enas om saken ger jordabalkens

det avtalade priset, om det är skäligt. Denna rätt förutsätter dock

ansvar är dock att det är ett väsentligt fel eller avvikelse, dvs.

felregler vägledning. Först liar man att avgöra om felet hade kunnat

att uppdragsgivaren uttryckligen begärt att tjänsten ska påbörjas

något som köparen borde ha kunnat räkna med att bli upplyst om,

upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Det kan

under ångerfristen.

sant att utebliven upplysning om felet/awikelsen kan antas ha

vara svårt att fullgöra sin undersökningsplitd själv och därför är

inverkat pä köpet.

det klokt att anlita en sakkunnig person eller professionell

TILLAGGSTJANSTER Som kund hos Fastighetsbyrån erbjuds du

besiktningsman för detta. Görs bedömningen att köparen inte

skräddarsydda lösningar med produkter och tjänster från våra
samarbetspartnecs. Mäklaren kan erhålla ersättning vid förmedling
av tilläggstjänster, För t. ex. en förmedlad bostadsannons på
hemnet.se kan en enskild mäklare erhålla upp till mellan 30-50%
av priset för den köpta tjänsten, exklusive moms. För en förmedlad
energideklaration utförd av Antidmex eller OBM kan en enskild
mäklare erhålla 320 kr. Du kan läsa mer om vara tjänster och

KÖPARENS UNDERSOKNINGSPUKT Innebörden av undersöknings-

kunnat upptäcka felet, och inte heller haft anledning att förvänta

plikten, som är mycket långtgående, är att noggrant och omsorgs-

sig det felet, så anses det oftast vara tal om ett dolt fel. För det

fullt undersöka allt som är åtkomligt utan ingrepp i byggnaden,

andra krävs att det dolda felet även är av större karaktär, det

Köparen måste t ex flytta på skymmande möbler och lyfta på mattor

vill säga det kan antas ha påverkat fastighetens marknadsvärde

och gardiner för att granska ytskiktet på golv och väggar. Trånga

om felet hade varit känt innan köpet. Uppfylls dessa två

utrymmen i grund, källare och på vind ska också undersökas. l

förutsättningar har köparen rätt till ersättning från säljaren.

undersökningsplikten ingår även att inspektera t ex byggnadens tak/
fasader, skorstensstock. och alla övriga anläggningar, såsom

Det är alltså till stor del köparens undersökningsplikt som avgör

elinstallationer, värmeanläggn ingår, brunnar för vatten och avlopp.

om något kan anses som ett dolt fel. Köparens undersökningsplikt

Vattenkvalitet är också något som ligger på köparen att undersöka,

utökas om hen ser tecken på t ex fel pä byggnaden eller om fel

samt förekomst av radon i vatten, mark och byggnad.

kan misstänkas p g a skicket. Säljarens uppgifter påverkar också
omfattningen av köparens undersökningsplikt. Om säljaren t ex

BUDGIVNING Bud är inte bindande för budgivaren och säljaren är

upplyser köparen om att det till och från varit fukt i källaren kan

inte tvungen att sälja till den som lagt det högsta budet. Inte heller

det utöka köparens undersökningsplikt,

måste säljaren förklara sitt val av köpare. Enligt FML ska en
mäklare föra en förteckning över alla bud som lämnats med

REKLAMATION TILL SÄLJAREN Säljaren ansvarar för dolda fel

kontaktuppgifter till budgivama. Detta för säkerställa att budgiv-

J en såld fastighet i tio år efter köparens tillträde. Om köparen

en ningen går till på ett korrekt sätt. Observera att denna anbudsförg teckning endast lämnas ut till säljaren och köparen med hänsyn

till personupp gifterna däri. Mer information om detta finns i
Fastighetsbyråns budgivningspolicy.

vill åberopa att fastigheten är felaktig ska köparen reklamera
(framställa krav) till säljaren. Reklamationen måste ske inom skälig
tid efter det att köparenmärkt, eller borde ha märkt, felet. Om
köparen reklamerar för sent förloras i normalfallet rätten att kräva
kompensation av säljaren.

utnyttja denna, kan uppdragsgivaren bli skyldig att utge ersättning

samarbetspartners på fastighetsbyran.com.

KUNDOMBUDSMAN Vid funderingar kring din bostadsaffär vänder
du dig till din fastighetsmäklare. Om du efter den kontakten vill ha
mer information/vägledning har Fastighetsbyrån även en Kundombudsman. Kundombudsmannen är till för Fastighetsbyråns kunder
som har fördjupade frågor kring sin bostadsaffär eller klagomål på
fastighetsmäklartjänsten.

FASTIGHETSBYRÄNS BEHANDUNG AV PERSONUPPGIFTER
Information om hur Fastighetsbyrån behandlar dina

personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på
fastighetsbyran.com/integritetspolicy

Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån Sunne
Storgatan 31, 68630 Sunne,
0565-13335, fastighetsbyran.com/sunne

Maria Johansson, 0565-133 35, 070-338 37 05
maria.a.johansson@fastighetsbyran.se

FÖR LOKAL

2. Hyresgäst

101201

Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
i. Hyresvärd

Sidi(4)

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

Namn:

Personnr/orgnr:

Sophie Lindblad

850321-0463

Namn:

Personnr/orgnr:

Sunne Kommun SU61000

212000-1843

Aviseringsadress:

Kommunhus Miljö o byggenhet 686 30 Sunne
3. Lokalens adress

Kommun:

Fastighetsbeteckning:

m.m

Sunne

Sundsvik 6:3

Gata:

Trappor/hus:

Lokalens nr:

100+200

Kvarngatan 6
4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kontor
ll Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

5. Hyrestid

6. Uppsägningstid/

Förlängningstid

Frän och med den:

Till och med den:

2021-09-01

2022-12-31
månader före den avtalade hyrestidens utgäng.

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst

år 1^ 6 mänader

l annat fall är kontraktet för varje gäng förlängt med D
7. Lokalens skick

Bilaga:

Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
Q En beskrivning av lokalens skick vid detta kontraktstecknande samt uppgift om vem som pä tlllträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings-och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp

Kontor

Plan

Areatyp

entré

Kontor

Bilaga:

Plan

365

Förvaring

Källare

70

365

Förråd VA

Källare

10

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.
Q Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).

QTillfartförbilförioch urlastning

9. Inredning

] Platsför
skylt

QPIatsförskyltskäp/ ll Parkeringsplats(er)
automat

för bil(ar)

Bilaga:

Q Garageplats(er)

D

för bil(ar)

Lokalen uthyrs
|^ utan särskild för verksamheten avsedd inredning Q med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

lo. Underhåll

Bilaga:

] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.
Q Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, delsav inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
F"] Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

Om hyresgästen åsidosätter sin underhällsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten pä hyresgästens bekostnad.
Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Allmänna och

Q Annan överenskommelse enligt bilaga

gemensamma
utrymmen
u.Ledningarfor
telefoni och datakommunikation

Q Hyresvärden

Bilaga:

^ Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation frän den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
Q Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.

Fastighetsägarna Sveriges formuläri2B.3 upprättat 2018 i samräd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryckforbjuds.

Bilaga:

FÖR LOKAL

Nr:

markiser m.m.

101201

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
12. Skyltar,

Sid2(4)

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

Hyresgästen har efter samräd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdenstillstånd.Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp påbyggnaden.
Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp pä ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp pä ifrågavarande väggar.
ll Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.

13. Hyra
u,. Index

513200

Kronor

Bilaga:

per är exklusive nedan markeradetillägg

Q Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.

15. Fastighetsskatt [_] Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.
l6.

Driftskostnader

Bilaga:
^ Fastighetsskatt ingår i hyran.

Bilaga:

Hyresvärden tillhandahäller/ombesörjer

Kl El S VA

[X] Värme

^ Varmvatten

D Kyla

^ Ventilation

Betalning:
|—] Hyresgästen betalar! enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

|$3 Ingår i hyran.

VA Q Hyresgästen har eget
abonnemang.

[—] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad

[53 Ingår i hyran.

Värme || Hyresgästen har eget

[—] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

^ Ingår i hyran.

[—] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

^3 Ingäri hyran.

[—] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad

Q Ingår i hyran.

El Q Hyresgästen har eget
abonnemang.

abonnemang.
Varmvatten Q Hyresgästen har eget
abonnemang.
Kyla Q Hyresgästen har eget
abonnemang.

driftskostnadsklausul.
[—] Hyresgästen betalar! enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

Ventilation

17. Mäta re

driftskostnadsklausul.

^ Ingår i hyran.

Bilaga:
Bilaga:

Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

ll hyresvärden |X] hyresgästen
iS.Avfallshantering

den omfattning hyresvärden är skyldig attdelstillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:
Q Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör frän den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
[—] Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för f lera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning for hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses
vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknandetill kronor per är.
|—| Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

^ Särskild reglering enligt bilaga
ig.Snöröjningoch

Q ingår i hyran

ll ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Bilaga:
] annan reglering enligt bilaga

sändning
20. Oförutsedda
kostnader

Bilaga:

1

Skulle efter kontraktetstecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller
b) generella ombyggnadsätgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
ska hyresgästen med verkan frän inträda kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden färden på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara procent.
Har andelen Inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) l förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda gärsdärvid en uppskattning avmarknadshyran respektive bruksvärdeshyran.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den män ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.

Fastighetsägarna Sveriges fö rmulär iiB.3 upprättat aoi81 samräd med SABO, Svensk Handel och VIsita. Eftertryck förbjuds.

Sid 3(4)

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

FÖR LOKAL

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

101201

Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

2i. Mervärdesskatt
(moms)
Hyresgästens
momsplikt

|^ Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
ll Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Hyresvärdens
momsplikt

Fastighetsägaren/hyresvärden ärskattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje til Ifall e
gällande moms.
Q Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till momsför uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.
Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms pä
hyran, pä i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgäende tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga äg erande-såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis j andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse-blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden fördennesförloradeavdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdensförlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans

betalning

23. Ränta, betalningspåminnelse

Hyran betalas utan anfordran j förskott senast sista vardagen före varje

BankGiro nr:

PlusGironr:

m kalendermånads början ^ kalenderkvartals början genom insättning pä

enligt avi

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspäminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra
Avtalat skick

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran förtid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

Sedvanligt

underhåll

ll Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten l övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
Q Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samtnäroch under vilken tid arbetet ska utföras.
ll Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

25-MilJ°päv6rl<an

Bilaga:

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderligatillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas pä ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljäpäverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

26. Revisions-

besiktningar

ll För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.

Bilaga:

ll Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

Bilaga:

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktnlng av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

28.PBL-avgifter

Hyresgästen ansvarar för att tillträdetill sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal frän
energi bolag, va-bolag, tel ekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
:örhällanden i hyresgästens verksamhet.
Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna! plan-och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

2g.Brandskydd

ll Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.

30.

Q Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal f r.o.m. tlllträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande

Myndighetskrav

Bilaga:

[erl för avsedd användning. Hyresgästen ska samråds med hyresvärden innan åtgärder vidtas.
3i.0mbyggnadsoch

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller f artigheten i
övrigt.

ändringsarbete
Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets-eller byggnadstillbehör.
Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträdetlll lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav pä
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.
Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.
ll Annan överenskommelse enligt bilaga.

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer—i den män sådana finns utarbetade—för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Fastighetsägarna Sveriges formulär 128.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryckförbjuds.

^^ f'"^

FAH-IGHETSÄGARNA

FÖR LOKAL

Nr:

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
32.Säkerhet

101201

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

Hyresgästen ska till hyresvärden senast den

Q borgen ställd av

Sid4(4)

HYRESKONTRAKT

|—] bankgaranti intill ett belopp om |[annan säkerhet i form av

Bilaga:

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden f öre ti l [trädet så påfordrar.
33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig attteckna och vidmakthålla sedvanlig fastighet sfärsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig attteckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.
[_] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.

34. Yttre åverkan

Bilaga:

[^ Hyresvärden Q Hyresgästen
ska svara för skador på grund av åverkan pä till lokalen till hörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré-och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen, l samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar Q Hyresvärden [g] Hyresgästen
ska utrusta lokalerna med sådana lås-och stöldskyddsanordningar som krävsförhyresgästensföretagsförsäkring.
36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.
[_] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.

Bilaga:

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
ätgärder-vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande-lokalen vid avflyttning innehäller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivningsäsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
37-Force majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras pä grund av krig eller upplopp, pä grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte rader över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av

ll Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

personuppgifter
39. Särskilda
bestämmelser

Bilaga:

Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:

40. Underskrift

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
"idigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Ort/datum:

^.ww-mi-w-w

Sunne, 30 april 2021
Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Sophie Lindblad

Sunne Kommun SU61000

Nai^pteck(]lng(fir/naj:ecknare/ombud):

15^ Firmatecknare
Q Ombud enligt
fullmakt

NamntgFkning(firmatecknare/ombud):

/w^

Namnför4'dligande:

Namnförtydligande:

Sophie Lindblad

Anders Olsson

Fastighetsägarna Sveriges formulänaB.3 upprättat 2018 i samräd med SABO, Svensk Handel och Vlslta. Eftertryck förbjuds.

^Firmatecknare

l JXfOmbud enligt
fullmakt

Sidi(i)

TILLÄGG
O Fritextbilaga till hyreskontrakt, lokal

FA:TIGHETSÄGARNA

Bilaga nr: 1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Avser

Hyresvärd

Hyresgäst(er)

Tillägg

Hyreskontrakt nr;

stighetsbeteckning:

101201

undsvik 6:3

Namn:

Personnr/Orgnr:

Sophie Lindblad

850321-0463

Namn:

Personnr/Orgnr:

Sunne Kommun SU61000

212000-1843

Namn:

Personnr/Orgnr:

1. Hyresvärden tillhandahåller och betalar avfallshantering av hushållsopor. För behov av annan typ av
avfallshantering, såsom ex papper eller glas, bekostas det av hyresgästen.
2. Snöröjning runt fastigheten regleras av de avtalsservitut som belastar fastigheten

Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

5un^e.Jf!2(-ÖLI-M

Sunne, 30 april 2021
Hyresvärdens namn;

Hyresgästens namn:

Sophie Lindblad

Sunne Kommun SU61000

^amriteckning(flrmatecknare/ombud);

l

^,-4U>|

IFirmatecknare

[Ombud enligt
(llmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

ÅM fQ^c^

^amnförtydirflande:

Namnförtydligande:

Sophie Linqblad

Anders Olsson

Fastighetsägarna Sveriges Formulärför tillägg till hyresavtal att användastillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

Irmatecknare

i.f^Ombud enligt
fullmakt

Försäljning av Kvarngatan 6
Intäkter
Försäljningspris
Total
Kostnader
Avskrivning (ber. per 2021-08-31)
Avstyckningskostnad
Elanslutning
Mäklararvode
Bygga bort telenätet
Flytt av arkiv
Rensnings källare + vind
Övriga försäljningskostnader (flyttstädning mm)
Vakanshyra
Total

Summa försäljning

4 250 000 kr
4 250 000 kr

1 338 929 kr
35 000 kr
inte fått kostnaden ännu
75 000 kr
12 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
255 600 kr
1 756 529 kr

2 493 471 kr

Drift innan
Hyra verksamhet (inkl. avskrivningar)
Hyra vakans (inkl. avskrivningar)
Fastighetsskatt
Total

513 200 kr
341 000 kr
- kr
854 200 kr

Drift efter
Hyra
Total

513 200 kr
513 200 kr

Besparing drift

Ungefärliga/uppskattade kostnader i kursivtet

341 000 kr

