Avtal om förlängning av hyresavtal m.m.
Hyresvärd

Estea Ingared 5:49 KB, org.nr 969678-7275 (”Hyresvärden”)

Hyresgäst

Alingsås Kommun, org.nr 212000-1553 (”Hyresgästen”)

Fastighet

Alingsås

Hyresavtal

Avtal nr 510210-1001-01 (”Hyresavtalet”)
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Ingared 5:49 (”Fastigheten”)

Bakgrund
Hyresgästen förhyr av Hyresvärden, i enlighet med Hyresavtalet, en kontorslokal inom
Fastigheten (”Lokalen”).
Den 13 mars 2018 utförde räddningstjänsten ett tillsynsbesök som resulterade i ett
föreläggande den 30 april 2018 om att s.k. boendesprinklers ska installeras inom Lokalens
samtliga fyra boendeavdelningar.
Då sprinklerinstallationerna anses utgöra fastighetstillbehör har parterna kommit överens
om att Hyresvärden ska utföra och bekosta arbetena med sprinkler.
Med hänsyn till vad som bland annat angivits ovan har parterna nu kommit överens om
nedanstående tillägg till Hyresavtalet.

2

Förlängning av Hyresavtalet m.m.
Hyrestid, uppsägning m.m.

2.1.1

Hyresavtalet förlängs att gälla från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2034.

2.1.2

Uppsägning ska ske skriftligen senast 24 månader innan hyrestidens utgång.

2.1.3

Vid utebliven uppsägning är Hyresavtalet för varje gång förlängt med 5 år med en
ömsesidig uppsägningstid om 24 månader.
Justerad hyra

2.2.1

Från och med den 1 juli 2022 ska bashyran uppgå till 5 125 000 kronor per år jämte
mervärdesskatt.

2.2.2

Bashyran ska indexregleras till 100 %. Nytt bastal för beräkning av index ska vara
indextalet för oktober månad 2021.
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Installation av sprinkleranläggning m.m.
Installationsarbetena

3.1.1

Hyresvärden ska efter tecknande av detta avtal och på egen bekostnad installera en
sprinkleranläggning som uppfyller de krav som uppställs i enlighet med
räddningstjänstens föreläggande.

3.1.2

Berörda ytor för sprinkleranläggningen, inkluderande en vattentank utanför Lokalen,
framgår av ritning, bilaga 1.
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3.1.3

Arbetenas utförande är beroende av Hyresvärdens upphandling av en entreprenad samt
leveranstider m.m. inom entreprenaden. Parterna är därför överens om att arbetena ska
ske så snart som möjligt, men att arbetena av ovan nämnda skäl inte kan preciseras
närmare i tiden. Hyresvärden förpliktigar sig emellertid att samråda med Hyresgästen
inför arbetenas utförande och meddela Hyresgästen senast två veckor innan arbetena ska
utföras.

3.1.4

Hyresgästen förbinder sig att, under den period som arbetena ska genomföras, lämna
Hyresvärden och dennes entreprenörer erforderligt tillträde till Lokalen i syfte att kunna
utföra arbetena. Hyresgästen ska därvidlag medverka till att i erforderlig utsträckning
friställa lokalyta för arbetena, t.ex. genom omflyttning av del av verksamheten till andra
delar av Lokalen. Sådan omflyttning ska utföras och bekostas av Hyresgästen.

3.1.5

Arbetena kommer i huvudsak att utföras under kontorstid mellan 07:00 och 16:00.

3.1.6

Hyresgästen är medveten om att arbetena kommer medföra vissa hinder och men i
nyttjanderätten för Hyresgästen. Detta framförallt vad avser buller, dammbildning,
tillfälliga avspärrningar och andra för byggverksamhet sedvanliga störningar. Hyresgästen
ska inte ha rätt till nedsättning av hyra, skadestånd eller rätt att säga upp Hyresavtalet i
förtid med anledning av ovanstående hinder och men i nyttjanderätten.
Drift och underhåll m.m.

3.2.1

Hyresvärden ansvarar för att sprinkleranläggningen uppfyller vid var tid gällande
myndighetskrav.

3.2.2

Hyresvärden ansvarar således för drift, underhåll och utbyte av sprinkleranläggningen.
Hyresgästen förpliktigar sig å sin sida att inte möblera Lokalen på ett sådant sätt som
försämrar funktionen (t.ex. genom att blockera sprinklerhuvuden med möbler eller
belysningsarmaturer).
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Andrahandsupplåtelse m.m.
Hyresvärden godkänner härmed att Hyresgästen upplåter delar av Lokalen i andra hand
till Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC AB, org.nr 556779-7773, i enlighet med
bilagt andrahandshyresavtal, bilaga 2.
Hyresgästen förpliktigar sig att inte, utan Hyresvärdens föregående skriftliga tillstånd,
med andrahandshyresgästen avtala om ändringar i andrahandshyresavtalet.
För det fall andrahandshyresavtalet upphör, efter uppsägning, äger Hyresgästen en
ensidig rätt att i förtid återlämna den del av Lokalen som omfattar andrahandsupplåtelsen
enligt andrahandshyresavtalet ovan. Om Hyresgästen med anledning av upphörandet av
andrahandshyresavtalet önskar återlämna nämnda lokaldel i förtid ska Hyresgästen
skriftligen meddela Hyresvärden härom, varvid återlämnandet ska ske vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter 6 månader från det skriftliga meddelandet.
Hyresgästens meddelande ska anses avsänt när det lämnats för postbefordran per
rekommenderat brev. Till Hyresgästens meddelande ska fogas en kopia av uppsägningen
av andrahandshyresavtalet. Om meddelandet inte uppfyller vad som anges i denna punkt
är meddelandet utan verkan.
Den aktuella lokaldelen ska återställas, städas och återlämnas i enlighet med
bestämmelserna i Hyresavtalet.
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Efter återlämnandet av nämnda lokaldel ska bashyran justeras nedåt till 4 670 000 kronor
jämte indexuppräkning enligt punkt 2.2.2 ovan.
Om den återstående hyrestiden enligt Hyresavtalet, vid tidpunkten för återlämnandet av
lokaldelen, understiger tre år, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för de återstående
hyrestilläggen som Hyresvärden förlorar genom det förtida frånträdandet av den aktuella
ytan. Ersättningen ska beräknas som de vid tidpunkten för återlämnandet utgående
hyrestilläggen per månad, multiplicerat med antal återstående månader av hyrestiden,
med ett påslag om 2 procent.
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Övrigt
I övrigt ska Hyresavtalet gälla på oförändrade villkor.
Detta avtal villkoras för sin giltighet av att det signeras av respektive part.
________

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

ESTEA INGARED 5:49 KB

ALINGSÅS KOMMUN

____________________
Signatur/er

____________________
Signatur/er

____________________
Namnförtydligande/n

____________________
Namnförtydligande/n
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Brandskiss

Upprättad av:
AP

Daterad:
2021-11-24

Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen

Brandskiss

Upprättad av:
AP

Daterad:
2021-11-24

Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen
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Upprättad av:
AP
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2021-11-24

Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen

Nya sidofönster/glas i lägst
brandteknisk klass EI 60.

Nya dörrar i lägst klass EI 30 s200 C.
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Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen

