
Hyresavtal avseende multibyggnad

Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av

multibyggnad ("Avtalet"):

(i) Avalanche Capital AB (556665-9024), Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm

("Hyresvärden"); och

(ii) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 95385 Haparanda (" Hyresgästen").

1. Hyresobjektet

Multibyggnad inom Barents Center iHaparanda/Tornlo sam ska uppföras på fastigheterna

Haparanda Reven, Tinan och/eller Patan (" Barents Center") utmarkerad på karta i Bilaga 1

("Hyresobjektet").

2. Ändamålet med förhyrning av Hyresobjektet

Multibyggnad för idrott, event, kultur etc.

Hyresgästen har rätt att under Hyrestiden korttidsupplåta hela eller delar av Hyresobjektet

till tredje man. Hyresgästens ansvar under detta Avtal förändras dock inte på grund av sådan

eventuell upplåtelse. Hyresgästen har ansvar för eventuella andrahandshyresgäster.

3. Hyresobjektets utrustning och skick

Hyresobjektet ska vara en omställbar multibyggnad och innehålla, under hela Hyrestiden, de

utrustning- och facilitetsnivåer som anges i den detaljprojektering som tas fram av

Hyresvärden i samråd med arbetsgruppen för multibyggnaden. Detaljprojekteringen skall

utgå från vad som angavs i punkten 7 (Multibyggnad) i "Anbud -gränslösa staden" inlämnat

av Avalanche Capital AB till Haparanda kommun den 31 januari 2013.

Hyresobjektet, inklusive utrustningar och faciliteter, ska under hela Hyrestiden underhållas i

enlighet med senare separat upprättad underhållsplan. Vid ursprungligt tillträde ska

Hyresobjektet vara i nyskick.

4. Hyresobjekts utformning och omfattning



Hyresobjektets utformning följer av preliminära ritningar , Bilaga 2 . Till undvikande av

missförstånd så omfattas ej våningsplan 3 (plan 7,80), inklusive samtliga lokaler och

faciliteter på detta våningsplan, av detta Avtal. Detta våningsplan disponeras till fullo och

utan inskränkning av Hyresvärden eller av den Hyresvärden i sin tur upplåter hela eller delar

av detta våningsplan till.

5. Externa faciliteter

Följande externa faciliteter tillhör Hyresobjektet:

(i) Tillfart till Barents Center för av- och pålastning; och

(ii) Möjlighet att förhyra parkeringsplatser mot extra kostnad enligt separata avtal.

6. Hyrestid

Hyrestiden löper under tidsperioden 2016-01-01 till och med 2041-12-31 (" Hyrestiden"),

Hyrestiden börjar dock endast löpa under förutsättning att Hyresobjektet slutbesiktigats och

godkänts av oberoende besiktningsman. Om Hyresobjektet inte per den 2016-01-01 har

slutbesiktigats och godkänts av oberoende besiktningsman så ska Hyrestiden anses löpa från

och med det datum då ovanstående uppfyllts och Hyrestiden ska då löpa för en tid om 25 år

från detta datum. Tillträde sker då Hyrestiden börjar löpa.

Uppsägning sl<a ske skriftligen och för att Avtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp

senast 12 månader före Hyrestidens utgång. Om inte Avtalet sägs upp inom denna tid så

förlängs Avtalet automatiskt med 1 år i taget om inte kommunen säger upp avtalet 12

månader innan.
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7. Hyra

Hyran uppgår till SEK 8 870 000 plus moms per år exklusive sådana tillägg som uttryckligen

anges i detta Avtal (" Hyran"). Hyran ska indexjusteras i enlighet med Bilaga 3.

8. Hyresbetalning

Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads

början genom insättning på bankgiro nr 5880-3503. Om Hyresgästen inte betalar i tid är

Hyresgästen skyldig att utge dröjsmålsränta, ersättning för skriftlig betalningspåminnelse

enligt lagom ersättning för inkassokostnader m.m.

9. Fastighetsskatt

Ingår i Hyran.

10. EI, VA, värme, varmvatten , kyla och ventilation

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer el, VA, värme, varmvatten, Kyla, ventilation, IT-nät

(inklusive grundläggande kringutrustning såsom routrar).

Löpande kostnader för EI, VA, värme, varmvatten, kyla, ventilation ingår i Hyran. Löpande

abonnemangskostnader för IT ingår inte i Hyran.

11. Förvaring av avfall

Hyresgästen är skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och följa vid var

tid gällande regler om källsortering som beslutats av Hyresvärden utan att erhålla ersättning

härför.

12. Bortforsling av avfall

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall av sedvanlig

mängd, kvalitet och kvantitet som härrör från den löpande verksamhet som Hyresgästen

bedriver i Hyresobjektet.

13. Städning , drift och underhåll



Städning och underhåll av Hyresobjektet samt allmänna utrymmen utanför Hyresobjektet

men inom Barents Center ingår i Hyran.

Hyresvärden skall tillse att det finns erforderliga personalresurser för norma ► daglig drift av

Hyresobjektet mellan klockan 07.00 - 23.00, under tidsperioden 1 augusti - 31 mars årligen.

14. Snöröjning och sandning

Ingår i Hyran.

15. Oförutsedda kostnader på grund av ombyggnationer

Hyresgästen ska erlägga ersättning till Hyresvärden för eventuella oförutsedda

kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta Avtals ingående.

Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av:

a) Generella ombyggnadsåtgärder eller liknande som avser verksamheten inne i

Hyresobjektet som Hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut meddelande

efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller

myndighet. Parterna ska sträva efter att genomföra sådana åtgärder som avses under

denna punkt i samråd samt på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Detta gäller

endast kostnader som uppkommer enligt myndighetsbeslut och som uppkommer

efter att fastigheten tagits i drift.

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar enligt ovanstående myndighetsbeslut ska

betalas på motsvarande sätt som Hyran.

16. Hyresvärdens momsplikt

Hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av Hyresobjektet och Hyresgästen ska

utöver Hyran erlägga vid var tid gällande moms.

17. Beräkning av moms

Momsen ska beräknas på Hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte

utgående tillägg och andra ersättningar enligt Hyresavtalet. Momsen ska betalas samtidigt

med och på samma sätt som Hyran.



Om Hyresvärden på grund av åtgärder vidtagna, av Hyresgästen blir jämkningsskyldig för

moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen ska Hyresgästen fullt ut ersätta

Hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt samt de kostnader som då uppstår exempelvis

ränta mm.

Om Hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på grund av åtgärder vidtagna av

Hyresgästen ska Hyresgästen även erlägga ersättning till Hyresvärden för den

kostnadsökning som följer härav.

Om hyresvärden förlorar avdragsrätt eller blir jämkningsskyldig för moms med anledning av

att hyresvärden själv ändrat användning på fastigheten under tiden denne disponerar

fastigheten enligt andrahandshyreskontrakt så behöver inte hyresgästen erlägga ersättning

för sådan kostnadsökning.

18. Miljö

Innan Hyresgästen tillträder Hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den

enligt detta Hyresavtal bedrivna verksamheten i Hyresobjektet. Verksamheten i

Hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande

miljölagsstiftningwmt övriga miljöföreskrifter.

19. Revisionsbesiktningar

Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet

konstateras fel eller brister i en av Hyresgästen tillhörig installation ska Hyresgästen utföra

och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har

Hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den aktuella tiden har Hyresvärden rätt att

på Hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder.

20. Tillgång till Hyresobjektet

Hyresgästen ska tillse att Hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av Hyresvärden,

företrädare för Hyresvärden eller bolag som på uppdrag av Hyresvärden utför åtgärder på

Hyresobjektet/fastigheten.



Hyresgästen kommer att ha fri tillgång till Hyresobjektet dygnet runt. Under den tid av

dygnet då Hyresobjektet ej är bemannat så krävs föranmälan från Hyresgästen samt så utgår

extra debitering för erforderliga vaktmästeritjänster.

Parterna är överens om att reglerna i 12 kap jordabalken är tillämpliga på detta avtal.

21. Brandskydd

Parternas fördelning av ansvaret för att Hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd

framgår av Bilaga 4.

22. Ändringsarbeten

Hyresgästen får ej utföra underhålls-, inrednings-, förbättrings- eller ändringsarbeten

avseende Hyresobjektet utan Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande. För det fall

sådant godkännande erhålles så skall Hyresgästen i god tid före arbetes utförande uppvisa

byggvarudeklarationer förde produkter och det material som ska tillföras Hyresobjektet.

Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och

anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar försämras.

Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos

uppvärmningsanordningar iallt väsentligt bibehålls.

23. Skyltar och reklam

Namnrättigheterna för multibyggnaden/Hyresobjektet tillhör Hyresvärden. Hyresgästen har

ingen rätt att hänga upp skyltar på multibyggnadens/Hyresobjektets fasad. Dock har

Hyresgästen rätt att, i samråd med Hyresvärden, hänga upp skyltar och reklam på plan 0,00

(is och sarg) och plan 4,00 (väggar, kiosker och allmänna utrymmen). Intäkterna från dessa

tillfaller hyresgästen under hyrestiden

24. Försäkringar

Det är Hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet

inom vilken det förhyrda Hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska teckna relevanta

försäkringar för den verksamhet som bedrivas i Hyresobjektet.



25. Skador p.g.a yttre åverkan

Under tidsperioden 1 augusti - 31 mars årligen svarar och står Hyresgästen för kostnaderna

för skador på grund av åverkan hänförlig till Hyresobjektet, invändigt och utvändigt, inklusive

tillhörande fönster, väggar, skyltfönster, skyltar samt entre-och andra dörrar eller portar

som direkt leder till eller från Hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar,

bågar och foder m.m. Ovan nämnda skador skall dock i första hand täckas av Hyresvärdens

tecknade försäkringar. Normalt slitage på Hyresobjektet ska inte ersättas av Hyresgästen

under denna punkt.

26. Låsanordningar

Hyresvärden är skyldig att utrusta Hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar

som är en förutsättning för att Hyresgästens försäkring ska gälla. För det fall Hyresgästen

önskar ytterligare nycklar, brickor eller andra passerkort utöver erbjuden

standarduppsättning så skall Hyresvärden ha rätt att debitera Hyresgästen sina kostnader för

detta.

27. Nedsättning av Hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av Hyran för tid då Hyresvärden utför arbete på

Hyresobjektet för att sätta Hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat avtalat arbete på

Hyresobjektet.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av Hyran för tid då Hyresvärden utför sedvanligt

underhåll av Hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i god tid underrätta

Hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod

arbetet ska utföras. I de fall då Hyresgästen inte kan bedriva sin verksamhet i Hyresobjektet

på grund av Hyresvärdens underhåll och/eller ombyggnation har Hyresgästen rätt till

nedsättning av Hyran med avräkning per dag då Hyresgästen inte kan bedriva sin

verksamhet i Hyresobjektet.

28. Hyresobjektets skick vid avflyttning

Hyresgästen ska senast vid Avtalets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt

Hyresobjektet i normalt skick.



Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av Hyresobjektet senast sista dagen av

Hyrestiden. Innehåller Hyresobjektet vid avflyttning egendom som Hyresgästen har tillfört

Hyresobjektet, med eller utan Hyresvärdens godkännande, ska Hyresgästen avlägsna

egendomen, om parterna inte kommer överens om annat . Om Hyresgästen inte uppfyller

sina skyldigheter ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för samtliga dennes kostnader med

anledning av borttransport av Hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader,

transportkostnader, avfallskatt, avgift för deponering m.m.

29. Force majeure

Om Hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormalt hög kostnad kan fullgöra sina

skyldigheter enligt detta Hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande

arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller samhällsfarlig

händelse som Hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse är Hyresvärden befriad från

att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Hyresavtal och från skyldighet att erlägga

skadestånd.

30. Övrigt

De särskilda bestämmelserna ovan samt de till Avtalet bifogade bilagorna utgör del av

Avtalet. Avtalet för inte inskrivas utan samtycke från Hyresvärden. Avtalet får inte överlåtas

utan samtycke från Hyresvärden eller Hyresnämndens tillstånd. Multibyggnaden skall vara

slutbesiktigad senast 2020-01-01 annars har kommunen rätt att säga upp avtalet med

omedelbar verkan. Detta Avtal ersätter all tidigare skriftlig och muntlig kommunikation.

Avtalet vinner laga kraft först efter att Kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

31. Lagval och tvistelösning

Detta Avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta

Avtal skall hänskjutas till Luleå tingsrätt.

***

Detta Avtal är upprättat i två {2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
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Datum

20130617

KonVaktsnummer

Bilagenummer Diarienummer

Fastighet

Barents Center

Hyresvärd
Avalanche Capital

Hyresgäst

13arnhusgatan 20,11123 Stockholm

Haparanda Kommun, Fack 760017 R 067,10637 Stockholm

Upplysningar
Hyresvärden har rätt att Indexjustem hyran när hyrestiden är bestämd till minst 3 år (12 kap. 19 § Jordabalken).

Fastställande av bashyran
Bashyra utgörs ev

av hyresbeloppet, dvs. kronor.

av de fasta hyrestillägg som har angetts i bilaga (Villkor för driftskostnader) till hyresavtalet,
dvs. kronor.

Den totala bashyran är 8 8 7 0 0 0 0 kronor per år.

Noteringar:

Fastställande av bastalet

Bilaga nr

Bashyran ska anses anpassad till följande indextal , vilket ska utgöra bastal och ligga till grund för indexjusteringen:

- Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 januari till 30 juni ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad föregående år, bastalet.

- Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 juli till 31 december ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad innevarande år, bastalet

- Bashyran ska anses anpassad till indextalet för Oktober månad 2 017 år, bastalet.

Beräkning av indextillägg
Hyresvärden har rätt att justera hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) med hänsyn till förändringarna I konsumentprisindex (totalindex med 1980
som basår).

Hyresjusteringen ska utgå i form av ett tillägg till hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen {om tillämpligt) och utgå med en viss procent av bashyran enligt följande:

Om indextalet någon påföljande oktobermånad (eller annan angiven månad) stiger i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet
har ändrats i förhållande till bastalet. Därefter ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna och hyresjusteringen ska beräknas på basis av den procentuella
fbrändringen mellan bastalet och (ndextalet för respektive oktobermånad ( eller annan angiven månad).

Hyresjusteringen kan inse medföra att hyresbeloppet med tillägg färde fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) blir lägre än de i hyresavtalet angivna beloppen.

Justering av hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) ska ske från och med den 1 Januari varje år efter det att oktoberindex (eller annat angivet
index) föranlett en sådan justering.

Underskrift
Ort och datum

Haparanda 2013061$

Ort och datum

Haparanda 2013061$

Hyresvärd Hyresgäst

Avalan Capi al A Haparan å^lKommun ^

Na Bligande (hyresvä ffirmatecknare ) Nam Fortydj gande (hyresgästKrmatecknare)

Mikael Fahlander Gun eX Simu

Indexering -Lokal. Framtagel av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Villkor för brandskydd avseende Barents Center Multibyggnad

1. Fastighet : Barents Center

2. Hyresvärd : Avalanche Capital AB

3. Hyresgäst : Haparanda Kommun

4. Villkor för brandskydd:

Ansvarsfördelning

Om inget annat anges under särskilda bestämmelser nedan gäller följande ansvarsfördelning

mellan hyresvärden och hyresgästen avseende de tekniska och organisatoriska

brandskyddsåtgärder som ska vidtas enligt gällande lag och myndighetsföreskrifter.

Tekniska brandskyddsåtgärder

Hyresvärden ombesörjer och bekostar anordnande, installation och underhåll av allt tekniskt

brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar för

att hyresobjektet vid hyrestidens början uppfyller gällande krav på brandskydd för avsedd

användning.

Hyresvärden ombesörjer och bekostar anordnande, installation och underhåll av det

tekniska brandskydd som kan Komma att krävas för den för hyresobjektet avtalade

verksamheten.

Hyresvärden ansvarar för att, inom fastigheten (hyresobjektet undantaget), se till att

räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningarnch andra brandskyddsanordningar

vid var tid hålls fria från föremål som kan hindra dess syfte och funktion samt att

genomföringar som görs i brandcell förses med varaktiga brandtätningar. Hyresgästen har

motsvarande ansvar inom hyresobjektet.

Skada på grund av brister i utrustning eller anordning ska ersättas av den part som liar

installerat utrustningen eller anordningen. Om skadan beror på att part underlåtit att utföra

eller endast bristfälligt utfört åtgärd (innefattande bl.a. nödvändiga service- och

underhållsåtgärder} som behövs för att minska risken för brand samt för att förhindra eller

begränsa skador till följd av brand så skall skada ersättas av sådan underlåtande part.



Innan mer omfattade åtgärder vidtas ska parterna samråda med varandra. Part är även

skyldig att, på begäran av den andra parten, lämna den information om fastigheten

respektive verksamheten som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sina

åtaganden enligt dessa villkor och sina skyldigheter enligt gällande lagom skydd mot

olyckor. Part har därutöver en skyldighet att en gång per kalenderår bereda den andre

parten tillfälle att ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska

brandskyddsarbete.

Redogörelse för brandskyddet

Hyresobjektet omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om

skydd mot olyckor. Part är skyldig att på den andra partens begäran lämna ut de uppgifter

som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet att lämna

redogörelse för brandskyddet.

Särskilda bestämmelser

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att:

Hyresvärden ska svara för underhåll och kontroll av byggnadstekniska brandskydd samt

brandskyddsinstallationer ienlighet med gällande lag och myndighetsföreskrifter,

Hyresvärden är ansvarig för utbildning och information, övningar, instruktioner och rutiner,

kontrollplaner och dokumenthantering.

Övrigt

Strider ovanstående villkor mot bestämmelse i gällande hyresavtal mellan parterna ska

dessa villkor ha tolkningsföreträde.



BILAGA
-till Brandskydd -Lokal

un
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Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m. (fastigheten

L

Hyresvärden ( hv) och hyresgästen ( hg) har vid Inventering av brandskyddsåtgärder (lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning:

Atgärd Del av fastighet Anavarlg

Tekniska brandskyddsåtgärder

Utrymningsvägar Utanför uthymingsenhet hv
Inom uthymingsenhet hv

Brandceller Runt uthymingsenhet hv
Inom uthymingsenhet hv

Nödbelysning Utanför uthymingsenhet hv
Inom uthymingsenhet hv

Dörtar i brandcelisgräns Runt uthymingsenhet hv
Inom uthymingsenhet hv

Dörtar i utrymningsvägar Runt uthymingsenhet hv
Inom uthymingsenhet hv

Brand- och utrymningslarm Inom lastighet hv

Bläcksystem Utantöruthymingsenhet hv
Inom uthymingsenhet hv

Brandgasvenglation Inomtastighet hv
hv

Skydd mot brand - och brandgas-
id i i il ti t

Inom fastighet hV
spr n ng v a vent a onssys em

hv
Räddningsvägar Inom fastighet hv

hv
Stigadedningar Inom fastighet

----- -----
hV
hv

Brandskydd av bäranda stomme hV
hv

Skydd mot brandspridning till
ä li d b d

Inom fastighet hv
e yggnan r ggan

hv
Brandtätningar Utanför uthymingsenhet hv

Inom uthymingsenhet hv
Ytskikts brandklass Utanför uthyrningsenhet hV

Inom uthymingsenhet hv

Underskrift
Ort och datum
Haparanda 2013061

Ort och datum
Haparanda 2013061^j

Hyresvärd Hyresgäst

Avalanche Cap' Hapara a^Kommun
1 ^ ^

Namnf tigande (hyresvårdnrmatecknare ) Na fö d (hyrespäsflfirtna a era)
Mikael Fahlander Gu e Simu

Bilaga till Brandskydd -Lokal. Framlaget av likalt AB 2012-03-29. Eftertryck förbjuds.
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