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KARLSTADS KOMMUN 

6... ~\:::,.__, \o...~ 0... t:" A.. -, 

Köpeavtal 

Parter 
Karlstads kommun (212000-1850), genom teknik- och fastighetsnämnden, 651 84 Karlstad, nedan 
kallad Kommunen, såsom lagfaren ägare till fastigheten Karlstad Almen 19. 

MSTWBG Fastigheter AB (559024-9107), nedan kallad Bolaget. 

Bakgrund 
I juli månad 2015 fick kommunen tillträde till det nya Samhällsbyggnadshuset i Inre Hamn och 
stora delar av de verksamheter som funnits i Stadshuset flyttade ut. Det finns i dagsläget inte något 
underlag till att bedriva kommunal verksamhet i Stadshuset och därför har Teknik och 
fastighetsnämnden, genom beslut i Kommunfullmäktige, bemyndigats att sälja stadshuset. 
Kommunen genomför försäljningen genom ett köpeavtal. Köpeavtalet reglerar pris, tillträdesdatum 
samt åtaganden och skyldigheter som följer med fastigheten vid en försäljning. 

Mellan parterna har följande avtal träffats: 

1. Avtalets giltighet 
Detta avtals giltighet villkoras av att Teknik- och fastighetsnämnden godkänner försäljningen 
genom beslut som vunnit laga kraft senast 2016-03-31. 

Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att fastighetsbildningen i detta avtal fullföljs genom 
lantmäteriförrättning som vinner laga senast 2016-03-31. 

Vid förseningar till följd av hinder över vilka parterna ej råder ska villkoren för avtalets 
giltighet framflyttas med den tid som hindret varat. Uppfylls inte samtliga ovan nämnda 
villkor är detta avtal till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten. Om 
någondera parten erlagt ersättning ska denna återbetalas, utan ränta, senast 10 dagar efter 
besked att detta avtal blivit ogiltigt enligt denna punkt. 

2. Marköverlåtelse 
Kommunen överlåter och försäljer till Bolaget ett markområde av Karlstad Almen 19, inklusive 
tillhörande byggnader, om cirka fyratusenetthundra ( 4100) m2 med adress Drottninggatan 32 i 
Karlstads kommun, nedan kallat Markområdet, se bilaga 1. 

3. Tillträdesdag 
Tillträdesdag är 2016-04-01, nedan kallad Tillträdesdagen. 

På Tillträdesdagen ska kommunen överlämna samtliga handlingar beträffande Markområdet och 
byggnaden som kan vara av betydelse för Bolaget i egenskap av fastighetsägare, såsom hyresavtal, 
ritningar, kartor, bygglovshandlingar och VA-ritningar. 

4. Köpeskilling 
Som köpeskilling ska Bolaget erlägga dels det belopp som anges i punkt 4. A, nedan kallad 
Grundköpeskilling, dels belopp som anges i punkt 4 B, nedan kallad Tilläggsköpeskilling. 

A. Bolaget ska till Kommunen erlägga Grundköpeskilling uppgående till femtioenmiljoner 
(51.000.000) kronor. 

Nämnda belopp ska erläggas kontant till Kommunen genom insättning på Kommunens bank
giro på Tillträdesdagen. Kommunen utfärdar köpebrev så snart bekräftelse på erlagd betalning 
erhållits. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen enligt 6 § räntelagen] 
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B. Tilläggsköpeskilling ska erläggas vid varje tillfälle som någon av nedanstående situation
er inträffar samt med belopp och i övrigt på sätt som anges nedan. 

Fösta momentet 
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Om nuvarande byggnad inom Markområdet tas i anspråk eller inreds för handelsändamål eller för 
ändamål likvärdigt med handel, ska Bolaget till Kommunen såsom Tilläggsköpeskilling erlägga 
29.444 kronor per kvadratmeter som ianspråktas eller inreds för sådant ändamål som nu nämnts. 
Tilläggsköpeskilling med 29.444 kronor per kvadratmeter ska även erläggas om lagakraftägande 
beslut föreligger om ny eller ändrad detaljplan som inom nuvarande eller tillkommande byggnad 
medger handelsändamål eller ändamål likvärdigt med handel, vilken detaljplan tillkommit på 
begäran av Bolaget. Beloppet ska erläggas kontant till Kommunen genom insättning på 
Kommunens bankgiro senast 30 dagar efter att nämnda ianspråktagande eller inredning påbörjats 
respektive 30 dagar efter att beslut om sådan detaljplan vunnit laga kraft. 

Andra momentet 
Om Bolaget genom ny eller ändrad detaljplan eller på grund av bygglov ges en utökad byggrätt för 
bostäder och som Bolaget helt eller delvis utnyttjar, ska Bolaget till Kommunen såsom 
Tilläggsköpeskilling erlägga 2.000 kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA) som Bolaget 
utnyttjar av en sådan utökad byggrätt. Med "utökad byggrätt" avses därvid uteslutande sådan 
byggrätt/utnyttjad bruttoarea (BTA) som överstiger bruttoarean (BTA) av den byggnad som idag 
finns på Markområdet. Beloppet ska erläggas kontant till Kommunen genom insättning på 
Kommunens bankgiro senast 30 dagar efter det att sådant utnyttjande påbörjats. 

Tredje momentet 
Om Bolaget överlåter hela eller del av Markområdet till tredje part, förbinder sig Bolaget, vid vite 
till Kommunen om femtiotremiljoner (53 000 000) kronor, att svara för att sådan förvärvare blir 
bunden av villkoren beträffande ovanstående Tilläggsköpeskilling. 

Fjärde momentet 
Villkoren om utgivande av Tilläggsköpeskilling, gäller under tio år från Tillträdesdagen. 

5. Inteckningar och inskrivningar m m 
Markområdet överlåtes fri från penninginteckningar. Markområdet belastas av officialservitut samt 
avtalsservitut för in- och utfart till förmån för Almen 20 (lantmäteriakt 1780K-99/37), se bilaga 2. 

Kommunen utfäster vidare att alla utförda åtgärder på Markområdet, vilka åtgärder kräver bygglov 
eller annat likande lov eller tillstånd, skett i enlighet med lämnade bygglov och erforderliga lov och 
tillstånd. 

Kommunen utfäster att Markområdet på Tillträdesdagen inte belastas av andra nyttjanderätter eller 
begränsade rättigheter av annat slag utöver de som redovisats för Bolaget i detta köpeavtal. 

Markområdet ska på Tillträdesdagen vara i väsentligen samma skick som vid detta avtals 
undertecknande. Till den del Kommunens fortsatta nyttjande av Markområdet medför vad som kan 
anses utgöra mer än normal förslitning, ska Kommunen sålunda åtgärda dessa "onormala" 
förslitningsskador. 

Parterna är överens om att Bolaget inte ska överta Kommunens eventuella rättigheter och 
skyldigheter att jämka avdrag för ingående moms. Dennajämkningsskyldighet ska sålunda kvarbli 
hos Kommunen. 

6. Officialservitut och frigörande av fastighetstillbehör 
Till förmån för fastighet Karlstad Almen 19 och Almen 15 ska servitut bildas för in- och utfart. 
Servitutet ska belasta den del av det överlåtna Markområdet som idag utgörs av parkeringsplats och 
medföra rätt att nyttja denna för in- och utfart, se bilaga 3. 

Inom det belastade området f'ar inte uppföras byggnader eller anläggningar som kan hindra 
utövande av servitutet. Bolaget och framtida sägare av det överlåtna Markområdet ansvarar, såsom 
ägare för den tjänande fastigheten, för drift och underhåll av in- och utfart . . l. 
Tillträdesdag till upplåtet servitutsområde är 2016-04-01 'tlf 1cw, 0 ffeJ 
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Ingen ersättning ska utgå för servitutsupplåtelsen. 

Kostnaderna för bildandet av servitutsupplåtelsen erlägges av kommunen. 

Till förmån för Karlstad Energi (Almen 20) ska ledningsrätt bildas för de befintliga kraftledningar 
som krävs för transformatorstationen i Almen 20, se bilaga 4. 

De befintliga kraftledningarna inom servitutsområdet ska kvarstå i kommunens ägo och ska därför 
frigöras från den nybildade fastigheten och ej längre utgöra fastighetstillbehör i enlighet med 7: 14 § 
fastighetsbildningslagen. 

7. Lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om för detta avtals genomförande erforderlig lantmäteriförrättning och 
Bolaget biträder ansökan genom underskrift av detta avtal. Kommunen betalar förrättnings
kostnaderna om annat ej anges ovan. 

Justeras gränserna för det överlåtna Markområdet eller upplåtna servitutsområdet vid kommande 
lantmäteriförrättning är parterna överens om - förutsatt att fråga är om mindre avvikelser utan 
märkbar ekonomisk betydelse från vad som överenskommits i detta avtal - att fastighetsbildnings
beslutet ska gälla utan att överlåtelsen respektive servitutsupplåtelsen blir ogiltiga. Vid mer 
omfattande avvikelser ska Bolaget äga rätt att frånträda avtalet. 

8. Undersökningsplikt och miljöfrågor 
Bolaget har beretts tillfälle att med sakkunnig expertis besiktiga det förvärvade Markområdet och 
genomföra erforderliga undersökningar. Bolaget förklarar sig härmed godta Markområdets skick 
och avstår med bindande verkan från alla anspråk gentemot kommunen på grund av fel och brist i 
det förvärvade Markområdet. Kommunen friskriver sig således från allt ansvar enligt 4 kap 19 § 
jordabalken i samband med överlåtelsen av Markområdet Denna friskrivning gäller inte för vad 
som uttryckligen utfästs i detta avtal. 

Kommunen utfäster att alla obligatoriska besiktningar av ventilation och brandskydd som per 
Tillträdesdagen ska vara utförda inom Markområdet också har utförts samt att det därvid inte finns 
några anmärkningar eller påpekanden som inte tillfullo kommer att vara åtgärdade på 
Tillträdesdagen. 

Bolaget ska beredas tillfälle att vidta en fördjupad besiktning av Markområdet. Denna ska vara 
färdigställd inom tre (3) veckor från dagen då detta avtal har undertecknats av båda parter. Bolaget 
ska äga rätt att - om Bolaget bedömer att nämnda undersökning ger vid handen att Markområdet är 
i sämre skick än vad Bolaget tidigare utgått från-frånträda detta avtal. Om Bolaget önskar 
frånträda avtalet av nu angivna skäl ska detta meddelas Kommunen inom fyra (4) veckor från 
dagen för detta avtal vid äventyr att rätta att frånträda avtalet annars går Bolaget förlustigt. Om 
Bolaget utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet ska ingendera part ha några anspråk på motparten i 
anledning av att överlåtelsen av Markområdet inte fullföljts. 

Erforderliga undersökningar ombesörjes och bekostas av Bolaget. 

9. Avgifter 
Från och med Tillträdesdagen svarar Bolaget för belöpande skatter och andra avgifter som gäller 
Markområdet inklusive tillhörande byggnader. 

Bolaget betalar lagfarts- och inteckningskostnader som är förenade med överlåtelsen. 

Bolaget ansvarar och bekostar själv den ändring av detaljplanen som krävs för att kunna nyttja 
Markområdet för annat ändamål än allmänt ändamål. 

10. Befintliga hyresgäster 
Bolaget förbinder sig att teckna hyresavtal med Kommunen som hyresgäst beträffande 

Kommunens arkiv i enlighet med bilaga 5. l . 
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11. Övrigt 
Hela eller del av Markområdet får inte överlåtas till tredje part inom tjugofyra (24) månader från 
Tillträdesdagen. Bolagets nuvarande aktieägare och/eller Ägarens aktieägare ska vara 
majoritetsägare i Bolaget under minst 24 månader från Tillträdesdagen. 

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom. 

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

Kommunens underskrift Bolagets underskrift 

Karlstad den ..1.}/ J..2. ..... .Z.9./...1:l~. Karlstad den .\:i-j ll/ ..10\.'1) 

För Karlstads kommun 

&,U{/1 .. ... ~l!.v..~ 
Hans Wennerholm Mikael Solberg. 

Kommunens underskrift bevittnas: 

~d✓;.~~ 
# e/~ I ,:;:;, ,.;;z-,~ ...................... ... ~ . , ...... ..... <"! ............. . 

;;:.:~~ 
,,.-;.-' 

... !.6".-€'0.#..~ .... !SJ.).q~························ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 



Bilaga 1 till köpeavtal mellan Karlstads kommun och 
MSTWBG Fastigheter AB. 
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l. _ _.1 Schematiskt utritat markområde om cirka 4100 m2 av fastigheten Karlstad Almen 19 som 
skall avstyckas. Gränsen mot Almenparken skall ligga ca 4,5m från Stadshuset. 
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Bilaga 2 till köpeavtal mellan Karlstads kommun och 
MSTWBG Fastigheter AB. 

OFFICIALSERVITUT 
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Bilaga 3 till köpeavtal mellan Karlstads kommun och 
MSTWBG Fastigheter AB. 

SERVITUT 
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Schematiskt utritat ett område inom där delar av området ska upplåtas som servitut där in
och utfart skall tillåtas till förmån för Almen 15 och Almen 19 ~ . 
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Bilaga 4 till köpeavtal mellan Karlstads kommun och 
MSTWBG Fastigheter AB. 

LEDNINGSRÄTT 
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Schematiskt utritat område som ska upplåtas med ledningsrätt till förmån för Almen 20 

i 

1c ~I V 
/ÄJ 



Hyresvärd (namn och organisationsnummer) HYRESKONTRAKT för lokal \ I,. 

MSTWBG Fastigheter AB 

559024-9107 Text vid ruta som kryssats i gäller 241103-El002 
Hyresgäst (namn och adress) Hyresobjekt: Fastighetsbeteckning och adress 

Karlstads kommun Almen 19 

Teknik- och fastighetsförvaltningen Drottninggatan 32 

651 84 Karlstad 652 25 Karlstad 
Personnummer/Organisationsnummer 

212000-1850 
Totalyta, m2 Butik, m2 Kontor, m2 Lager, m2 Verkstad, m2 Ovriga utrymmen, m2 

458 
I Nr etc. Nr etc. Nr etc. I Nr etc. n Vinds- n Källar- 7 Garageplats 

n Biluppställ-
utrymme utrymme nincisolats 

Lokalen uthyres - om ej annat avtalats - i befintligt skick 

r:xl utan inredning n med inredning 
Specifikation i övrigt 

Lokalens omfattning framgår av bilaga 1. 

Lokalen uthyres att användas till 

Kommunarkiv 
Hyrestid (fr.o.m. - t.o.m.) Uppsägningstid 

2016-04-01-2016-12-31 Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 3 månader före hyrestidens utgång. 
··-- ---

I annat fall är kontraktet förlängt med 3 månader för varje gång, se övriga avtalsvillkor. 
Hyra per år, kronor I per kvartal , kronor 
(med bokstäver) (siffror) 

Fyrahundratjugoåttatusenfemhundratolvkronor 428 512 kr 107 128 kr 

n Andring av ovan angiven hyra sker i enlighet Ba,!~~f n är anpassad till 
I Ar I Bastal 

med inclexklausulen på omstående sida. ind IP.t fl\r olctober månad 
Hyresbetalning 
Hyran erläggs utan anfordran senast sista vardagen före varje I Bankgiro I Postgiro 

["5a kalenderkvartals början n kalendermånads början 
Uppvärmning 

["5a Hyresvärden svarar för lokalens uppvärmning och för varmvatten 7 Hyresgästen svarar för lokalens uppvärmning och för varmvatten 
Bränslekostnad Svenska kommunförbundets bränsleklausul 

"3a ingår i hyran n ingår ej i hyran 7 gäller, se bilaga nr n gäller ej 
Vatten och avlopp 

"3a ingår i hyran 
n ingår ej i hriran 

aliaift tieta as enliat bilaaa nr 
Elektrisk ström (ej för uppvärmning) 

"3a ingår i hyran n bekostas av hyresgästen 

Om fastigheten drabbas av oförutsedda kostnader genom införande eller höjning av skatt på 
Fastigheten, eller annan avgift, skall hyresgästen erlägga ersättning för på lokalen belöpande andel. 
Moms 

Hyresvärden år skattskyldig för moms vid uthyrning av Hyresvärden kan bli skattskyldig för moms under hyrestiden. Om o lokalen . Hyresgästen skall därför utöver hyran även er- ~ skattemyndigheten fattar beslut härom skall hyresgästen, utöver 
lägga moms med vid varje tid gällande skattesats hyran, även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats 

Momsen skall beräknas på det totala vederlag som erläggs till hyresvärden enligt detta hyreskontrakt, 
d v s hyran samt andra skatter, tillägg eller ersättningar. Beloppet utges till hyresvärden samtidigt med hyran. 
Trappstädning 

["5a ingår i hyran n ombesörjs och bekostas av hyresgästen 
Snöröjning och sandning 

"3a ingår i hyran 7 ombesörjs och bekostas av hyresgästen 
Underhåll av lokalerna och av hyresvärden tillhandahållen Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar, se bilaga nr 
inredning ombesörjs och bekostas av 

"3a hyresvärden n hyresgästen 
Skador på skyltfönster, entredörrar och skyltar ombesörjs och bekostas av 

Ja hyresvärden 7 Hyresgästen 
Emballage- och sophämtning Fastighetens soptunnor får användas endast för motsvarande 

["5a ingår i hyran 
n ombesörjs och bekostas av 

hyresgästen 
mängd och typ av avfall som kommer från bostadslägenheter 

Atgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet 
kan komma att kräva för lokalens nyttjande enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av n hyresvärden rxl hyresgästen 

21 271 135 - KOMMENTUS FÖRLAG AB - 9509 

Allmänna avtalsbestämmelser, se nedan 1 



övriga avtalsvillkor 

Se bilaga 2. 

Säkerhet för hyresgästens fullgörande av detta avtal har lämnats 

i form av borgen, se bilaga nr annan säkerhet 

Kontraktet är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tagit ett 
Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift 
2015- 2015-

, MSTWBG Fastioheter AB 

Indexklausul 
Den på omstående sida angivna bashyran är anpassad till indextalet 
för oktober månad angivet år (=bastalet) enligt konsumentprisindex 
(totalindex) med 1980 som basår. 100 % av bashyran ska indexregleras. 

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i för
hållande till bastalet, äger hyresvärden rätt att utan uppsägning av 
kontraktet justera hyran med samma procenttal varmed indextalet ändrats 
i förhållande till bastalet. 

Allmänna avtalsbestämmelser 

Överlåtelse m.m. 

Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd överlåta, upplåta i andra hand 
eller inteckna hyresrätten. 

2 Användningssätt 
Lokalens användningssätt får inte ändras utan särskilt tillstånd. 

3 Ombyggnad och kompletteringsarbeten 

Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbeten som hyresgästen 
på egen bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt god
kännande av hyresvärden och, i förekommande fall, av berörda 
myndigheter. 

4 Skyltar etc. 

Hyresgästen har inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden och, i före
kommande fall, av berörda myndigheter uppsätta skyltar, markiser och 
antenner etc. 

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger 
det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera 
a:h åter uppmontera sina skyltar, markiser a:h antenner. 

Hyresgästen är ansvarig för skada orsakad av honom uppsatta skyltar, 
markiser och antenner etc. 

5 Underhåll 

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta 
lokalen i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lokalen 
eller fastigheten i övrigt. 

Överenskommelse om avflyttning 

Torbiörn Larsson, teknik- och fastiohetsförvaltninoen 

Vid tillämpning av index skall omräkning av hyran göras med hela 
procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmast hela tal. 
Hyran avrundas på samma sätt till heltal kronor. Hyresbeloppet skall aldrig 
sättas lägre än bashyran. 

Hyresändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex 
föranlett omräkning. 

6 Tillfälliga avbrott 

Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för 
skada eller intrång i nyttjanderätten som förorsakas av tillfälliga avbrott i 
tillhandahållande! av värme, vatten, avlopp, elektricitet m.m. 

7 Ränta och betalningspåminnelse 

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt 
räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om 
ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse tas ut med 
belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för 
inkassokostnader mm. 

8 Aterställningsskyldighet 

Vid avflyttning skall hyresgästen bortföra sin egendom och återställa 
lokalerna och fasaden i godtagbart skick samt rengöra lokalerna noggrant. 
År nämnda åtgärder inte utförda senast vid hyresgästens avflyttning får 
hyresvärden avhjälpa bristen på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen skall 
dessutom ersätta hyresvärden för hyresförluster och andra skador som 
orsakas av hyresgästens underlåtenhet. 

9 Nycklar 

Hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel till lokalerna. Vid avflyttning 
skall hyresgästen utan ersättning överlämna samtliga port- och dörrnycklar 
till hyresvärden, även om dessa anskaffats av hyresgästen. 

1 O Force majeure 

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från 
skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast 
till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, 
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig 
myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som hyresvärden inte 
råder över och inte heller kunnat förutse. 

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr.o.m. 
vidstående datum till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta 

I Datum för upphörande 

Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift 

Överlåtelse 
Datum för överlåtelse 

Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr.o.m. 

Datum och frånträdande hyresgästs underskrift Datum och tillträdande hyresgästs underskrift 

Datum och hyresvärdens underskrift Tillträdande hyresgästs personnummer/organisationsnummer 
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Hyreskontrakt nr: 241103-EI002 

Hyresvärd: MSTWBG Fastigheter AB 

Hyresgäst: Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen 

Övriga avtalsvillk.or 

Bilaga2 

För tid från och med 2017-01-01 gäller - om ingen av parterna sagt upp hyresavtalet för upphörande per 
2016-12-31- hyresavtalet fortsatt med en hyrestid med tre (3) månader i taget. Hyresavtalet skall för att 
upphöra sågas upp. Uppsägningstiden är tre månader för hyresvärden och en månad för hyresgästen. I övrigt 
skall hyresavtalet gälla på oförändrade villkor. 

Parterna är överens om att hyresförhållandet skall upphöra efter uppsägning p g a ombyggnation eller rivning 
av det hus i vilken lokalen är belägen och detta utan att hyresvärden behöver anvisa hyresgästen annan lokal 
eller utge någon ersättning till hyresgästen med anledning av hyresförhållandets upphörande. En förutsättning 
härför är dock att ombyggnationen/rivning påbörjas inom fem (5) från dagen för detta avtal. 

Parterna är överens om att, på sätt som framgfu av bilaga 3, hyresgäskn avstått från besittningsskyddl 
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Vi k.Cmmcr 6vcmns om i'i!lt bcst!Inmcls0rna 112 k,ip, 67.!/iD §§Jordabalken inte gäller 
om ut.hynrcn s,gor upp hyfff:flvtl!llel pj g i,ind aY alt 

[ZJ uth\' raren skall bedriva egen ve-rbt:1mhet I lok1;1 len 
~erena~cmnel :1en Innebar bl.a. a1t hyre~äatitn vid a\'l"~tlning från lo~lcn cft,:;r en ~åi::J,m 
1,1pp,;~9riing inl-li h.ir r~l11ill ~kQr1Qmi!!;k i.::ri;~1t1; irrf:J ~lli!!f er~ä1t~.l"l:;J~lokal e ier r.!l'l ti I uppski::lif 
med av-1ytlnirg. 

D hyresförhållandet methm fas11ghm;g,ren och di!!nne51; hyre51ght (uthyraren] 
Skall LI pfitl6m 
&i.ren:n:st.crnro,e,lsen lnrieti;!lr bl. ![I. ~ snc:r.ahan::l!!-hyrese:riat-an vid .i\lflyttning f:ån lckalan 
Bftor Gn ~ådan upp&agning in~ har rått 1ill ok,::,n(ll'Tli&k ~r;~i;lr1ir1!I l!llltr er~l1!1Ir, f199I0kel 
eller r111t llt uppsko\l med al/tl~tnlng. 

Giltigllab.tid ; Danna OV8rars"lommels8 A~lla· orK:v&1 i f•.m ilr 11.'.lri 1illh a:;t!j'J.iyi:,111 th-,i;. om 
tr,-r:G!:'\'tel6t uppti:x- oorr fan §• fitin der d~ ,;;4 t)•r,;;:;fOrMllol'l(;cl in'o;I~ (SFS 20::i.5 i}47). 
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till h~resnämmJen 
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