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Leicavtale

Mellom
Trondheim kommune (utleier)

Org. nr. 942 110 464
og

Sor-Trondelag fylkeskommune (STFK) (leietaker)
Org. nr. 938 634 556

Inngått leicavtale om leic av arcal for hvilebod ved

Blakli gnr. 83 bnr. 8.

Formål
Formålet med avtalen er å leie arcal for bygging/ plassering av hvilebod for ATBs bussjåforer
ved Blakli. AtI3 skal bekoste de tiltak som cr nodvendige for bygging/ plassering av
hvileboden. For arbeidet igangsettes skal tekniske planer være skriftlig godkjent av
Trondheim kommuncs respektive enheter.

Leieobjektet
lxicavtalen gjelder borticie av del av kommunens eiendom ved Blakli gnr. 83 hnr. 8. Arealet
som leies bort cr vist på karthilag som er inntatt i leieavtalen, og er på ca. 61 m2.

Framleie av arealet, eller deler av dette, er ikke tillatt uten samtykke fra Trondheim kommune.
Disponcring av arealet til annet formål er ikke tillatt.

Trondheim kommune har ikke noc ansvar for ulemper som stov, stoy, trafikk, lukt eller
forurensing av noen art. Arealet leies ut slik det fremstår ved undertegning av avtale.

Leietiden og avvikling av leieforholdet
Leictiden er 5 år, og regnes fra 1.2.2014 til 1.2.2019.

Begge parter har 12 måneders gjensidig oppsigelsestid i leietiden.

1,eidhrholdet opphorer også ved eventuell reguleringsendring til annet formål

Dersom tomten ikke fravikes etter oppsigelse, vedtar leietaker at tomten kan ryddes uten
soksmal, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2.

Ved opphor av leieforholdet plikter leietaker a tilbakelevere ciendommen, uten å kunne kreve
dekket utgifter til investering, istandsetting, dri ft og vedlikehold av kommunen.

Ved opphor av leieforholdet skal arealet ryddes og settes i samme stand som det var for det
ble tatt i bruk. Alle utgifter kommunen måtte fii til eventuelle istandsettelser, vil bli belastet
leietaker.
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4. Leieavgift
I,cie av arealet betales med kr. 10 000,00 pr. år, forste gang i 2014. Leicavgiften betales en
gang pr. år mot tilsendt faktura fra Trondheim kommune. Forfallstidspunktet vil være
månedsskiftel januar/ februar.

1,cieavgiften reguleres en —I —gang pr. år, etter endringer i konsumprisindeksen, eller annen
offentlig prisindeks som trer inn for konsumprisindeksen, og med basis november 2013.

7. Avsluttende besternmelse
1.eicavtalen utstedes i 2 eksemplarer, ett til hver av partene, og er først gjeldende for
kommunen ved underskrift av leder ved Eierskapsenheten.

Trondheim, den Trondheim, den '

Trondheim kommune Sor-Trondelag 1 Ylkeskommune

Trondheim kommune gis utover dette, uansett lidspunkt i leieforholdet. rett til å justere
leieavgiften i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid gjelder for denne typc arealer i
kommunen.

Leietakers plikter og rettigheter
I.eietaker inngår egen drift- og vedlikeholdsavtale med Trondheim kommune v/ Trondheim
bydrift. MB tar sin andel av driftskostnadene.

Alt arbeid på arealet som Icics, besorges og bekostes av Sor-Trondelag fylkeskommune/ AtB.
For arbeider igangsettes skal tekniske planer være skriftlig godkjent av Trondheim kommune.

Leietaker plikter selv å gjore seg kjent med eventuelt opplysningsmateriale som foreligger når
det gjelder grunnforhold og geotekniske undersøkelser i området. Kommunen vil på
foresporsel gi leietaker anledning til å sette seg inn i eventuelle rapporter og kartmateriale som
cr utarbeidet. fraskriver seg for øvrig ct hvcrt ansvar for beskaffenheten tb-
grunnen.

Leietaker må selv bekoste og utfore de grunnundersokelser og eventuelle sikringstiltak som
utnyttelsen av arealet nodvendiggjør.

Leietaker forplikter seg til å sette i stand, tilså og om nødvendig revegetere arealer som
eventuelt blir bearbeidet som en folge av arbeider med og rundt arealene forovrig. Arbeidet
skal gjennomfores så raskt som mulig og i forlengelsen av/ samtidig med selve arbeidet som
omfattes av leieavtalen. Alt arbeid utføres etter planer som skal være godkjent av Trondheim
kommune for arbeid/ tiltak igangsettes.

Leietaker plikter ellers å holde arealet som leies i ryddig og forskriftsmessig stand. Dette
omfatter også nødvendig bruk av arealer i tilknytning til arealet som leies, eventuell
parkeringsplasser og adkomst til arealene.

Leietaker ma rette seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser/ retningslinjer med
hensyn til eventuelt nødvendig vann, avlop og renovasjon og bruk av og adkomst til
eiendommene og området for ovrig.

I,eietaker plikter å betale alle skatter og aygifter som faller på arealet.

Tolking og gjennomforing av avtalen
Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene i forbindelse med forståelsen eller
gjennomforingen av denne avtalen, skal dette så langt det er mulig, sokes lost ved mintailige
tbrhandlinger. Ikrsom enighet il Le oppnas, skal tvisten bringes inn lbr de ordMære
doinstoler. ljxentuelt soksmål skal aniegges ved vernetinget ijordet arealet avtalen omlatter.
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Ragnhild Bormer
avdelingsleder

Saksbehandlei Ingrid Bache
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Leicavtale

Mellom
Trondheim kommune (utleier)

Org. nr. 942 110 464
og

Soe-Trondelag fylkeskommune (STEK) (leietaker)
Org. nr. 938 634 556

Inngått leicavtale om leie av areal for hvilehod ved

Blakli gnr. 83 bnr. 8.

Formål
Formålet med avtalen er å leie areal for bygging/ plassering av bvilebod for AT13s bussjåforer
ved 13Iakli. AlB skal bekoste de tiltak som er nødvendige for bygging/ plassering av
hvileboden. For arbeidet igangsettes skal tekniske planer være skriftlig godkjent av
Trondheim kommunes respektive enbeter.

Leieobjektet
Leicavtalen gjelder bortleie av del av kommunens eiendom ved Blakli gnr. 83 bnr. 8. Arealet
som leics bort er vist på kartbilag som er inntatt i leieavtalen, og er på ca. 61 m2.

Framleie av arealet, eller deler av dette, er ikke tillatt uten samtykke fra Trondheim kommune.
Disponering av arealet til annet formål er ikke tillatt.

Trondheim kommune har ikke noe ansvar for ulemper som støv, støy, trafikk, lukt eller
forurensing av noen art. Arealet leies ut slik det fremstår ved undertegning av avtale.

• 3. Leietiden og avvikling av leieforholdet
Leictiden er 5 år, og regnes fra 1.2.2014 til 1.2.2019.

Begge parter har 12 måneders gjensidig oppsigelsestid i leietiden.

Leieforholdel opphører også ved eventuell reguleringsendring til annet formål

Dersom tomten ikke fravikes etter oppsigelse, vedtar Icietaker at tomten kan ryddes uten
soksmal. jf tvangsfullhyrdelsesloven § 13-2.

Ved opphør av leieforholdet plikter leietaker å tilbakelevere eiendommen, uten å kunne kreve
dekket utgifter til investering, istandsetting, dri ft og vedlikehold av kommunen.

Ved opphør av leieforholdet skal arealet ryddes og settes i samme stand som det var før det
ble tatt i bruk. Alle utgifter kommunen måtte fa til eventuelle istandsettelser, vil bli belastet
leietaker.
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7. Avsluttende bestemmelse
Iæieavtalen utstedes i 2 eksemplarer, ett til hver av partene, og er forst gjeldende lbr
kommunen ved underskrift av leder ved Fierskapsenheten.

Lcieavgift
Leie av arealet betales med kr. 10 000,00 pr. år, første gang i 2014. Leicavgiften betales en
gang pr. år mot tilsendt faktura fra Trondheim kommune. Forfallstidspunktel vil være
månedsskiftet januar/ februar.

Leieavgiften reguleres en —1 --gang pr. år, etter endringer i konsumprisindeksen, eller annen
offentlig prisindeks som trer inn for konsumprisindeksen, og med basis november 2013.

Trondheim kommune gis utover dette, uansett tidspunkt i leieforholdet. rett til å justere
leicavgiften i samsvar med de retningslinjer som til enbver tid gjelder for denne type arealer i
kommunen.

Leietakers plikter og rettigheter
I.cietaker inngår egen drift- og vedlikeholdsavtale med Trondheim kommune v/ Trondheim
bydrift. At13 tar sin andel av driftskostnadene.

Alt arbeid på arealet som leies, besorges og bekostes av Sor-Trondelag fylkeskommune/ AtI3.
For arbeider igangsettes skal tekniske planer være skrifIl ig godkjent av Trondheim kommune.

Leietaker plikter selv å giore scg kjent med eventuelt opplysningsmateriale som foreligger når
det gjelder grunnforhold og geotekniske undersokelser i området. Kommunen vil på
foresporsel gi leietaker anledning til å sette seg inn i eventuelle rapporter og kartmateriale som
er utarbeidet. Kommunen fraskriver scg for øvrig et hvert ansvar for heskaffenheien av
grunnen.

Leietaker må selv bekoste og utføre de grunnundersokelser og eventuelle sikringstiltak som
utnyttelsen av arealet nodvendiggjør.

Lcietaker forplikter seg til å sette i stand, tilså og om nødvendig revegetere arealer som
eventuelt blir bearbeidet som en følge av arbeider med og rundt arealene forøvrig. Arbeidet
skal giennomføres så raskt som mulig og i IbrIengelsen av/ samtidig med selve arbeidet som
omfattes av leieavtalen. Alt arbeid utføres etter planer som skal være godkjent av Trondheim
kommune før arbeid/ tiltak igangsettes.

Leietaker plikter ellers å holde arealet som leies i ryddig og forskriftsmessig stand. Dette
omfatter også nødvendig bruk av arealer i tilknytning til arealet som leies. eventuell
parkeringsplasser og adkomst til arealene.

Leietaker må rette seg etter de til enhver tid gieldende bestemmelser/ retningslinjer med
hensyn til eventuelt nødvendig vann, avløp og renovasjon og bruk av og adkomst til
ciendommene og området for øvrig.

1,eietaker plikter å betale alle skatter og avgiller som faller på arealet.

Tolking og gjennomforing av avtalen
Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene i forbindelse med forstaelsen eller
giennomforingen av denne a talen, skal dette sa langt det er mulig, søkes løst ved minnelige
forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten bringes inn fin: de ordinære
domstoler. Iventuelt soksmal skal anlegges vcd vernetinget for det arealet avtalen omfatter.

Trondheim, den Trondheim, den

Trondheim kommune Sor-Trønde ag fylkeskommune

Ragnhild I3ormer Leif I etun
avdelingsleder Lic

Saksbehandler: Ingrid Ilaehe
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