FÖR LOKAL

Nr:

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Hyresvärd

Hyresgäst

Sida. (4)

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

35905-5

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Namn:

Personnr/orgnr:

HSB Brf Ankaret 28

702000-0472

Namn:

Personnr/orgnr:

Dd Invest AB

556716-3190

Aviseringsadress:

Fridhemsgatan 43, 112 46 Stockholm
Lokalens adress
1111.M

Lokalens
användning

Kommun:

Fastighetsbeteckning:

Stockholm

Stockholm Ankaret 28

Gata:

Trappor/hus:

Lokalens nr:

Fridhemsgabn 43, 112 46 Stockholm

by

35905-5

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användastill

Kontor / butik! showroom / café och servering av enklare maträtter
cg3 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

Lokalens skick

Bilaga:

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

Lokalens storlek
och omfattning

1

Plan

Areatyp

Plan

Areatyp

ca n) 2

Butik/kontor

gp/halv tr ned

278

Butik/kontor

halv tr upp

173

Fläkt/teknikrum

Bi laga:

ca ni 2

31

kP

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.

Hyrestid

Uppsägningstid/
Förlängningstid

g

Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ri ning(ar).

il

Tillfart för bil för i•
och urlastning

ei Plats för
skylt

Ej Plats för skyltskåp/ El Parkeringsplatger)
automat
för
bil(ar)

Från och med den:

Till och med den:

2018-06-01

2023-09-30

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst
I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med

Hyra
Indexklausul

1 760 000

Kronor

S]

9

le Garageplats(er)

9

år

e

månader

per år exklusive nedan markerade tillägg

4 Värme

e

bil(ar)

för

se hyresrabatter bilaga 1

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

TillhandaHyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
hållande avoch
betalning för el, cx) El
va

2a-b

månader före den avtalade hyrestidens utgång.

3

Fastighetsskatt Cii Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.

va, värme,
varmvatten,
kyla och
ventilation

Bilaga:

0 Fastighetsskatt ingår i hyran.

p Kyla

Kl Varmvatten

Bilaga:

3

Bilaga:

4

I:g Ventilation

Betalning:
El

0

Hyresgästen har eget
abonnemang.

Prd Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

III Ingår i hyran.

va

II Hyresgästen har eget
abonnemang.

p Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

E Ingår i hyran,

Värme

n Hyresgästen har eget
abonnemang.

•

iiii Ingår i hyran.

Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

Varmvatten ITI Hyresgästen har eget
abonnemang.

El Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

g

Kyla

0

Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

0 Ingår i hyran.

I:g Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

13 Ingår i hyran.

Ventilation

n

Hyresgästen har eget
abonnemang.

Ingår i hyran.

Rastighertsägama Sveriges formulär 12E3.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat aos2 och »sy.
Eftertryck förbjuds.
SiT

Bilaga:

i

Bilaga:

i

Bilaga:

i

Bilaga:

i

Bilaga:
Bil aga:

i

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

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

Avfallshantering

35905-5

Nr:

FÖR LOKAL

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Mätare

Sid 2(4)

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

23 hyresgästen

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för 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:
114 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
. Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
0 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses
vara

procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till

kronor per år.

0 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.
El Annan reglering enligt bilaga

Bilaga:

1

Trappstädning

cg] ingår i hyran

Snöröjning och
sandning

n ingår i hyran

Oförutsedda
kostnader

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 ombyggnadsåtgärder 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 från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten.

El ombesörjs och bekostas av hyresgästen

0 annan reglering enligt bilaga

et ombesörjsoch bekostas av hyresgästen

E annan reglering enligt bilaga

Bilaga:
Bilaga:

1

21 procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i
förhållandetill de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är
uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. 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.
Lokalensandel ska anses vara

Mervärdesskatt
(moms)
Hyresgästens
momsplikt
Hyresvärdens
momsplikt

ej Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet, lokalen.
0 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
2,1 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
E Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för 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 på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande —såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse —blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

Hyrans betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen förevarje
g kalendermånads början

PlusGiro nr:

BankGiro nr:

D kalenderkvartals början genom insättning på

enligt avi

Ränta, betalningspåminnelse

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

Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 62. S jordabalken.
0 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.

Bilaga:

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

Bilaga:

Byggvarudeklarationer

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende
lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade —
förde produkter och material som ska tillföras lokalen.

Revisionsbesiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning 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.

Tillgänglighet till
vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindrasgenom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

Fastighetsagama Sveriges forrnulår 1213.2. upprättat s0o8 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visite. Reviderat aosz och 2014. 5,grri
Eftertryck förbjuds.
J

Sr;118:::g11.15

FASTIGHETSÄGARNA

Sid g ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:

35905-5

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
P BL-avgifter

Orn hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna
i plan-och bygg lagen (PBL)tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande
belopp.

Brandskydd

[8:1 Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad
brandskyddsklausul.

Myndighetskrav
m.m.

0 Hyresvärden

Inredning

IX Hyresgästen

5-6

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 fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Lokalen uthyrs
E utan särskild för verksamheten avsedd inredning

Underhåll

Bilaga:

n med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

0 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning

Hyresgästen svarar dock för

E Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning
som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver

Bilaga:
Bilaga:

E enl bilaga

se gränsdragningslista

Bilaga:

7

nenl bilaga

0 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
Skötsel, drift och
ändringsarbeten

Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma
utrymmen.

e Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen

Bilaga:

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller
installationer såsom el, va och ventilation.
Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana
anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra
uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.
Ledningar för
telefoni och datakommunikation

111 Hyresvärden

E Hyresgästen

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

Skyltar, markiser
M.M.

Bilaga:

Hyresgästen har efter samråd 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 på byggnaden.
Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.
i

Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.

Bilaga:

Försäkringar

Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

Yttre åverkan

0 Hyresvärden

EJ Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entr6 och andra dörrar eller portar
som leder till el ler från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.
Låsanordningar

0 Hyresvärden

El Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
Nedsättning av
hyra
Avtalat skick
rn.m
Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
0 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
Nj Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller mani 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 samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.
0 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.

Fastighetsägarna Sveriges formulär sati.a upprättat 20081samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och aou,. 5.
Eftertryck förbjuds.

Bilaga:
Sir4 gri:Cg.

1i P

35905-5

Nr:

FÖR LOKAL

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Återställande vid
avflyttning

Sid ( 4 )

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

e Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.

Bilaga:

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

Säkerhet

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 på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

2018-05-28

Hyresgästen ska till hyresvärden senast den

ek borgen ställd av

lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

a bankgaranti intill ett belopp om

e annan säkerhet i form av

8

Bilaga:

Borgensförbindelse
Om avtalad säkerhet inte lämnatssenast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden företillträdet så påfordrar.
Personuppgiftslagen
Särskilda
bestämmelser

Underskrift

cii Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad

Bilaga:

9

Särskilda bestämmelser

Bilaga:

1

Ritning på hyresobjektet

Bilaga:

2

Indexklausul

Bilaga:

3

Fastighetsskatteldausul

Bilaga:

4

Brandskyddsldausul samt gränsdragningslista

Bilaga:

5-6

Underhåll och gränsdragningslista

Bilaga:

7

Borgensförbindelse och Klausul om personuppgifter

Bilaga:

8-9

personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.)

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

Stockholm den

Ort/datum:

,2g»,/- ,solk,

Stockholm den
Hyresgästens nam.

HSB:s Bostadsrättsföreningen Ankaret 28

Dd Inve-- • B ,---,--

amntecknin (firm

c

e Firmatecknare

r

Ombud enligt
fullmakt

j/jXW
amnförtydligande:
0- rh 14/ t 55)9•A•sbi
överlåtelse
Underskrift

/

g o lå,

--

Il Firmatecknare

mnteckning(firmatecknar , . bud):
7/' /770 r'

/ fr7‘ 7 '

fullmakt

r

Namnförtydligande:
YAA4SeA \ '14
/ --At

44-1
4
/

Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den
Frånträdande hyresgäst (namn):

Namnteckning (frånträdande hyresgäst):

Hyresvärdens
godkännande

,Z,K C

Hyresvärdens namn:

0 Firmatecknare
0 Ombud enligt
fullmakt

Tillträdande hyresgäst (namn):

Personnr/orgnr

Namnteckning (tillträdande hyresgäst):

le Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst):

Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst):

Hyresvärden godkänner överlåtelsen
Ort/datum:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

e

e Firmatecknare
ii Ombud enligt
fullmakt

Hyresvärdens namn:

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare):

Fastighet sag arna Sveriges formulår 2.213.2 upprattat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visite. Reviderat 2012 och arm,. Eftertryck

förbjuds.
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Avser

Hyresvärd

Hyresgäst(er)

Tillägg

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

35905-5

Stockholm Ankaret 28

Namn:

Personnr/Orgnr:

HSB Brf Ankaret 28

702000-0472

Namn:

Personnr/Orgnr:

Dd Invest AB

556716-3190

Namn:

Personnr/Orgnr:

INLEDNING
Dessa särskilda bestämmelser utgör avtalsinnehåll mellan parterna. Föreligger avvikelser eller motsättningar
mellan huvudavtalet och dessa särskilda bestämmelser gäller de särskilda bestämmelserna före huvudavtalet.
Det samma gäller övriga bilagor.
Tillägg och ändringar till detta hyreskontrakt (inklusive bilagor) ska för att vara gällande vara skriftliga och ha
undertecknats av båda parterna.
Parterna ska fortlöpande hålla varandra underrättade om förändringar av betydelse ifråga om omfattningen
av och förutsättningar för verksamheten.
§1 LOKALENS ANVÄNDNING, ÖPPETTIDER, SKICK OCH MYNDIGHETSKRAV
Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till i huvudsak
kontor, butik och showroom.
Om hyresgästen erhåller bygglov och tillstånd från berörda myndigheter så får hyresgästen nyttja hälften av
lokalen även som café och servering av enklare rätter. Hyresgästen får inte steka mat, nyttja stekbord eller
fritös i lokalen. Däremot får de servera alkohol om tillstånd erhålles av myndigheter. Tillstånden ska uppvisas
och inges till hyresvärden innan cafeverksamhet och alkoholservering startar i lokalen. Utrymmet i källarplan
hyrs ut som teknikutrymme (fläktrum).
Lokalen får vara öppen för kunder och gäster mellan kl. 08:00 - 22:00. Vid enstaka tillfällen, ca fyra (4)
gånger per år, kan hyresgästen skriftligen ansöka om längre öppettider hos hyresvärden för att anordna
större event utöver normal verksamhet.
Alla ändringar av användningen ska skriftligen godkännas av hyresvärden. Hyresgästen ska till hyresvärden i
god tid innan planerad förändring av verksamheten inlämna en skriftlig redogörelse för godkännande.
Hyresgästen är införstådd med och accepterar att lokalen vid tillträdet saknar myndighetstillstånd för drift av
café och restaurang. Hyresgästen är vidare införstådd i att lokalen inte är anpassad och inredd för avtalad
användning. Särskilt påpekas att kökets ventilation och Malens ljudisolering är bristfällig. Ventilationen i
lokalen är anpassad för butik. Hyresvärden är dock villig att medverka till en utredning huruvida lokalen kan
anpassas så att mat även kan stekas och friteras i lokalen. Kostnaderna för utredningen och eventuella
åtgärder som måste utföras åligger hyresgästen att betala.
Hyresgästen åtar sig att tillse och bekosta alla de åtgärder som krävs för att den verksamhet som bedrivs i
lokalen är godkänd och har erforderliga tillstånd och bygglov från myndigheter och försäkringsbolag m.m.
Hyresgästen åtar sig också att tillse och bekosta alla de åtgärder som krävs för att anpassa lokalen för avtalad
användning.
Hyresgästen är vidare medveten om att lokalen befinner sig i ett flerbostadshus. Hyresgästen ska iaktta
hänsyn till detta genom att se till ad de boende i huset inte utsätts för störningar i form av lukt, matos,
emissioner, musik, buller eller annat ljud som kan vara skadligt för hälsan eller på annat sätt försämra de
boendes bostadsmiljö. Musik får förekomma i lokalen i form av dämpad samtalsvänlig bakgrundsmusik fram
till kl. 22:00. Hyresgästen ansvarar i nämnda hänseenden för anställda, leverantörer och gäster.
Det åligger hyresgästen, om störningar förekommer frän verksamheten, att omgående efter erinran från
hyresvärden tillse och bekosta de nödvändiga åtgärder som krävs för att boende inte ska bli störda i sitt
boende.
Om hyresvärden åläggs sanktioner eller avgifter på grund av driften av verksamheten i lokalen eller för att
beslut från myndigheter inte har följts åligger det hyresgästen att bekosta dessa sanktioner och avgifter.
Om hyresvärden på grund av hyresgästens verksamhet lider ekonomisk skada ska hyresgästen ersätta denna
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skada fullt ut. En förutsättning för hyresgästens ersättningsskyldighet är att hyresgästen, så snart hyresvärden
fått kännedom om skadan, har informerats om grunden för skadan.
Det är av synnerlig vikt för hyresvärden att lokalens användning och ordningsregler inte överskrids eller
förändras utan hyresvärdens skriftliga medgivande samt att sundhet, ordning och gott skick ständigt och på
alla sätt råder i fastigheten.
Det är vidare av synnerlig vikt att verksamheten i lokalen under inga förhållanden innehåller någon form av
moraliskt stötande-, pornografisk-, rasistisk-, miljöfarlig- eller annan stötande verksamhet, vare sig i form av
möten, utställning, distribution eller annan form, även om den i övrigt är laglig. I dessa fall äger hyresvärden
rätt att säga upp lokalen för omedelbar avflyttning och ändock ha rätt till ej erlagda hyror till hyresperiodens
slut.
§ 2 UTESERVERING
Hyresgästen har tillåtelse att uppföra en uteservering längs lokalgränsen. Hyresgästen ska införskaffa och
bekosta erforderliga tillständ härför. Allt underhåll inklusive utbyte av uteserveringen åligger hyresgästen.
Hyresgästen ska tillse att det är städat, snyggt och rent kring uteserveringen. Uteserveringen får inte brukas
efter kl. 22:00 om inte annat skriftligen har överenskommits med hyresvärden.
§ 3 RÖKNING
Det åligger hyresgästen att tillse att rökning inte sker i lokalen. Om hyresgästens kunder eller gäster röker
utanför lokalen i direkt anslutning till lokalen, åligger det hyresgästen att tillse att det finns askfat eller dylikt
att tillgå. Vidare åligger det hyresgästen att tillse att fimpar regelbundet plockas upp från marken och att det i
övrigt är snyggt och städat.
§ 4 HYRA OCH HYRESRABATTER
Avtalad årshyra för lokalen uppgår till 1 760 000 kr, exklusive avtalade tillägg. Avtalad årshyra ska uppräknas
enligt indexklausul, BILAGA 3.
Parterna är dock överens om att hyresgästen erhåller en hyresrabatt enligt följande;
Under perioden
2018-06-01 till 2018-08-31 nyttjas lokalen hyresfritt och inga avtalade tillägg ska utgå förutom att hyresgästen
ska bekosta sina elkostnader enligt § 6 nedan, och under perioden
2018-09-01 till 2018-12-31 utgår en hyresrabatt om totalt 160 000 kr jämt fördelat över perioden.
Från och med den 1 januari 2019 utgår full avtalad hyra inklusive tillägg för lokalen.
§ 5 KALLVATTEN
Hyresvärden tillhandahåller kallvatten till lokalen utan krav på ersättning. Dock ingår inte i hyran att
hyresgästen ansluter vattenburen kylanläggning för luftkonditionering. Separat avtal ska om så sker upprättas
mellan parterna.
§ 6 EL
Hyresgästens förbrukning av el ingår inte i hyran. Elmätare är installerad i lokalen. El-abonnemanget innehas
av hyresvärden. Hyresvärden debiterar hyresgästen utöver årshyran varje kvartal
dels hyresgästens fasta kostnader för el (elnätskostnader, elskatter, abonnemangskostnader m.m.) enligt
faktura,
dels dennes faktiska kostnader för förbrukning av el enligt elmätare och faktura och
dels en administrativ kostnad om 0,2 kr per förbrukad kwh.
Totalt minst 1,50 kr per förbrukad kwh.
Parterna är överens om att debiteringen av hyresgästens elkostnader kan komma att justeras under
hyrestiden beroende på elnätsbolagets debiterade kostnader.
Det åligger hyresgästen att tillse och bekosta de anordningar som krävs för att lokalen ska erhålla erforderlig
el. Hela underhållsansvaret inklusive utbyte av hela lokalens elsystem inklusive elmätare åligger hyresgästen.
§ 7 VÄRME OCH VARMVATTEN
Lokalen och kallvattnet värms upp genom fjärrvärme. Kostnaderna för uppvärmningen av lokalen och
varmvattnet ingår i hyran. Även kostnaderna för driften och allt underhåll av fjärrvärmeanläggningen åligger
hyresvärden.
Fastighetsägarna Sveriges Formulärförtillägg tin hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulän
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§ 8 VENTILATION
Lokalen har en separat ventilationsanläggning med tillhörande aggregat, don, rör etc. Anläggningen tillhör
fastigheten och är fastighetstillbehör.
Hyresgästen ansvarar för och bekostar all drift, service, underhåll och uppgradering av ventilationen inklusive
utbyte samt för att nödvändiga besiktningar genomförs och att anläggningen blir godkänd för den verksamhet
som bedrivs i lokalen. Protokoll från besiktningarna ska inlämnas till hyresvärden.
Hyresgästen är medveten om och accepterar att befintlig ventilation har begränsningar, se § 1.
Såvida inget annat skriftligen avtalas mellan parterna är hyresvärden inte skyldig att förse lokalen med
ventilation frän kl. 23:00 till kl. 08:00.
§ 9 FETTAVSKLIARE
Lokalen har en fettavskiljare. Det åligger hyresgästen att tillse och bekosta drift, service, tömning och allt
underhåll av anläggningen inklusive utbyte.
Hyresgästen ska också tillse och bekosta att det är snyggt, rent och städat i och kring fettavskiljaren.
§ 10 STÄDNING OCH SNÖSKOTTNING
Hyresgästen ansvarar för och bekostar all städning inne i lokalen med tillhörande soprum. Hyresgästen ska
vidare tillse att det är snyggt och prydligt i och kring lokalens entre och att det inte sprids skräp från
hyresgästens verksamhet. Hyresgästen ska även tillse att skyltfönstren hälls rena och ger ett trevligt
inbjudande intryck.
Hyresgästen ansvarar för och bekostar snöröjning och sandsopning framför sin entre om inte kommunen har
fullgjort sitt åtagande.
§ 11 EMBALLAGE- OCH SOPHÄMTNING
Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransporten av allt avfall inklusive sopor och emballage som härrör
från verksamheten som hyresgästen bedriver i lokalen. Hyresgästen förbinder sig att med renhållnings
entreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt gällande borttransport av avfall.
Allt avfall tillhörig hyresgästens verksamhet ska förvaras antingen i sopkärlen i sophusen som är placerade på
parkeringsplatserna på gaveln på huset eller i sin lokal. Kräver hyresgästens verksamhet annan förvaring av
avfall åligger det hyresgästen att ombesörja och bekosta installation av sådan förvaring. Ytterligare förvaring
av avfall från hyresgästen ska i sådant fall ske inne i förhyrd lokal om inte parterna överenskommer om annat.
Det åligger hyresgästen att tillse att det är snygg, rent och prydligt kring sina sopkärl och att förvaringen inte
ådrar sig skadedjur. Vidare åligger det hyresgästen att tillse att sopor och avfall är väl förpackade så att inget
läckage förekommer. Om läckage har uppstått åligger det hyresgästen att omgående torka upp och rengöra
golven i fastigheten med rengöringsmedel.
§ 12 UTHYRNING, ÖVERLÅTELSE OCH PANTFÖRSKRIVNING
Hyresgästen får inte utan hyresvärden eller hyresnämndens skiftliga tillstånd upplåta lokalen i andra hand.
Hyresgästen får inte pantförskriva eller säkerhets överlåta hyresrätten till lokalen.
Hyresgästen får inte heller utan hyresvärdens tillstånd inhysa annan nyttjanderättshavare i lokalen.
§ 13 FÖRSÄKRINGAR
Hyresgästen ska tillse att den företagsförsäkring som denne tecknar för verksamheten som bedrivs i lokalen
omfattar egendomsskydd, intäktsbortfall, avbrottsförsäkring och ansvar för den egna verksamheten.
§ 14 OMBYGGNATION, INGREPP, ÄNDRINGAR OCH INSTALLATIONER I LOKALEN
För att bibehålla fastighetens goda standard under hyrestiden träffas härmed följande överenskommelse om
ändringar, ombyggnader, ingrepp och installationsarbeten i hyresgästens lokal.
Hyresgästen får inte utan skriftlig överenskommelse med hyresvärden, utföra ombyggnationer, ändringar,
ingrepp eller installationsarbeten i lokalen eller i fastigheten i övrigt
Fastighetsägarna Sveriges Formulärfiir tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Ommålning, uppsättning av textilier eller annan inredning av icke permanent karaktär behöver inte godkännas
av hyresvärden. Dock får inte åtgärderna medföra att För fastighetens funktion viktiga anläggningar eller
installationer såsom el, va och ventilation försämras av hyresgästens vidtagna åtgärder.
Skisser på ombyggnationen/installationen/ingreppet eller ändringen ska alltid presenteras och godkännas av
hyresvärden innan arbetet påbörjas. Vid ombyggnader, ingrepp m.m. i fastigheten ska nedanstående punkter i
tillämpliga delar alltid Följas.
- Samtliga installations- och bygghandlingar ska godkännas av hyresvärden. Handlingar ska överlämnas i
så god tid att skälig granskningstid erhålles.
- Hyresgästen ska tillse att det för önskade ombyggnader, ingrepp, ändringar och installationer föreligger
erforderliga tillstånd från myndigheter. Kopia av erforderligt bygglov/bygganmälan ska tillställas
hyresvärden innan ombyggnaden igångsätts.
- Externa konsulter och entreprenörer ska alltid utses i samråd mellan hyresgäst och hyresvärd.
Hyresgästen ansvar för att ombyggnaderna utförs på fackmässigt sätt av entreprenör med erforderliga
kunskaper och med god branschrenommé. Vidare åligger det hyresgästen att förvissa sig om att
entreprenören innehar gällande försäkring.
- Vidare åligger det hyresgästen att ansvara för att ombyggnader sker i enlighet med gällande lagstiftning,
boverkets byggregler och de anvisningar och krav som myndigheter kan ställa. Konstruktioner, golv,
väggar, tak, fastmonterad el-armaturer, markiser, persienner m.m. ska utföras enligt husets standard om
inte annat överenskommes.
- Digitala relationsritningar (modellfiler) på ombyggnadsarbeten inklusive installationsförändringar ska på
hyresgästens bekostnad upprättas och överlämnas till hyresvärden.
- Ombyggnationerna ska vidare utföras på sådant sätt att övriga i fastigheten, boende och hyresgäster
samt kringliggande fastigheter, förorsakas minsta möjliga olägenheter. Åtgärder, som kan innebära
olägenheter och störningar, får inte utföras under vardagar före kl. 08:00 och efter kl. 19:00. Under lördagsöndag samt helgdagar får inte åtgärder, som kan innebära olägenheter och störningar utföras.
- 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 på nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i
annans nyttjanderätt.
- Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten
och när hyresvärden begär det, ge hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden för att
kontrollera att åtgärderna utförts i enlighet med detta avtal.
Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne
anskaffar rör sin verksamhet eller bygger in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighetseller byggnadstillbehör. Hyresgästen ska således bl.a. ansvara för och bekosta allt underhåll och reparationer
av ombyggnader, installationer och ändringar under hyresförhållandet.
Om hyresgästen inte fullgör sina åtaganden enligt ovan har hyresvärden rätt till ersättning för kostnaderna för
färdigställande av åtgärderna i avtalat skick alternativt återställande av redan vidtagna åtgärder till
ursprungligt skick samt för den skada i övrigt som hyresvärden lider.
§ 15 AVFLYTTNING
Utöver det som parterna har kommit överens om i huvudavtalet är parterna överens om följande;
- att hyresgästen vid avflyttning ska återlämna samtliga erhållna nycklar till lokalen, och
- att installerad ventilation, ev. kylanläggning, brand och utrymningslarm, sprinklersystem, radiatorer,
fettavskiljare, innerväggar och tak, avloppsrör, el och vvs. m.m. har genom sitt infogade i fastigheten blivit
fastighetstillbehör och tillhör hyresvärden utan extra kostnad.
Om lokalen vid återlämnandet brister i städning eller i underhåll har hyresvärden rätt att låta städa, underhålla
respektive reparera lokalen på hyresgästens bekostnad.
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Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet- kronor
eller

1 760 000

1 760 000

ska

100

%

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex

(totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.
- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden iii- 30/6 anses bashyran
anpassad till indextalet för oktober månad året innan.
- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.
- lndextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,
nämligen indextalet för oktober månad år 2017 •
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållandetill bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basisav den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.
Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.
Hyresändringen sker alltid from den a januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
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Hyresvärdens egå noteringar om bastal:
Avtalad årshyra 1760 000 kr höjas enligt indexbilagan nr 3 första gången per den 1 januari 2020.
Indexhöjningen ska då grundas på oktoberindex 2017.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat lm i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat zooa och
2011. Eftertryck förbjuds.

Sid 2 (2)

INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL
FASTIGHETSÄGARNA

Bilaga nr:

3

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom
exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 2).
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2)0m skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.
Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara ioo 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,2.
1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning)med bashyran loo 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
2002 enligt klausulen.
Alternativ A: Om KPI för oktober 2001i stället skulle ha blivit lacire än året innan t ex 262.o (oktoberindex år 2 000 var 262,6).
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägreän för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2002 i stallet skulle ha blivit läoreän bastalet 2so.7 tes 2gia.s.
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Sid 2 (2)

FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

FASTIGHETSÄGARNA

4

Bilaga nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter föl ande texten cialler
Avser

Hyresvärd

Hyresgäst

Klausul

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

35905-5

Stockholm Ankaret 28

Namn:

Personnr/orgnr:

HSB Brf Ankaret 28

702000-0472

Namn:

Personnr/orgnr:

Dd Invest AB

556716-3190

Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.
I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

15 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje
tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara

21

procent.

Enligt de regler som gäller vid avtaletstecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början
kronor per år.
88 000

e Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet
och utgör vid avtalets tecknande

kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara

procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa)av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.
Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index)att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.
Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

Parterna är överens om att hyresgästen alltid ska betala sin del av fastighetsskatten. Lokalens del av
fastighetsskatten beräknas utifrån lokalens yta i förhållande till total uthyrd lokalyta i fastigheten.
Vid avtalets tecknande hyrs ca 2 271 kvm i fastigheten ut på lokalkontrakt. Lokalens andel av fastighetsskatten
blir därmed förnärvarande 481 / 2 271 = 21 %.
Parterna är dock överens om att hyresgästens andel av fastighetsskatten kan behöva justeras under hyrestiden
beaktat hur stor yta i fastigheten som är uthyrd på lokalkontrakt. Beräkningen av andelen ska dock utföras enligt
ovan angiven princip.
På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
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Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat son. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 3497. Eftertryck förbjuds.
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FASTIGHETSÄGARNA

FÖR LOKAL

Bilaga nr:

4

Anvisningar
2..
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den i januari igg6)från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag år fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den i januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.

Enligt 2.9 § hyreslagen ska hyran — med några undantag — vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska betala ersättning för.
Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten.
Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget.
Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt — för vilken hyresgästen ska betala ersättning — ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering sorti skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp.
Fyll i hyresgästens andel!

4.

Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde ni m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.

I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.
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Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Avser

Hyresvärd

H yresgäst(er)

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

35905-5

Stockholm Ankaret 28

Namn:

Personnr/Orgnr:

HSB Brf Ankaret 28

702000-0472

Namn:

Personnr/Orgnr:

Dd Invest AB

556716-3190

Namn:

Personnr/Orgnr:
,72,77i2>

Tillägg

./. ----•

—

Undertecknad har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Om denna klausul skulle strida mot bestämmelse i huvudavtalet gäller i förstahand denna klausul,
FÖRDELNING AV ANSVAR FÖR TEKNISKA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER
HYRESVÄRDEN ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av allt tekniskt
brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna funktion.
HYRESGÄSTEN ansvarar för att lokalen vid hyrestidens början och under hela hyresförhållandet uppfyller det
krav på brandskydd som för avsedd användning av lokalen följer av gällande regler.
HYRESGÄSTEN ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av det tekniska
brandskydd som efter hyrestidens början kan komma att krävas för den verksamhet för vilken lokalen är
upplåten. Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funktionen av allt i lokalen befintligt tekniskt
brandskydd och på egen bekostnad vidta nödvändiga service- och underhållsåtgärder, oavsett vem som försett
lokalen med en anordning eller utrustning.
Se också särskild lista för ansvarsfördelning, BILAGA 6.
PARTERNA förbinder sig, var och en för sin del, att se till att räddningsvägar, utrymningsvägar,
sprinkleranordningar och andra brandskyddsanordningar vid varje tidpunkt hålls fria från hindrande föremål
samt att genomföringar som görg i brandcell Förses med varaktiga brandtätningar.
PART är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som parten
installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av parten eller som uppkommit
till följd av att parten inte utfört en åtgärd som han varit skyldig att vidta.
Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än ovanstående gäller endast om detta särskilt
överenskommits.
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE M.M.
Parterna är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsställande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i
lokalen och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska åtgärder som reglerats i det föregående,
även de organisatoriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand.
Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av
den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöver för att
kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot
olyckor. Part är dessutom skyldig att en gäng om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av
dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete.
SKRIFTLIG REDOGÖRELSE FÖR BRANDSKYDDET
Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse Vor brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot
olyckor. Hyresgästen respektive hyresvärden förbinder sig härmed att på begäran av den andre lämna de
uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
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Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Bilaga nr:

Ansvarsfördelnino av brandskyddsåtciärder m.m
Avser

Ansvar för
åtgärder

Gränsdragningslista av brandskyddsåtgärder m.m. avseende
Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

35905-5

Stockholm Ankaret 28

Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning
(med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet). Nl/A betyder ej tillämplig:

Benämning
Del av fastighet
Byggnadstekniskt brandskydd

Beskrivning

Ansvarig
Hv
Hg

Brandcellsgränser

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X

Dörrar i brandcellsgräns

Utanför uthyrningsenhet

X

X

Inom uthyrningsenhet
Dörrar i utrymningsvägar

Lås och beslag dörrar i
brandscellsgräns och/ell er
utrymningsväg

X

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X

och dörrar i lokalgräns

X
X

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

och dörrar i lokalgräns

X

Brandgasventilation,
rökluckor

Inom fastighet

av HG egen ventilationssystem

X

Skydd mot brand- och
brandgasspridning via
ventilationssystem

Inom fastighet

genom HG egen ventilationssystem

X

Brandskydd av bärande
stomme

Inom fastighet

X

Skydd mot brandspridning
till närliggande byggnad

Inom fastighet

X

Brandtätningar

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X

Ytskikt och beklädnader

Utanför uthyrningsenhet

X

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utrymning
Utrymningsvägar

Hv
Utanför uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X

Vägledande markering

Utanför uthyrningsenhet

X

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X

och dörrar i lokalgräns

Brandsläckning och brandskyddsanläggingar
Brandlarm

X
liv

Hg

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Utrymningslarm

NIA

X

För lokalen

Nödbelysning

Lås och beslag på
utrymningsdörr

Hg

X

Inom uthyrningsenhet
Utrymningsplan

NJA

X
X

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

NJA

X
X

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige 2005. Reviderat 2015. Eftertryck förbjuds
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Ansvarsfördelninq av brandsk ddsåt ärder m.m
Ansvar för
Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning
(med ansvarig avsesdrift och underhållsskyldighet). N/A betyder ej tillämplig:
åtgärder
Benämning
Del av fastighet
Brandsläckning och brandskyddsanläggning forts.

Beskrivning

Ansvarig
Hv
Hg

Stigarledningar

Inom fastigheten
Utanför fastighet

Sprinklerledningar

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Handbrandsläckare

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X

Tillträdesväg för
räddningstjänst

X
X
X
X
X

Hv

Organisatoriska brandskyddsåtgärder
Brandskyddsdokumentation
Driftsinstruktioner,
kontrollplan och rutiner

Övrigt

Underskrift

Utrymning fastighet

X
Hg

gällande lokalen

X
X
X

Gällande lokalen

X

gällande lokalen
gällande lokalen

Insatsplan

Övningar

N/A

N/A

HG ska tillse och bekosta att det finns fungerande handbrandsläckare och brandfiltar på lämpl'ga ställen i
förhyrd lokal. Vidare ansvarar HG för och bekostar att det finns fungerande utrymnings- och brandlarm i lokalen
samt eventuellt avtal med SOS-alarm. HG ansvarar slutligen för att regelbunden brandskyddsbesiktning av
lokalen sker och att nödvändia dokumentation inaes till berörda myndigheter.
Ort/datum:
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Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige zoos. Reviderat 2015. Eftertryck förbjuds
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Bilaga 7 Gränsdragningslista drift underhåll
Fastighet:
Stockholm Ankaret 28, hyresavtal nr 35905-5
Parter:
Hyresvärd: HSB Bostadsrättsföreningen Ankaret 28, 702000-0472
Hyresgäst: Dd Invest AB, 556716-3190
Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande:
1. Fastighetsägaren /hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör.
2. Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fas ighets- eller byggnadstillbehör.
Förklaringar:
Ägaren:
Underhåll:
Utbyte;
den som
Åtgärder vilka syftar till att Med utbyte avses att byta ut
betalat för
löpande upprätthålla
ett markerat objektet i sin
något.
funktionen hos ett objekt så helhet. Utbyte ska ske när
att objektet uppnår normal livslängd uppnåtts, när
livslängd. Den funktion som underhåll inte längre kan
ska upprätthållas är den för utföras eller inte längre kan
objektet avsedda med
utföras till en skälig kostnad.
hänsyn till objektets skick
En förutsättning är dock att
vid hyresförhållandets
den som har ansvar för
början, objektets ålder och underhåll har skött sitt
prestanda.
åtagande.
Åtgärderna innefattar tillsyn
och skötsel. Med tillsyn
avses observation av
funktionen hos ett objekt.
Med skötsel avses vård och
reparationer av ett markerat
objekt samt utbyte av
engångsartiklar och
förslitningsdetaljer i en
teknisk anordning.

Utrustning

Ägare

Underhåll

Utbyte

Anmärkning

BYGGNADEN OCH
MARK
Stomme yttre!
mark
Fasader och yttertak

HV

HV

HV

Fönster i fasadliv

HV

HG

HV

Dörrar, portar och entrédörrar samt
glas i dörrar, fönster, portar i och till
förhyrd lokal,

HV

HG

HG

Persienner, markiser och solskydd

HG

HG

HG

Lås, läscylinder, nycklar

HG

HG

HG

Dörrstängare, dorn:näpnare och
klämskydd

HV

HG

HG

Avfallsutrymmen, kylda
avfallsutrymmen, sopcontainer

HV

HG

HG

Skyltar och skyttrelysning

HG

HG

HG

Sandning och snöskottning framför
lokalens entre, Fridhemsgatan 43

HG

1(4)

Utrustning

Ägare

Anmärkning

Utbyte

Underhåll

Hyresobjektets
lokaler! stomme
Inre
Undertak och tak

HV

HG

HG

Fasta innervåggar samt
inredningsväggar och dekorskårmar
inkl. dorrar med tillhorande lås och
nycklar, lister, foder och fonster med
tillhorande glas och galler samt
klamskydd och dorröppnare.

fiV

HG

HG

Vaggar inkl. (at och ytskikt

IIV

HG

HG

Hårda golv, parkett, plast, linoleum,
konstbetongplattor samt
heltackningsmattor och
imedningsgolv inkl. golvlister etc.

Il V

HG

HG

Kokssnickerier, skåp, vitvaror, spisar,
ugnar, mikrovågsugnar, kylar och
frysar, diskmaskiner, diskbänkar,
köksfläktar och övrig utrustning och
inventarier inne i köket.

HG

HG

HG

Inredning tillhandhållen av
hyresvården

UV

HG

HG

Beslag inom lokalen, trappracken

HY

HG

HG

Tvättställ och WC- stolar inkl.
vattenlås

HV

HG

HG

Duschar, duschmunstycke

KIV

HG

HG

Fast skåpinredning, all belysning,
handdukstorkar, hyllor, speglar,
pappershållare m.m.

!IV

HG

HG

Golvbrunnar

fiV

HG

HG

Ballofixer, kopplingar

HV

HG

HG

Vaggar, golv och tak inkl. tat och
ytskikt

Hv

HG

HG

Armaturer, blandare och kranar

liv

HG

HG

Termostater

fiV

HV

HV

Våtrum m.m Inne I
lokalen

Stopp i avlopp inne i
lokalen åligger HG

TEKNISKA
INSTALLATIONER
Värmeanläggning

Värmecentraler

HV

HV

HV

Radiatorer

Hy

HV

Hy
HV

Var mebatterier

Hy

[IV

Ventiler

HV

HV

HV

Varmeledningar frans till lokalen

HV

Hy

HV

Varmeledningar fram till radiatorer

HV

liv

HV

Varmepumpar tillhörande lokalen

HV

HV

HV

Styr och reglageutrusning för
fastighetens varme

HV

HV

HV

YI)
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Utrustning

Ägare

Underhåll

Utbyte

Anmärkning

Ventilationsanläggning

Ventilationsaggregat och filter

HV

HG

Spjall, ventilationsdon, ventiler

Hy

HG

HG

Köksflaktar

HV

HG

HG

Injustering

HV

HG

HG

HG

Styrskåp for ventilation

FIV

HG

HG

Ventilationskanaler och don

HV

HG

HG

Varmvattenberedare tillhörande
lokalen

HV

HG

HG

Vatten och avlopp/VVS

Avloppsledningar, avloppspumpar,
vattenlås inne i lokalen

Hy

HG

HV

Om det uppstår stopp i
avlopp orsakade av
hyresgästens verksamhet
åligger det hyresgasten
att bekosta nodvåndiga
åtgärder.
Om det uppstår stopp i
avlopp orsakade av
hyresgastens verksamhet
åligger det hyresgasten
att bekosta nodvandiga
åtgarder.

Avloppsledningar, avloppspumpar och
vattenlås utanfor lokalen

IV

HV

HV

VVS-pump garageplan

HV

FIV

VIV

Fettavskiljare

HV

HG

HG

Kall- och varmvattenledningar utanfor
lokalen

HV

HV

HV

Kall- och varmvattenledningar inne i
lokalen

HV

HG

HV

Fordelningslador, gruppcentraler,
styrskåp, reglercentraler

HV

HG

HG

Elledningar inne i lokalen

HV

HG

HG

HV

HV

HV

El och belysning m.m.

Elledningar utanfor lokalen till lokalen
Transformatorer

HV

HG

HG

Elapparater i lokalen

HG

HG

HG

Elkanalisation i lokalen

HV

HG

HG

Glodlampor, lysror

HG

HG

HG

Strombrytare, vägguttag dimrar m.m.

HV

HG

HG

Armaturer
los armatur

HG

HG

HG

Fasta armaturer

HV

HG

HG

Fasadbelysning

HV

HV

IIV

TELE- DATASYSTEM OCH
LARM
Teleteknisk anläggning

3)4)

Underhåll

Ägare

Utrustning

Anmärkning

Utbyte

Telefon tillhörande lokalen inkl.
ledningar

HG

HG

HG

Utrustning för dataöverföring i
lokalen inkl. data, bredband,
fiberoptik och kabeltv. (Ledningar,
uttag)

HG

HG

HG

Inbrotts- och överfallslarm

HG

HG

HG

om sådant finns

Sos-larm och brandlarm inklusive
larmkablar, brandvarnare etc.

HG

HG

HG

om sådant finns

Nödsignal från WC inne i lokalen

HG

HG

HG

om sådant finns

Signal- och ellåsanläggning till lokalen

HG

HG

HG

om sådant finns

Driftlarm

HG

HG

HG

om sådant finns

Musikanläggning, högtalare,
bandspelare, förstärkare

HG

HG

HG

Tv -anläggning

HG

HG

HG

övervaknings- och
Indikerings. anliggning I
lokalen

Ljud och bildliverfaringsanläggning I lokalen

I

övrigt
Besiktningar
Utförande och
kostnadsansvar

Sotning och brandskyddsbesiktning

HG

HG

Imkanaler från kök

HG

HG

El-revisionsbesiktningar avseende
lokalen

HG

HG

OVK

HG

HG

Städning
Utförande och
kostnadsansvar

Lokalen

HG

HG

Belysningsarmatur och
ventilationsdon

HG

HG

Fönsterputsning

HG

HG

Soprum och sopkärl, inklusive golv,
väggar och tak

HG

HG

Hyresvärd

Hyresgäst

HSB Brf Ankaret 28

Dd Invest AB
....-, -7-

Yo-chn Nz 5)Yk-

v.....,..L„....R
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Bilaga 8
BORGENSFÖRBINDELSE

Avser

Hyreskontrakt nr:
35905-5

Fastighetsbeteckning:
Ankaret 28

Hyresvärd

Namn:
HSB:s Brf Ankaret 28

Personnr/Orgnr:
702000-0472

Hyresgäst(er)

Namn:
Dd Invest AB

Personnr/Orgnr:
556716-3190

Tillägg

BORGEN
För hyresgästens fullgörande av skyldigheterna såväl enligt ovan nämnda hyresavtal som enligt hyreslagen (12kap
jordabalken) går undertecknad i borgen för båda och båda för en såsom för egen skuld.
Detta borgensåtagande omfattar även följande förpliktelser, nämligen att ersätta hyresvården för
- inkassokostnader
- av domstol utdömda rättegångskostnader
- kostnader för hyresgästens avhysning
- ränta enligt räntelagen på samtliga ovan angivna obetalda belopp och att ersätta hyresvärden för kostnader
uppkomna i anledning av mål som handlagts vid Kronofogden enligt lagstiftningen om betalningsföreläggande och
handräckning.
Denna borgensförbindelse gäller även vid förlängning av hyresavtalet.
Borgensåtagandet är dock begränsat till ett totalt belopp om 300 000 kr (trehundratusen kronor).
UPPLYSNINGAR
Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att en annan person, i detta fall en hyresgäst, fullgör
sina förpliktelser. Den som går i borgen kallas borgensman.
Att borgen ingås såsom för egen skuld innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen så
snart hyresgästen försummar sin betalningsskyldighet.
Om två borgensmän svarar en för båda och båda för en för exempelvis en hyresfordran svarar de solidariskt, dvs.
envar av dem kan av hyresvärden krävas att betala hela skulden. Notera dock i aktuellt borgensåtagande ovan
begränsning.
Den borgensman som tvingas betala hela beloppet kan återkräva sin andel av den andre borgensmannen.
När borgen tecknas för en hyresgäst bör envar av borgensmännen få en kopia av borgensförbindelsen tillsammans
med kopia av hyresavtalet.
Skulle hyresgästen inte uppfylla sina åtaganden, exempelvis inte betala hyran, bör hyresvärden underrätta varje
borgensman så snart som möjligt så att denne har möjlighet att vidta åtgärder innan skulden blivit alltför stor.
Om hyresgästen lämnar lokalen som borgensåtagandet avser preskriberas, enligt hyreslagen, hyresvärdens fordran
på hyresgästen efter två år. Detta innebär att borgen inte kan göras gällande efter denna tid.
Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att hyresvärden väcker talan, dvs. inlämnar stämningsansökan till
domstol eller ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Sådan talan måste väckas inom två år från det
att hyresgästen har lämnat lokalen. Så länge hyresförförhållandet pågår, preskriberas borgensförbindelsen efter tio
år. En ny tioårsperiod börjar dock löpa om hyresvärden skickar ett krav eller en påminnelse om borgensåtagandet
till borgensmannen.

Underskrift

Ort/datum:
Stockholm 2018-

6.25- - 2,

Ort/datum:
-

Underskril av borgensman
Damon Pirzaeh, 7907 -0533
,
Namnt
Ingfirin
nare/ombud)

Underskrift av borgensman
Namnteckning(firmatecknare/ombud)

,-----'

amnförtydligande:
Damon Pirzaeh

Namnförtydligande:

gg.

Sid m (z)

PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

FASTIGHETSÄGARNA
Avser

Hyresvärd

9

Bilaga nr:

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

35905-5

Stockholm Ankaret 28

Namn:

HSB Bil Ankaret 28
Kontaktperson

Namn:

Telefon:

Adress:

Epost:

l itig

Hyresgäst

D;)to s-Kgkke

hLtrki4 3 erejkmd

Namn:

° I 1/ 1.
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Dd Invest AB
Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information Iämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
En personuppgift är all information som kan kopplastill en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson)som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
*Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdaterasom hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparastvå år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevantalkorrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finnsnågra kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr go upprättat oo8. Reviderat maj zom8. Eftertryck förbjuds.
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FASTIGHETSÄGARNA
Avser

Information om
behandling av
personuppgifter

Sid 2(2)

PERSONUPPGIFTSKLAUSUL

•••=111." --

FÖR LOKAL

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

35905-5

Stockholm Ankaret 28

Bilaga nr:

9

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex, för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. ITtjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig, t.ex.
genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionenswebbplats.
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
*Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s, en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
*Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
*Rätt till dataportabilitet, d.v.s, en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
*Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
*Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr go upprättat 2008. Reviderat maj 2028. Eftertryck förbjuds.

Överenskommelse om överlåtelse av lokalhyreskontrakt

Hyresvärd

HSB Bd Ankaret 28, org.nr. 702000-0472

Hyresgäst

DD Invest AB, org.nr. 556716-3190

Tillträdande hyresgäst

Taste Hero Sweden AB, org.nr. 559226-0326

Hyreskontrakt

35905-5

Lokal

ca 482 kvm, Fridhemsgatan 43, 112 46 Stockholm

Bakgrund
DD Invest AB, 556716-3190, har framfört önskemål till HSB Brf Ankaret 28 om att få överlåta ovan
angivna hyresavtal till Taste Hero Sweden AB, 559226-0326.

1 samband härmed har parterna träffat följande överenskommelse.

1. Hyresavtalet till lokalen om 482 kvm, med adress Fridhemsgatan 43 i Stockholm, överlåtes
från och med den 1 april 2020 till Taste Hero Sweden AB under förutsättning att villkoren
under punkten 2 i detta avtal är uppfyllda.

2. HSB Brf Ankaret 28 samtycker till överlåtelsen av hyresavtalet under förutsättning att Taste
Hero Sweden AB senast den 6 april 2020, som säkerhet för fullgörandet av skyldigheter enligt
hyresavtalet, lämnar en bankgaranti om 700 000 kr. I övriga delar gäller hyresavtalet
oförändrat.
3. Tillträdande hyresgäst är medveten om att denna svarar tillsammans med överlåtaren för
skyldigheterna enligt hyresavtalet för tiden före överlåtelsen.

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varefter parterna tagit var sitt.

Hyresvärden

Hyresgäst

HSB Brf Ankaret 28

DD Invest AB

6 11-ci-to
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Ort och datum
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Namnteckning

ti,CA,Chn gp_
Namnförtydliganue

Namnteckning

j'yv.19(

Tillträdande hyresgäst
Taste Hero Sweden AB

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnförtydligande

