Sid 1 (2)

HYRESKONTRAKT
FÖR BLOCKUTHYRNING

Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal
som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande:
Hyresvärd

Hyresgäst

80100 C

Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Namn:
Bertlands Fastigheter Basunen KB

Personnr/orgnr:
916634-0282

Adress:
Erikslustvägen 15, 217 73 Malmö

Telefon:
0707347011

Namn:
Malmö Stad 177 Funktionsstödsförvaltningen

Personnr/orgnr:
212000-1124

Aviseringsadress:
205 80 Malmö

Telefon:

Lägenhetens an- Hyresgästen ges rätt att för bostadsändamål i andra hand upplåta de bostadslägenheter som närmare angetts i bifogade
Bilaga: 1
vändning, skick, förteckning.
storlek, antal och Lägenheterna hyrs ut i befintligt skick.
adresser
Andrahandsupplåtelse får ske till
Anställda
Bilaga 1
x
Till lägenheten
hör
Hyrestid
Uppsägning

x Källarutrymme nr

Vindsutrymme nr
Från och med:
Bilaga 1

Till och med:
Bilaga 1

Uppsägning av detta hyresavtal ska ske skriftligen minst
I annat fall är kontraktet förlängt med

Hyra

år för varje gång.

Kronor
Bilaga 1

Indexklausul

3 år

månader före den avtalade hyrestidens utgång

9

per år utgörande

x hyra exkl nedan markerade tillägg

total hyra

x Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul

Kostnad för
värme och
varmvatten

Bränsle/Värmetillägg utgår i enlighet med bifogad klausul

VA-kostnad

Va-tillägg utgår i enlighet med bifogad klausul

El till
lägenheterna
Trappstädning
Sophämtning

ingår i hyran

x hyresgästen har eget abonnemang

ingår i hyran

x ombesörjs och bekostas av hyresgästen

x ingår i hyran

ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Bilaga: 3
Bilaga:

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
kalendermånads början x kalenderkvartals början genom insättning på

Bilaga:
andrahandshyresgästerna har egna abonnemang

PlusGiro nr:

BankGiro nr:
165-2551

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.

Reservnycklar

Hyresgästen
medger

Underhåll m m

x

x medger inte

hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lägenheten

Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt inre underhåll av lägenheterna.
Åtagandet omfattar således såväl ytskikt som till lägenheterna hörande inredning.
Hyresgästens underhållsskyldighet framgår av särskild bilaga

Fastihetsägarna Sveriges formulär nr 63, upprättat 1999. Reviderat 2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga: 4

Sign:

Sign:

Sid 2 (2)

HYRESKONTRAKT
FÖR BLOCKUTHYRNING

Allmänna villkor

Nr:

80100 C

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid, under vilken hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av
lägenheterna eller fastigheten. Arbetet ska dock utföras utan onödig tidsutdräkt.
I enlighet med hyreslagen ska hyresgästen väl vårda lägenheterna och vad som hör till dessa samt vid lägenheternas användning se till att göra
allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
Hyresgästen förbinder sig
att inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten samt att vid reparation
av fastigheten på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dem igen; meddelanden kan dock sättas upp på anslagstavla
som är avsedd för sådana.
att på egen bekostnad låta forsla bort för sopnedkast eller soptunna olämpligt avfall om inte hyresvärden särskilt tillhandahåller container
eller liknande
att hålla till lägenheterna hörande balkonger eller altaner fria från snö och is
att i fastighet där trappstädning inte ingår i hyran i tur med övriga hyresgäster ombesörja trappstädningen
att hålla lägenheterna tillgängliga för sotning och rensning av kanaler
att vid avflyttning lämna lägenheterna väl rengjorda samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de har
anskaffats av hyresgästen.
Hyresgästens åtagande enligt ovan innebär också en skyldighet att verka för att andrahandshyresgästerna i förekommande fall i sin tur agerar i
enlighet med åtagandet.
Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans eller hennes åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller har kunnat förutse.

Särskilda
bestämmelser

Parterna är under hyrestiden bundna av de avtalade villkoren. Hyresgästen har sålunda inte rätt att säga upp avtalet i förtid enligt 5 §
hyreslagen.
Hyresgästen har inte heller rätt att med åberopande av reglerna i 54 § och 55 d § hyreslagen under hyrestiden begära ändring av hyresvillkoren.
Hyresgästen utför och bekostar de åtgärder som krävs för att lägenheterna vid tillträdet eller senare ska uppfylla de föreskrifter som gäller för
aktuell verksamhet.
Detta avtal ersätter det befintliga avtalet med HVO

Bilaga 1 Tillägg till hyresavtalet
Bilaga 2 Ritningar på hyresobjektet ( ljusgul markerat )
Bilaga 3 Index
Bilaga 4 Ansvarsfördelning
Bilaga 5 Klausul om Brandskydd
Bilaga 6 Brandskydd
Bilaga 7 Ytor och frivillig skattskyldighet
Detta avtal gäller under förutsättning att HVO avstår denna del av lokalen

Underskrift

Detta hyresavtal, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare hyresavtal mellan parterna upphör att gälla fr.o.m. dagen för detta avtals ikraftträdande.
Ort/datum:
Ort/datum:
Hyresvärdens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Hyresgästens namn:

Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Ombud enligt
fullmakt
Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 63, upprättat 1999. Reviderat 2011. Eftertryck förbjuds.
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TILLÄGG
till hyresavtalet

Bilaga nr:

1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Avser
Hyreskontrakt nr:
Fastighetsbeteckning:

80100 C
Hyresvärd
Hyresgäst(er)

Basunen 3 i Malmö

Namn:

Personnr/Orgnr:

Bertlands Fastigheter Basunen KB

916634-0282

Namn:

Personnr/Orgnr:

Malmö Stad 177 Funktionsstödsförvaltningen
Namn:
Tillägg

212000-1124
Personnr/Orgnr:

1. Hyresvärden äger fastigheten Malmö Basunen 3 ("Fastigheten"). Hyresvärden upplåter med nyttjanderätt till
hyresgästen den del av Fastigheten som utgör byggnad om ca 473 m2, se ljusgul markering på bifogade
ritningar, Bilaga 2 ("Hyresobjektet"). Hyresobjektet utgörs av 4 st bostadslägenheter, i enlighet med vad som
anges i Bilaga 2. Hyresobjektet får användas för boende i enlighet med lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (eller sådan motsvarande lagstiftning som i framtiden kan komma att ersätta nämnda
lag).
2. Tillträdesdag
Tillträdesdagen samt hyrestidens början är preliminärt bestämd till 2019-01-01 (preliminär tillträdesdag) och
hyrestiden löper till och med den sista dagen i den kalendermånad som inträffar närmast efter en period om 5
år efter den dag som enligt denna punkt fastställs som faktisk tillträdesdag. Hyrestiden räknas och hyra utgår
från och med den dag som enligt denna punkt fastställs som faktisk tillträdesdag.
Hyresgästen är medveten om att det även efter tillträdesdagen kommer att pågå byggnadsarbeten för andra
hyresgäster både på fastigheten och i närliggande område, samt även vissa mindre arbeten i och kring
Hyresobjektet.
3. Förlängning av hyresavtalet
Vid en förlängning av hyresavtalet skall samtliga de i hyresavtalet intagna bestämmelserna tillämpas mellan
parterna, om inte parterna överenskommer om annat.
4. Hyra
Hyran för lägenheterna skall erläggas med 1.900 kronor per kvm och år exklusive eventuell förkommande
mervärdesskatt enligt bilaga 7 exklusive övriga enligt detta hyreskontrakt angivna tillägg. Hyresrabatt år 1 med
100.000:-, år 2 med 80.000:-, år 3 med 60.000:-, år 4 med 40.000:- och år 5 med 20.000:5. Snöröjning och sandning
Utöver vad som anges under "Allmänna villkor" i hyresavtalet ombesörjes snöröjning och sandning av
hyresvärden.
6. Tillstånd
Det åligger hyresgästen efter tillträdet att på eget ansvar, och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av
försäkringsbolaget, byggnadsnämnd, brandmyndighet, hälso- och miljöskyddsnämnd eller annan, kan komma
att krävas för lägenheternas nyttjande för avsett ändamål. Samråd skall ske med hyresvärden innan åtgärder
vidtas.
7. Besiktning
I samband med den faktiska tillträdesdagen skall en gemensam besiktning av Hyresobjektet genomföras.
Hyresvärden skall påkalla besiktningen.
8. Nycklar
Om ytterligare nycklar önskas skall hyresvärden förmedla dessa.
9. Hyresinbetalning
Hyran skall erläggas i förskott kvartalsvis. Beloppet skall betalas av hyresgästen och vara hyresvärden tillhanda
senast sista vardagen före varje kalenderkvartals början. Hyran skall insättas på av Hyresvärden anvisat
konto.
10. Ändringar
Följande ändringar skall göras:
Uppgradering och renovering av boenderum skall göras vid avrop från hyresgästen.
Alla gemensamhetsutrymmen samt personalrummet skall renoveras med ny inredning.
Kontor skall inredas vid sidan om hissingång. Köket skall renoveras med kraftigare material.
Nya mattor i korridor, kök samt rummen. Nya handfat vippbara och nya handikappanpassade toastolar.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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TILLÄGG
till hyresavtalet

Bilaga nr:

1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

11. Villkor för hyresavtalets giltighet
Hyresavtalet är för sin giltighet villkorat av att:
i) hyresnämnden godkänner ansökan om tillstånd för blockuthyrning enligt 12 kap 1 § jordabalken;
ii) hyresvärden erhåller alla erforderliga tillstånd som krävs för uppförandet av byggnaden i vilken
Hyresobjektet är lokaliserat, såsom bygglov, start- och slutbesked.
Hyresvärden ombesörjer ingivande av ansökan till hyresnämnden enligt ovan.
12. Tillägg till "Allmänna villkor" i hyresavtalet
Hyresgästen förbinder sig att vid avflyttning nedmontera av hyresgästen uppsatta anslag, skyltar, etc. samt
återställa fasaden i godtagbart skick.
Hyresgästen förbinder sig att vid avflyttning återställa Hyresobjektet i godtagbart skick och ha bortfört sin
egendom.
13. Övrigt
Hyresgästen ska verka för att verksamheten ej ska störa andra hyresgäster.
Hyresgästen skall verka för att andrahandshyresgäster tecknar och vidmakthåller hemförsäkring avseende
relevant lägenhet. Hyresgästen verka också för en rökfri miljö.
Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten till tredje man utan hyresvärdens skriftliga samtycke. Samtycke ska
dock ges vid överlåtelse enligt gällande villkor till stat, kommun eller landsting. Vill hyresgästen, i samband
med överlåtelse av den rörelse som bedrivs i Hyresobjektet, överlåta även hyresrätten, ska hyresvärden
lämna medgivande till överlåtelsen om hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig att hyresrätten
överlåts.
Hyresvärden erlägger för närvarande ingen fastighetsskatt för Fastigheten. För de fall hyresvärden under
hyresförhållandets gång påläggs att erlägga fastighetsskatt, ska hyresgästen utöver hyran årligen erlägga
ersättning för sin andel av vid varje tidpunkt utgående fastighetsskatt. Hyresgästens andel skall anses vara 8
procent.
Skulle efter hyresavtalets undertecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma på grund av införande
eller höjning av särskild för Fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun
eller myndighet beslutar om, eller generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på Fastigheten som inte
enbart avser Hyresobjektet och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering,
kommun eller myndighet, ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till
hyresvärden för på Hyresobjektet belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen på Fastigheten.
Hyresgästens andel skall anses vara 8 procent.
Med skatt enligt 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 ovan angivna instanserna. Eventuell ersättning enligt denna bestämmelse ska erläggas
enligt bestämmelserna för erläggande av hyra enligt detta hyresavtal.
Parterna har enats om indexreglering av hyran i enlighet med vad som anges i avtalet.
Parternas överenskommelse beträffande underhåll av hyresobjektet framgår av Bilaga 4 till avtalet.
Hyresgästen har således inte rätt att kräva att hyresvärden fullgör sin underhållsskyldighet enligt 12 kap 15 §
jordabalken. Parterna har kommit överens om att hyresgästen inte har rätt till nedsättning av hyran för hinder
eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Hyresobjektet.
Hyresgästen har således inte rätt att kräva ersättning enligt 12 kap 16 § jordabalken.
Parterna har kommit överens om att bestämmelserna om bostadshyra i 12 kap 19 § och 12 kap 55 § inte ska
gälla utan att reglerna om lokalhyra i 12 kap 19 § och 12 kap 57 § ska vara tillämpliga, viket innebär att
den s k bruksvärdesprincipen har avtalats bort.
Hyresgästen har inte rätt till byte i enlighet med 12 kap 35 §.
Då Hyresobjektet hyrs ut i befintligt skick har hyresgästen inte rätt att ansöka hos hyresnämnden om
åtgärdsföreläggande enligt 12 kap 11 § eller 16 § jordabalken eller upprustningsföreläggande enligt 12 kap 18
a § jordabalken.
Lägenhetsförteckning
401, 403, 404och 405
Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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TILLÄGG
till hyresavtalet

Bilaga nr:

1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):
Ombud enligt
fullmakt
Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Sid 1 (2)

INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

3

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:
80100 C

Hyresvärd

Namn:
Bertlands Fastigheter Basunen KB

Personnr/orgnr:
916634-0282

Hyresgäst

Namn:
Malmö Stad 177 Funktionsstödsförvaltningen

Personnr/orgnr:
212000-1124

Klausul

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor
eller

Fastighetsbeteckning:
Basunen 3 i Malmö

Bilaga 1

ska

77,5

%

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 1/1 - 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.
- Indextalet 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 2018 .
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till 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 basis av 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 fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärd:

Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Ombud enligt
fullmakt
Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

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 1).
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) Om 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 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.
1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
2002 enligt klausulen.
Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 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 lägre än för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
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 1 (2)

BILAGA
TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD

5

Bilaga nr:

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m
Avser

Gränsdragningslista av brandskyddsåtgärder m.m. avseende
Hyreskontrakt nr:
Fastighetsbeteckning:
80100 C
Basunen 3 i Malmö

Ansvar för
åtgärder

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

Benämning
Del av fastighet
Byggnadstekniskt brandskydd

Beskrivning

Ansvarig
Hv Hg

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Lås och beslag dörrar i
brandscellsgräns och/eller
utrymningsväg

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Brandgasventilation,
rökluckor

Inom fastighet

x

Skydd mot brand- och
brandgasspridning via
ventilationssystem

Inom fastighet

x

Brandskydd av bärande
stomme

Inom fastighet

x

Skydd mot brandspridning
till närliggande byggnad

Inom fastighet

x

Brandtätningar

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Brandcellsgränser
Dörrar i brandcellsgräns
Dörrar i utrymningsvägar

Ytskikt och beklädnader

Utrymning
Utrymningsvägar

x
x
x
x

x
x

Hv
Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Vägledande markering

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Brandsläckning och brandskyddsanläggingar

Utrymningslarm

N/A

x

Nödbelysning

Brandlarm

Hg

x

Utrymningsplan

Lås och beslag på
utrymningsdörr

N/A

x
x
x

Hv

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x
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Bilaga nr:

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m
Ansvar för
åtgärder

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

Benämning
Del av fastighet
Brandsläckning och brandskyddsanläggning forts.
Stigarledningar

Inom fastigheten
Utanför fastighet

Sprinklerledningar

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Handbrandsläckare

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Tillträdesväg för
räddningstjänst

Beskrivning

Ansvarig
Hv Hg
x

x
x

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

x

Organisatoriska brandskyddsåtgärder

Hv

Hg

Brandskyddsdokumentation

x

Insatsplan

x

Driftsinstruktioner,
kontrollplan och rutiner

x

Övningar

N/A

N/A

Utrymning fastighet

Övrigt

Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Ombud enligt
fullmakt
Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige 2005. Reviderat 2015. Eftertryck förbjuds

Sid 1 (1)

BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

6

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:
80100 C

Fastighetsbeteckning:
Basunen 3 i Malmö

Hyresvärd

Namn:
Bertlands Fastigheter Basunen KB

Personnr/orgnr:
916634-0282

Hyresgäst

Namn:
Malmö Stad 177 Funktionsstödsförvaltningen

Personnr/orgnr:
212000-1124

Klausul

Om denna klausul skulle strida mot bestämmelse i huvudavtalet gäller i första hand 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. Hyresvärden ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början 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 har försett
lokalen med en anordning eller utrustning. Hyresgästens service- och underhållsskyldighet omfattar dock inte sprinkleranordningar som
hyresvärden har installerat i lokalen.
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 görs 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 har installerat eller som i annat fall har
inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av parten eller som har uppkommit till följd av att parten inte har utfört en åtgärd som han har
varit skyldig att vidta.
Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än ovanstående gäller endast om detta särskilt överenskommits.
Systematiskt brandskyddsarbete m.m.
Partena 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 gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska
brandskyddsarbete.
Redogörelse för brandskyddet (kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller)
Lokalen

x omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för 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.

omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende
fastigheten eller i hyresgästens verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till
hyresgästen respektive hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna
fullgöra sin redogörelseskyldighet.
Underskrift

Denna klausul har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.
Ort/datum:
Ort/datum:
Hyresvärdens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Hyresgästens namn:

Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Ombud enligt
fullmakt
Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat i december 2005 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare. Eftertryck förbjuds.
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LSS befintliga
5 år
Momsad yta Moms
Personalrum
40,5
40,5 100%
Gemensamma ytor
266,5
52,3
20%
Boenderum
165,8
0
0%
Totala ytor
472,8
92,8
20%
Andel av hela huset
8%

