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4.

Kr.05. Avtalens

lnntil videre

Regrret fra dato:
1.2015

0r.t

6. Panterett

CrunneGi ttir panter€* i rettigheten og i byggverk/installasjoner på tomten for skyldig leie de tre siste år.
Grunneiers panterrtt skal ha l.

rendt tekst

1

(Kun opplysninger som kan og skal tinglyses)

7.1

Rettighetshaveren kan ikke overdra eller pantsette sine rettigheter efter denne kontrakt uten samtykke fra

tjrunncier. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn'

?.2

Andre særvilkår:

Side I ar..'l

Utsteder* unrlerskri

ft

vilkår

8. Ret

(Opplysninger sarn ikke skal tinglysesi

S.l

Rettighetshaversreltighet€r
Denne kontrakt gir Rettighetshaver rett til

å anlegge vann og avløpsledning

i henhold til vedlagte kan , samt retl

til drifi og vedlikehold av ledningene.
Ledningstrasåen skal ha dybde og bredde ut

fra vanlige

standarder.

R^ettighetshaver har rett til å furnye ogieller ombygge ledningsanlegget dersom dette ikke medfører utvidelse av
ledningstrasåen eller annen utvidelsc sv lLettighetshavers rettigheter etter denne kontrakt.

Avtalen gir ikke Rettighetshaver andre rettigheter snn det som {iemkommer av denne avlale, som for eksempel
økt kapasitet, ledninger til andre formål eller hospitering av andre aktører.
l'remleie er kun tillatt etler samtvkke fra Grunneier.

8.2

Vederlag
(Stryk tle alternativer som ikke passer)

llt

/:

Som engangsvederlag betaler Rettighetshaver

kr

,- til Crunneier'

Vederlaget er beregnet på f-ølgende rnåte:
meter t0mtegrunn a kr.
meter dyrket mark a kr.
meter skogsmark a kr.
meter beiteimyr a kr,
m: ryddeareal a kr.
Sruk av veier
Annen ulempe

Ålt 2: | årlig

pr. løpenreter:
pr. løpemetcr :

:
:
pr. lopemeter :
;kr
;
pr" løpemeier

pr. løpcmetcr

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

vederlag betales kr

berales etfer påkrav og kan innkreves forskuddsvis. Betalingsterminen tblger kalenderåret.
Ved for sen betaling gjelder morarentelovens bestemmelser om alminnelig morarente.
Vederlaget kan reguleres automatisk hverl år pr. I januar i samsvar med endring i konsumprisindeksen.
Reguleringen foretås ved å benlte jndekstallet forjuni året før ny avgift trer i kraft og indekstallet forjuni året
før avgiften sist ble regulert eller fastsatt.
Hvert ticnde år kan Grunneier og Rettighetshaver kreve vederlaget regulert i samsvar med endring i tornteverdien.
Ved eventuell endring av brukcn/formålet med plassen eller overføring av anlegget til andre forbeholder
Crunneier seg rett til å reforhandle kontrakten"

Årlig vrderlag

8.J

Krav til anlegging og bruk åv ledning$neltet
Før Renighetshaver påbegynner arbeidet rned ledningsanlegget, skal det loreligge en arbeidsplan. Planen skal
inneholde en beskrivelse av ledningene i grunnen, herunder hvor dypt dc skal ligge i grunnen, samt hvordan
landskapet tenkes restaurert etter at ledningene er lagt i grunnen. Planen skal på forhånd være godkjent av
Grunneier. Dersorn plan lbr arbeidet med anlegget endres vescntlig, sendes ny plan til Crunneier for godkjenning.
I forbindelse med graving, skal matjorda legges til side rned den hensikt at den skal nyttes i forbindelse med
res{aurering av eiendommen etter endt anleggsarbeid.
Rettighetshaver plikter på egen bekostning å sikre anleggsområdet slik at arbeidet med å legge ned ledningene.
samt senere bruk og vedlike hold av ledningsanlegget, ikke fcrrårsaker fare for menneskcr ellcr dyr.

lJtsteders underskri

ll

Arbeidet rned å legge ned ledningens, samt senere bruk og vedlikehold skal utføres på en slik måte at naturens
tålegrense ikke overskrides, og at omgivelsene på stedet ikke påføres unodvendige ulemper.
Etter endt anleggsarbeid. skal Rettighetshaver rydde området uten ugrunnet opphold. Videre skal arealet settes i
til. Detle gielder også når vedlikeholdsarbeider er foretatt på
ledningsanlegget. Dersom Rettighetshaver ikke sørger for å bringe areal tilbake i samsvar med foregående ledd,
skal Grunneier for Rettighetshavers regning ha rett til å iverksene ethvert tiltak som Grunneier anser
hensiktsmessig tbr det tbrmål å sørge for at nevnte beslemmelse blir oppfylt.
samme stand sorn før anleggsarbeidet tok

E.4

Transport og ferdsel på anleggsornrådet
I fbrbindelse med bygging og vedlikehold av ledningsanlegget har Rettighetshaver retl til nødvendig trruk av
veiene på eiendommen. Annen fremkomst over eiendornmen må avtales særskilt med Crunneier.
Ferdsel på nevnte veier til tider da de på grunn av naturforhold ikke bør ben)4tes, skal begrenses til arbeid som
ikke kan utsettes. Rettighetshaver er ansvarlig for å rette opp skade og slitasje på vei som folge av egern bruk. Slik
retting skal skje uten ugrunnet opphold og for Rettighetshavcrs cgen regning.
Rettighetshavers bruk må ikke være til hinder for Grunneiers ordinære ilemkomstrnuligheter på eiendommen.
Rettighetshaver plikter å svare faslsatt veiavgifll bompcnger m.v. ved bruk av privat vei, i henhold til de
bestemnrslser som til enhver tid gjelder.

8.5.

Crunneiers arbeid ved anlegget
Dersorn Crunneier skal forsla arbeid som kan skade ledningsanlegget, skal Rettighetshaver underrettes l'ør arbeidet
settes i gang- Crunneier kan kreve vederlagslii kabelpåvisning av Rettighetshaver, samt at Rettighetshaver gir
nærrnere instrukser for utfsrelsen av arbeidet. Merkostnader som følge av slike instrukser betales av
Rettighetshaver. D€rsom Crunneiere under utforelsen av normalt arbeid på eiendommen skader ledningsanlegget,
skal Rettighetshaver ikke kunne kreve erstatning fbr skadene. med mindre disse skyldes grov uaktsomhet fra
Grunneiers side.

8.6

Flytting av ledningsanlegget
Rettighetshaver er forpliktel til å flytte anlegget dersom Grunneierens fremtidige utnytting av eiendommen giør
flyttingen nødvendig. Dersom Crunneier ønsker å fii ledningsanlegget flyttet av andre grunner, må han selv bære
omkostninsene med dctte.

8,7

8.8

Betaling av loybestemte avgifter og gebyr, andre utgifter, ådministråsjonsvederlag
Reuighetshaver bærer alle kostnader knyttet til giennomføring av avtalen. Herunder bærer Rettighetshaver utgifter
til eventuell etablering av registerenhet og tinglysningsgebyr m.v. Videre har Rettighetshaver ansvar for utgifter til
nødvendig sikring. Rettighetshaver svarer et administrasjonsvederlag på kr. 5000, ved etablering av altalen.
Adrninistrasjonsvederlaget betales effer Crunneiers påkrav og satsenjusteres årlig. Ved forsinkct bctaling av
vederlag påløper rente etter lov om forsinkelsesrcnte $S 2 og 3.

Erstatningsansvar
Skader og ulemper Renighetshaver måtte forårsake under anleggsarbeid eller senere. og som det ikke er tatt
hensyn til ved fastsettelsen av vederlaget i denne kontrakt, utbedres eller godtgiøres etter særskilt avtale eller

skjønn.
Rettighetshaver har risikoen og ansvaret for ethvert erstatningskrav som følge av arbeidet rned å legge ledningene i
grunnen, bruk av ledningsanlegget, eller vedlikehold av det.
8.9

Andre rettighetshavere
Forholdet til andre rettighetshavere på eiendommen som nåne bli berørt av anlegget, er Grunneieren
uvedkommende.

8.10 Oppharsgrunner
Avtalen opphører dersom anlegging av lcdning i grunn ikke er påbegynt innen 5 år ffa avtalens inngåelse.

l)ato

Utstcdcrs undcrskrifi
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Rettighetshaver kan si opp avtalen med ett års varsel. Forpliktelser med hensyn
opprydding, bortfaller ikke ved oppsigelsc.

til avslutningsriltak, så som

Begge kontraktspartene kan kreve kontrakten hevet ved vesentlig mislighold. Som vesentlig mislighold regnes
blant annel utestående forfalt krav om vederlag eller anlegg av ledning i grunn i strid med forurserningene for
denne avtale.

8.1|

Ryddiggiaring ved opphør
Ved avtalens opphør plikter Renighetshaver å foreta opprydning på eiendommen som skyldes arbeid med
ledningsnettet. Videre skal Rettighetshaver snaresl forela en forsvarlig sikring av ledningsanlegget snarest og
senest innen | år fra opphørsdato. Rettighetshaveren plikler å fieme ledningsanlegget dersom det er til ulempe for
Grunneier.
Derssm Rettighetshaver ikke sørger for å bringe areal tilbake i samsvar med forsgående ledd, skal Grunneier for
Retlighelshavers regning ha ren til å iverksette ethvert tiltak som Grunneier anser hensiktsmessig for det formål å
sørge for at nevnte bestemmelse blir oppfylt.

8.12 Gebyr ved overfsring av rettigheten
Rettighetshaver plikter å betale Grunneier et standard vederlag til dekning av administrasjonsomkostningene ved
overføringen av rettighetene €tter denne avtale.

8.13 Offentlige pålegg og tillatelser
Rertighetshaver er ansvarlig for å etterleve det til enhver tid gjeldene regelverk og for å skaffe de offentlige
tillatelser som måtte være nødvendig.

8.13 Eiendomsretl til grunn
Grunneieren beholder eiendomsretten til grunnen og kan Fitt disponere denne til dyrking, beiting, transpon og
lignende dog med de begrensninger som lblger av denne avtale og gjeldende lover og fiorskrifter.

8.14 Tinglysing
Avtalen kan ikke tinglyses uten samtykke fra Grunneier. Rettighetshaver bærer alle omkostninger ved en
eventuell tinglysing.

E.l5

Tvister
Tvister cller ucnighet av skjonnsmessig art avgjøres ved rcttslig skjønn,

jf

skjønnslovens $ 4, med mindre annet

avtales særskilt.

8.I6 Særvilkår:
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Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplarer
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