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AVTAL OM UPPLÅTELSE AV PARKERINGSPLATSER 

 

Fastighet XX 

 

KONCEPT 

 

Parter:  

 

a) AR Pedagogen Parkering AB (559083–1433), nedan kallad AR Parkering 

 

b) NN AB, (xxxxxx-xxxx), nedan kallad Nyttjanderättshavaren 

 

 

AR Parkering och Nyttjanderättshavaren kallas gemensamt nedan Parterna 

1 Bakgrund 

1.1 Markanvisningstävling har skett där Nyttjanderättshavaren fått möjlighet att teckna 

markanvisningsavtal med Mölndals stad. Ett villkor för markförsäljning är att 

tilldelningsområdets behov av bilparkering anordnas genom parkeringsköp med AR 

Parkering. 

1.2 AR Pedagogen Park AB har åtagit sig genom exploateringsavtal 46-2018 med Staden 

att iordningställa parkeringsplatser i ett antal parkeringsanläggningar på ett flertal 

fastigheter enligt Bilaga A, (”Parkeringsfastigheterna”). 

1.3 Nyttjanderättshavaren förvärvar parallellt med detta Avtals undertecknande 

fastigheten XX (”Fastigheten”). Fastigheten omfattas av detaljplanen för stadsdelen 

Pedagogen Park vilken vann laga kraft den 19 mars 2020 (”Detaljplanen”). 

Nyttjanderättshavaren avser att uppföra byggnader för bostadsändamål i enlighet 

med Detaljplanen. 

1.4 För att bygglov ska beviljas för Nyttjanderättshavarens planerade byggnation på 

Fastigheten fordras att Nyttjanderättshavaren säkerställer att Fastigheten tillförsäkras 

ett visst antal parkeringsplatser enligt vad som föreskrivs i Detaljplanen.   

1.5 Mot ovan angiven bakgrund har Parterna kommit överens om att AR Parkering ska 

upplåta parkeringsplatser till Nyttjanderättshavaren på Parkeringsfastigheterna enligt 

villkoren i detta Avtal (”Nyttjanderätten”). 

2 Upplåtelse av parkeringsplatser för Fastigheten 

2.1 AR Parkering upplåter härmed XX parkeringsplatser till Nyttjanderättshavaren på 

Parkeringsfastigheterna (”Parkeringsplatserna”), vilka får användas för parkering 

av personbilar. Det noteras att Parkeringsplatserna utgörs av ovan angivet antal 

parkeringsplatser inom Parkeringsfastigheterna. Parkeringsplatserna är således inte 

bestämda till specifika parkeringsplatser eller till viss parkeringsanläggning, utan 

Parkeringsplatserna är föremål för samutnyttjande.  
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2.2 Nyttjanderättshavaren ska tillträda Parkeringsplatserna vid den tidpunkt då 

Nyttjanderättshavaren färdigställt byggnationen av flerbostadshus/radhus på 

Fastigheten med godkänd slutbesiktning.  

2.3 Vederlag för upplåtelsen ska utgå med dels ett engångsbelopp som utgör ersättning 

för hela avtalsförhållandet (inklusive förlängningsperioder) dels månatlig hyra för 

varje enskild Parkeringsplats som Nyttjanderättshavaren förhyr enligt Avtalet enligt 

följande: 

 

a) Nyttjanderättshavaren ska erlägga 130 000 kronor exklusive mervärdesskatt per 

parkeringsplats till AR Parkering dvs. totalt (XX parkeringsplatser x 130 000 

kronor = XX kronor (”Vederlaget”). Mervärdeskatt tillkommer på Vederlaget. 

Vederlaget ska erläggas senast en månad efter Nyttjanderättshavaren tillträtt 

fastighet X.    

b) Nyttjanderättshavaren ska erlägga hyra i förskott månadsvis till AR Parkering för 

varje Parkeringsplats som Nyttjanderättshavaren förhyr från AR Parkering enligt 

punkt 2.1 – 2.2 ovan med ett belopp som bestäms enligt punkt 2.4 – 2.5 nedan.  

 

2.4 Parterna är överens om att hyran för varje Parkeringsplats ska utgöra marknadshyra. 

Parterna är överens om att marknadshyran vid tidpunkten för Avtalets ingående 

uppgår till 1 000 kronor per Parkeringsplats och månad inklusive mervärdesskatt 

beträffande parkeringsplatser utan laddningsstation och 1 400 kronor per 

Parkeringsplats och månad inklusive mervärdesskatt beträffande parkeringsplatser 

med laddningsstation för elfordon. Utöver hyran debiteras eventuell förbrukning av 

el.  

2.5 De i punkt 2.4 ovan angivna hyresbeloppen ska under hyrestiden justeras med hänsyn 

till förändringar i Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (totalindex med 

1980 som basår) enligt följande. Hyresbeloppen ska anses vara anpassade till 

indextalet för oktober månad 2020 (bastalet). 100 procent av hyran ska utgöra 

bashyra. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande 

till bastalet ska tillägg till hyran utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i 

förhållande till bastalet. Utgående hyra ska aldrig sättas lägre än gällande hyra enligt 

punkt 2.4 ovan jämte genomförda indexjusteringar. Hyresändringen sker alltid från 

och med den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. Skulle 

Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex upphöra att gälla ska justering ske på 

motsvarande sätt enligt annat befintligt index i syfte att uppnå samma resultat.  

2.6 Parkeringsplatserna ska ha ett för ändamålet godtagbart skick. 

2.7 Köparen är införstådd med att vissa parkeringsplatser kan komma att vara 

provisoriska under en kortare period. Köparna ska minst 24 månader innan 

inflyttning ha informerat AR Parkering att de avser att nyttja parkeringsplatserna.  

3 Drift, underhåll, ordningsföreskrifter m.m. 

3.1 Drift och underhåll av Parkeringsplatserna ombesörjs och bekostas av AR Parke-

ring om inte annat överenskommits.  
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3.2 Nyttjanderättshavaren förbinder sig att efterfölja av AR Parkering vid var tid 

meddelade ordningsföreskrifter avseende Parkeringsplatserna. 

3.3 Det ankommer på Nyttjanderättshavaren att hantera samtliga frågor som rör 

parkeringstillstånd för bostadsrättshavare och hyresgäster som nyttjar de av 

Nyttjanderättshavaren förhyrda Parkeringsplatserna.  

3.4 AR Parkering ska verka för att tillräckligt antal laddningsstationer för elfordon finns 

tillgängliga inom Parkeringsfastigheterna. 

4 Avtalets giltighetstid m.m. 

4.1 Detta Avtal gäller under tjugofem (25) år från den tidpunkt som 

Nyttjanderättshavaren tillträtt Parkeringsplatserna enligt punkterna 2.1 och 2.2 ovan 

med en uppsägningstid om tolv (12) månader. Om Avtalet inte sägs upp förlängs det 

automatiskt med femton (15) år för varje gång med oförändrad uppsägningstid. 

4.2 Oaktat vad som anges ovan har Nyttjanderättshavaren ensidig rätt att förlänga 

Avtalet på oförändrade villkor med ytterligare femton (15) år efter den ursprungliga 

avtalstiden om tjugofem (25) år. 

4.3 Vid eventuell framtida överlåtelse av Parkeringsfastigheterna (eller någon av dem) 

eller Fastigheten till tredje man förbinder sig överlåtaren att göra förbehåll för 

upplåtelsen enligt Avtalet gentemot den nya fastighetsägaren samt tillse att sådan ny 

fastighetsägare tillträder Avtalet enligt gällande villkor. Även sådan framtida 

fastighetsägare ska i avtal förbinda sig att göra motsvarande förbehåll vid eventuell 

framtida fastighetsöverlåtelse. Parterna förbinder sig att acceptera ny fastighetsägare 

som motpart i Avtalet.  

5 Inskrivning 

5.1 Var och en av Parterna har rätt att begära inskrivning av detta Avtal inklusive 

eventuella framtida tilläggsavtal i fastighetsregistrets inskrivningsdel.  

5.2  Om Avtalet skulle upphöra att gälla enligt vad som föreskrivs i punkt 4 ovan 

förbinder sig Nyttjanderättshavaren att medverka till att inskrivning av 

nyttjanderätten kan tas bort.  

 

6 Övriga villkor 

6.1 Förutsättningar för Avtalets giltighet är att överlåtelseavtal X-2021 blir giltigt.  

6.2 Tvist rörande tolkning av Avtalet ska hänskjutas till allmän domstol. 

___________________ 

 

Signatursida följer  
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt 

Ort och datum: _________________________________ 

AR PARKERING 

 

 

_______________________ 

Lennart Karlsson, VD  

  

Nyttjanderättshavaren 

XX 

 

 

_______________________ _______________________  
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Bilaga A 

 


