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Avtale mellom mellom Longyearbyen lokalstyre

og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

om vilkår for feste av grunn på SNSKs eiendom Gårdsnummer 22 Longyeardal
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Avtale

mellom Longyearbyen lokalstyre, heretter kalt LL

og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, heretter kalt SNSK

om vilkår for feste av grunn på SNSKs eiendom Gårdsnummer 22
Longyeardal

1. Avtalens formål
Avtalen skal sikre LL forutsigbare og stabile rammevilkår for feste av grunn på
SNSKs eiendom Gårdsnummer 22 Longyeardal.

2. Avtalens geografiske virkeområde
Denne avtale gjelder for den andel av Gårdsnummer 22 Longyeardal som til enhver
tid inngår i Longyearbyen arealplanområde.

Avtalen gjelder for LL og virksomheter som kontrolleres av LL sin feste/leie av
arealer til formål som angitt i avtale mellom LL og SNSK om rettigheter på SNSKs
eiendom Gårdsnummer 22 Longyeardal datert 31 3 °° , heretter kalt
Hovedavtalen, pkt 4, pkt 5 og pkt 6.

Avtalen gjelder ikke for arealer som
a) omfattes av Hovedavtalen pkt 3, eller
b) er regulert av tinglyste heftelser på SNSKs eiendom Gårdsnummer 22

Longyeardal.

3. Vilkår for bortfeste av grunn til LL

SNSK gir med dette LL rett til å feste grunn på faste vilkår. Slik rett tilstås også
virksomheter som kontrolleres av LL, og som ivaretar LLs ansvar for teknisk
infrastruktur og samfunnstjenester.

SNSK skal ved bortfeste til LL benytte standard festekontrakt, vedlegg 1. Endring i
denne betinger samtykke fra LL.

LLs tomtebehov skal være i samsvar med offentlige planer. SNSK kan ikke nekte
bortfeste til LL uten saklig grunn.

Tomtefesteloven skal gjelde mellom partene der ikke annet følger av denne avtalen
eller standard festekontrakt, vedlegg 1.

4. Vederlag for bortfeste av grunn
LL skal ved inngåelse av nye festeavtaler betale en årlig festeavgift på kr 6,95 pr m2
i regulert område og halvparten i uregulert område. Denne festeavgiften vil bli
justert i samsvar med endringen i pengeverdien siden denne avtale ble inngått,
første gang 01.01.2005 og deretter hvert tredje årsskifte i samsvar med etablerte
prinsipper for forvaltningen av Gårdsnummer 22.

Festeavgiften kan forhandles særskilt for tomter til offentlige anlegg som er
arealkrevende og ikke normalt omsettelige, og som ikke anses som arealer disponert
etter Hovedavtalens pkt 3 og pkt 4, annet ledd.
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Det er partenes intensjon at festeavgiften for slike tomter ikke skal falle urimelig ut
i forhold til anleggenes funksjonelle betydning for lokalsamfunnet. Det skal dog
også tas hensyn til den generelle festeavgift for det området der anlegget ligger.

5. Avtalens varighet

Denne avtale løper til den bringes til opphør av partene i fellesskap. Hver av partene
kan be om reforhandling dersom avtalen over tid skulle vise seg å falle åpenbart
urimelig ut for en av partene.

6. Tvister

Uenighet om forståelse av denne avtale søkes løst gjennom forhandlinger mellom
partene. Såfremt enighet ikke oppnås, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige
domstoler. Rett verneting er eiendommens verneting.

Longyearbyen,

For Store NorskV Spitsbergen Kulkompani AS F Longyearb n lokalstyre

Tiltredelseserldæring

Herved bekreftes at Svalbard Sarnfunnsdrift AS (SSD) tiltrer denne avtale.

Avtalen (ref pkt 3) endrer ikke forholdet omkring SNSKs erklæring av 5 desember
1997 overfor SSD om rett til bruk av grunn til infrastruktur, tinglyst 12 januar
1998 som heftelse på gnr 22 bnr 1.

Longyearbyen, -

For Svalbard Samfunnsdrift AS
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