
PARKERINGSAVTALE 

 

Ås Kommune      (heretter kalt "Utleier") 

Postboks 195 Ås 

1430 Ås 

og 

 

Ås Senter AS      (heretter kalt "Leietaker") 

c/o Urbanium AS, Postboks 1688 Vika 

0120 Oslo 

 

1. Leieforholdets omfang og bruk 

Leieforholdet gjelder for areal på vedlagt tegning ca. ……… m2, og …….. stk. parkeringsplasser på 

deler av eiendommen gnr 121 bnr 10 i Ås kommune. Leiearealet skal benyttes til 

korttidsparkering, 2 timer gratis parkering mot billett fra automat, maks 4 timers parkering. 

Europark AS, eller annet parkeringsselskap oppnevnt av Leietaker, skal stå for utøvelse av 

parkeringsregulering på tomten. Regulering på tomten skal følge parkeringsregulering av øvrige 

parkeringsplasser i P-huset Ås Kvartal.    

 

2. Varighet 

Avtalen er tidsbestemt og løper fra 01.12.2014 til 31.12.2017 (3 år). Partene skal, etter utløp av 

leieperioden, forhandle om en forlengelse av avtalen basert på de erfaringene partene har hatt. 

Leietaker har rett til å montere utstyr (skilt, automater etc) før dato for avtalestart. 

 

3. Leie 

Årsleien for arealet utgjør kr. 50 000,- eks mva. Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i 

hvert kvartal. Årsleien forutsetter at Utleier dekker brøytekostnader knyttet til arealet. Leietaker 

kan overta ansvar for brøyting, årsleien justeres i så tilfelle til kr. 30 000,- eks mva. 

 

Utleier kan regulere leien hver 1. januar i henhold endringer i Statistisk Sentralbyrås 

konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen offentlig indeks. Leien reguleres første 

gang 1. januar 2016.  

 

4. Leietakers ansvar 

Leietaker dekker følgende investeringer/driftsutgifter: 

 Innkjøp, oppsett, drift og vedlikehold av billettautomat, nødvendig skilt og avfallsdunk til 

billettautomat 

 Feiing og papirplukking ved behov 

 Evt. brøyting, jfr. punkt 3 

 Vedlikeholde og fornye oppmerking av parkeringsplasser 

 



 

5. Utleiers ansvar 

Utleier er ansvarlig for alle øvrige utgifter knyttet til arealet utover driftsutgifter beskrevet i 

punkt 4, herunder eiendomsskatt.  

 

Denne avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

 

Ås,_______________________________ 

Sted, dato 

 

 

 

____________________________  ________________________________ 

For Ås Kommune    For Ås Senter AS 

 

 


