
a
aJt\

- 
FORTIFIKATIONSVERKET

Avtalsnr: NK'1 290001 . 1

NYTTJAN DE RÄTTSAVTAL (korttidsu pplåtelse) - Avtal sn u m m e r: N K1 29000 1 . 1

Fastighetsägare
Staten genom Fortifikationsverket
Org.nr: 202100-4607

631 89 ESKILSTUNA

fo rtv@fortifi kati onsverket. se
010-44 44 000

Nyttjanderättshavare
Ähus Modellflygklubb
Org.nr: 838202-3755
c/o Karl-Erik Nilsson
Urnvägen 28

297 72 EVERÖD

Akejuhlin20@gmail.com
0705-507047

Djur:

Mirjö:

Hänsyn till Nyttjanderättsområdet är beläget inom eller i anslutning till område som används för militär verksamhet. Nyttjanderätts-
Fö rsva fsm akten: havaren är väl medveten om och godtar, utan krav på ersättning, att Försvarsmaktens verksamhet kan medföra störningar,

inskränkningar och hinder i nyttjandet av nyttjanderättsområdet. Nyttjanderättshavaren förbinder sig aff hålla sig
uppdaterad och följa beslut enligt skyddslagen [2010:305J om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. samt de
skyddsföreskrifter som Fastighetsägaren, Försvarsmakten eller andra myndigheter utfärdar för området.
Nyttjanderättshavaren förbinder sig även att informera besökare eller anlitad personal. Fastighetsägaren förbehåller sig
rätt att för Försvarsmaktens verksamhet få tillträde till Nrttianderättsområdet.

Område: Del av Rinkaby skjutfält i Kristianstads kommun, Skåne län, område enligt bilaga 1.

Upplåtelse: Fastighetsägaren upplåter till Nlttjanderättshavaren rätt att, på de villkor som anges i detta artal;

Genomföra fl ygning med modellfl ygplan

Upplåtelsetid: Området upplåtes 2019-05-25-26,2019-06-29-30,2019-07-73-14,2079-07-20-21, 2019-08-3- 4,2019-08-
10-1 1, 20 19 - 09 -2 t-22, 2019 -70 - 72.

Detta awal upphör vid altalstidens utgång utan att uppsägning behöver ske.

Avgift: För n1'ttjandet enligt detta avtal utgår ersättning om 3 000 kronor.

Avgiften ska erläggas mot faktura enligt förfallodatum på denna. Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag
samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader.

M yn d ig h ets- Nyttjanderättshavaren är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten inom området. Han ska följa alla de

tillstånd; föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag.

Kostnader: Nyttjanderättshavaren ska svara för samtliga avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom hans nyttjande av
området.

Områdets skick Mark inom awalat område upplåtes i befintligt skick vid första nyttjandedagen. Dessförinnan har jordägaren rätt att vidta
och skötsel: förändringar inom området i form av skogsawerkning, slyröjning, markberedning m.m.

Det åligger Nlttjanderättshavaren att hålla god ordning i sin verksamhet inom nyttjanderättsområdet och tillse att den
verksamhet han bedriver inte medför men för närboende eller annan eller att risk för miljöskada uppkommer. Det åligger
Nyttjanderättshavaren att snarast möjligt informera närboende om tid och plaG för arrangemanget samt informera om ev.

störningar nyttjandet av området orsakar. I direkt anslutning till avslutad tävling ska Nyttjanderättshavaren ombesörja att
vägar är fria från sten, iordvallar och annat som kan utgöra trafikfara.

Skyltar, Nlttjanderättshavaren ska tillse att för tävlingen erforderliga slcyltar och andra anordningar sätts upp och att erforderlig
vägvisning m.m: avspärrning, vägvisning, bevakning, framkomlighet för utryckningsfordon samt i övrigt allt som gäller ordningens

upprätthållande iordningställs

Skada på person Nyttjanderättshavarenansvararföraftinformeraallasombefinnersiginomområde!attvistelsepåområdetskerpåegen
och egendom. risksamtvilkaåtgärdersomskavidtasvidpåträffandeavoexploderadammunition,OXA. Videv.olycka/tillbudskakontakt

tas med Fortifikationsverkets Vakthavande Beslutsfattare, tfn: 010-44 45 200.

Ansvar: Nyttjanderättshavaren ska i alla sammanhang ansvara förskada, inld. miljöskada, som härrör från dennesverksamhetinom
nyttjanderättsområdet. Detsamma gäller skada som orsakas av personal som anlitats av Ny'[tjanderättshavaren. Ansvaret
gäller utan begränsning i tiden.

Nytlanderättshavaren svarar för att skada och intrång som vållats tredje man ersätts eller åtgärdas, oavsett om de

förorsakats av tävlande, funktionär, åskådare eller annan.

Överlåtelse/ Nlttjanderättshavaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta aWal på annan.

Upplåtelse:

Nyttjanderättshavaren svarar för att inhämta jakträttsinnehavarens samråd avseende arrangemanget samt att vid ett
genomförande underrätta jakträttsinnehavaren eller markägaren vid skada på vilda djur, tamboskap eller husdjur. De

kostnader som därigenom uppkommer ansvararar Nlttjanderättshavaren för.

Nyttjanderättshavaren ska följa för miljön gällande författningar samt domstolars och myndigheters beslut.
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Oexploderad
ammunition
(oXA):

Force Majeure:

Inskrivning:

Nyttjanderättens
upphörande:

Särskilda
bestämmelser:

Bilaqor
Bilaga 1 - Kartunderlag

Fastighetsägare

Ort & datum:
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Nyttjanderättsområdet är beläget inom eller i anslutning till militäft övnings- och skiutfält. Nyttjanderättshavaren är

införstådd med att det därför kan förekomma OXA och ammunitionsdelar. 0XA får under inga omständigheter vidröras med
hänsyn till fara för liv, hälsa och egendom. Det är inom området förbjudet att elda eller på något sätt vidta åtgärder som

ändrar markförhållandena. Upphittad 0XA ska utan dröjsmål anmälas till Polisen eller Försvarsmakten.

Fastighetsägaren fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av awalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om

dennes åtaganden inte eller endasttill osedvanligt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, arbetsinställelse,
blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Fastighetsägaren inte råder över och inte heller
kunnat förutse.

Defta aWal får inte inskrivas.

Vid nyttjanderättens upphörande ska Nyttjanderättshavaren återställa området i godtagbart och av Fastighetsägaren
godkänt skick. Återställningsarbetet ska vara snarast efter upplåtelsens slut. Efterbesiktning ska genomföras gemensamt

av Fastighetsägaren eller annan som utsetts i Fastighetsägarens ställe och Nyttjanderättshavaren. Om återställnings-
arbeten inte utföfts till aWalad standard och inom avtalad tid och Fastighetsägaren härigenom åsamkats kostnader ska

Nyttjanderättshavaren betala skadestånd motsvarande dessa kostnader'

Nlttjanderättshavaren svarar för att Fastighetsägarens kontaktperson kontaktas i händelse av kraftigt regn eller storm före

tävlingen i syfte att efterhöra vilka skador som riskeras om tävlingen genomförs'

Försvarsmaktens verksamhet har företräde vad gäller nlrttjandet av marken. Fastighetsägaren förbehåiler si8 rätten att
med kort varsel häva detta aWal om Försvarsmaktens verksamhet så kräver.

Detta awal gäller under förutsättning att eventuella andra Nyttjanderättshavare inom området godkänner upplåtelsen

enligt detta avtal.

Området upplåts som ovan skrivits i befintligt skick. I upplåtelsen ingår inga drift- och skötselåtaganden för
fastighetsägaren eller annan

Fastighetsägarens kontaktperson är Mathias Stenström, matiias.stenstrom@fortifikationsverket"se, tfn: 070-44 44

926. Kontakt ska i god tid före tävlingen tas av Nj,ttjanderättshavaren för att bestämma tider avseende besiktning av

området.

Detta avtal ör upprättat i två likalydande exemplar, varov parterna tagitvar sitt

Nyttjanderättshavare

Ort & datum: fve-å{ xcr.\ -as-LL

Mathias Stenström, Förvaltare

Jonathan Jönsson, Fastighetsjurist
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