Kontrakt
om leie av gategrunn i Kristiansand
for plassering av konteiner, stillas, brakker, kran mv.
i henhold til undertegnet generell avtale.
Leiers navn:

org.nr.:

Fakturaadresse:
Kontaktperson:
Telefon:

Faks:

Plasseringsobjekter:
Sted for plassering:
Skilt ved plasseringssted:
Totalarealets størrelse:
Gjelder f.o.m. /t.o.m.:
Spesielle betingelser:
Kontrakten fakses i undertegnet stand til Kristiansand Parkering,
faks nr. 38 12 97 19, eller epost: post.parkering@kristiansand.kommune.no
Når søknad er innvilget fakses/mailes den tilbake til utleier som gyldig tillatelse.

…..…………………………………
For leietaker

……………………………………..
Kristiansand Parkering.

Telefon 38 12 97 00 - Faks 38 12 97 19

Generell avtale
om plassering av
konteinere, stillas, arbeidsbrakker m.v. på gategrunn i Kristiansand

Undertegnede aksepterer gjennom denne avtalen å
innrette seg i samsvar med ”Retningslinjer om leie av
gategrunn…”, vedtatt av eiendomssjefen 27.01.2004,
som denne avtalen bygger på.
A I forbindelse med byggearbeid hvor det i en periode er
nødvendig å foreta avsperring av kommunal
gategrunn, skal det betales leie til kommunen. Leie
skal også betales når kommunal gategrunn tas i bruk
som riggområde, lagerplass for plassering av brakker,
stillas, konteinere m.v.. Det skal også innkreves leie i
tilfeller hvor kommunen er byggherre.
Unntak gjelder tillatt graveområde i forbindelse med
tilknytning til offentlig ledningsnett, så lenge arbeidet
utføres innen avtalt rimelig frist. Det skal betales leie
for areal som benyttes til lagring av materialer,
brakker m.v. i tilknytning til ovennevnte.

Stillas/rigg m.v.: kr 2,20- pr. kvm. pr. døgn.
Minstepris er kr 580,-.
Prisene er å forstå slik:
• For utplassert konteiner er de første 3 – tre – døgn
gratis. For bruk utover denne tid betales leie for hele
leieperioden.
• For utplassert stillas, rigg m.v. er de første 5 – fem
– virkedager gratis. For bruk utover denne tid betales
leie for hele leieperioden (alle døgn).
E Oppmålt areal kontrolleres av Parkeringsselskapet,
som også sørger for at betingelsene i avtalen
overholdes.
F Ønskes det kommunal bistand til skilting og
avsperring, avtales dette direkte med Ingeniørvesenet.

B Avtale av under ett års varighet inngås med
Parkeringsselskapet, som gir tillatelse i samråd med
Ingeniørvesenet og politiet. Parkeringsselskapet
innkrever leien for hver måned etterskuddsvis.
Avtaler ut over ett års varighet avtales særskilt med
Kristiansand Eiendom, avd. eiendomsutvikling.

G Det vises forøvrig til ”Retningslinjer for plassering av
konteinere, stillas, arbeidsbrakker m.v. på offentlig
gategrunn”.

C Som gategrunn regnes all grunn utlagt til trafikkareal
– gate, fortau og løkker, hvor kommunen er
hjemmelshaver.

I Plassering av konteiner, stillas, brakker mv. i strid
med avtalen kan medføre bot etter politivedtektene.

D Følgende satser gjelder for hele Kvadraturen:
Konteiner: kr 110,- pr. konteiner pr. døgn. Minstepris
er kr 580,- .

…..…………………………………
For leietaker

H Ved mislighold av denne avtale belastes leieren for
påløpne kostnader som vedrører saken.

J Avtalen gjelder inntil nye regler og takster blir
vedtatt.
K Søknad sendes i hvert enkelt tilfelle.

……………………………………..
Kristiansand Parkering.

Telefon 38 12 97 00 - Faks 38 12 97 19

