
TILLEGGSAVTALE
(LKIN)

MELLOM

Brandbu og Tingelstad Almenning
org.nr.:954 575152

(Heretter benevnt som Utleier)

OG

TELENOR NORGE AS
(org.nr.: 976 967 631)

(Heretter benevnt som Leietaker)

Tilleggsavtale til hovedavtale av 18.08.2020

1 BAKGRUNN FOR TILLEGGSAVTALE

1. [ Grunnet endret plassering av mast og hytte, utløses behov for å endre på
hovedavtalensvedlegg.

2 SIGNATUR

Denne avtale er utstedti to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.

r
Jaren, den l 2020 Fornebu,den12020

Brandbu og Tingelstad Almenning Telenor Norge AS
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Vedlegg:Kartskissesom viser Anleggets iMplasseringi trim:nget.

[Vedleggeter ment sømw illustrasjon,deter ikke ment Agl enckllBk1be!lkrivds;av 11btyn:ts lvge, fusong og p1osserlng.}
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Det ble inngått avtale om plassering på kart over som Prosjektert plassering. Det tillates å

endre denne plassering til Ønsket plassering som vist i kartet over.
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GRUNNRETTSAVTALE

mellom

Brandbu og Tinglestad Almenning
(org.nr. 954 575 152)

(Heretter benevnt Grunneier)

og

Telenor Norge AS
(org.nr. 976 967 631)

(Heretter benevnt Rettighetshaver)

1 GRUNNRETTENS OMFANG

1.1 Grunneier gir med dette Rettighetshaveren rett til på eiendommen, gnr. 300, bnr.1 i
Gran kommune,etablere telekommunikasjonsanleggpaet omradesomvist pa
vedlagtekartutsnitt(vedlegg l).

1,2 Med telekommunikasjonsanlegg (heretter Anlegget) forstasutstyrshytte og
antennebærer. Anlegget omfatter også nodvendig jordingsanlegg,kabler/stolper i/over
Grunneiers øvrige eiendom for fremføring av kraft og samband.

1.3 Grunnretten omfatter også. rett til vedlikehold, fornyelse, utvidelser og endringer av
Anlegget.

1.4 Rettighetshaver har rett til nødvendig rydding av skog på Grunneiers øvrige eiendom
for å sikre signalfremføring/mottak. Ryddingen skal skje i samsvar med Grunneier.

1.5 Grunnretten omfatterrett ti] innplassering av kommunikasjonsutstyrpaAnlegget, for
andre brukere med konsesjon.

2 LEIEBELOP

2.1

2.2

2.3 Leiebeløpet reguleres årlig i henholdtil eventuelle endringeri Statistisk Sentralbyrås
konsumprisindeks, eller den indekssom matteerstatte denne. Opprinnelig indekser
den som forelå på tidspunktet for inngåelse av nærværende avtale. Leieregulering
baserespå utviklingen fra opprinnelig indeks til oktoberindeksen hvert år.

2.4 Leiebelpet inkluderer alle fellesutgifter,
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3 BRUK A V AREALET -  ADKOMST
3.1 Rettighetshavereneller andre konsesjonerte brukere og tilhørende oppdragstakerehar

vederlagsfri rett til døgnkontinuerligadkomst - herunder kjøreadkomsttil Anlegget
over Grunneiers eiendom. All ferdsel og transport over Grunneierens eiendom skal
skje hensynsfullt og så langtmulig følge den rute Grunneieren anviser. Eventuelle
skader somslik ferdsel/transport måttepåføre eiendommen skal utbedresav
Rettighetshaver.

3.2 Rettighetshaveren kan merke veg/sti/rute til Anlegget.

3.3 Planlagt aktivitet i  grunnen i  nærheten av Anlegget må kun igangsettes etter avtale
med Rettighetshaver pga jordingsnett, samband og krafttilførsel.

3.4 Eventuelt andre planlagte kommunikHsjonsanleggpå eiendommenmå
forhåndsgodkjennes av Rettighetshaver på grunn av faren for forstyrrelseri
signalfremfring/mottak.

4 VARIGHET

4.i Rettigheten etter denne avtale skal Rettighetshaverha så lenge behov for Anleggeter
tiI stede. Dersom Rettighetshaver avviklerAnlegget skal Anlegget fjernes av·
Rettighetshaver, med mindre det avtales at Grunneier skal overta hele eller deler av
Anlegget. Rettighetshaver skal likevel ikke være forpliktettil å fjerne kabler i grunnen.

5 OVERDRAGELSE

5.1 Dersom Rettighetshaver overdrar sin virksomhet til andre, skal avtalen følge
virksomheten. Rettighetshaverplikterainformereovertakerenom denne avtalen.

5.2 Dersom Grunneier overdrar eiendommentil andre, skal avtalen følge eiendommen.
Grunneier plikterainformere overtakeren om denne avtalen.

6 TINGLYSING

6.1 Hver av partene skal ha rett til atinglyse denne avtale på eiendommen,

7 SIGNATUR

7.1 Denne avtale er utstedt i to eksemplarer, hvoravpartene beholderett hver .

.MM.........,den /3 2020 Fomaebu, de y s 20o

Grunneier  ;  ]s hd
Brandbu o ill«w+Atennineg

Rettighetsiaver
Telenor Norge AS

, ad£xts
hild [josne Bredesen

Con act &  Lease
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Vedlegg: Plassering av teknisk utstyr og antenner,
(Vedlegget er ment som en illustrasjon, det er ikkementAgi eneksaktbeskrivelse av ulstyrctsfarge, fasong og plassering.)
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Pt{ 24m mastplasseresi Nite
omrldet,nsyaktigpiassering
IH!stlmmesetær • ba vurært
grunnfortoldnlr snen er borte,
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