
LEIEAVTALE FOR TEIGER VED ULSNESTANGEN BADEPLASS 
 

Mellom 

Jakob Sæthre 

Aschimlinna 113, 2760 Brandbu 

eier av gnr. 113 bnr. 2 

(heretter kalt «Utleier») 

og 

Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 

(heretter kalt «Leietaker») 

er det dags dato inngått avtale vedrørende to teiger knyttet til eiendommen Gnr. 113 Bnr. 2 i Gran 

kommune ved Ulsnestangen badeplass. Utleier eier eiendommen Gnr 113 bnr 2 i Gran kommune 

(«Eiendommen»). Begge teigene er merket med rødt på vedlagte kart (vedlegg 1): 

Teig 1: Området omfatter 3 641 m2 beliggende mellom Randsfjorden og Fjordsvegen. 

Teig 2: Området omfatter 413 m2 på sydsiden av Fjordsvegen og benyttes til parkeringsplass.  

Teig 1 og 2 i fellesskap omtalt som «Teigene». 

Denne avtalen erstatter gjeldende kontrakt av 20. juni 1980 og tilleggskontrakter av 31. oktober 2003 

og 10. juni 2010, mellom Gran kommune og eier av gbnr. 113/2 (Utleier).  

1. OVERTAKELSE 

Teigene leies av Leietaker i den stand den befinner seg i ved avtalens inngåelse. 

 

2. LEIETAKERS VIRKSOMHET OG DRIFT AV OMRÅDET 

Leietaker kan benytte Teigene til friområde og badeplass, offentlige trafikkområder og 

spesialområde, jfr. gjeldende reguleringsbestemmelser for Ulsnestangen av 08.06.1989. 

Teigene kan også benyttes til konserter, tilstelninger og andre offentlige eller private 

arrangementer som gjennomføres i henhold til vedtatte lover, forskrifter og bestemmelser, og 

som tillates av Gran kommune. Utleier skal ved slike arrangement varsles i rimelig tid. 

Allmenhetens bruk av Teigene skal begrenses til dagopphold og bading. Teltslagning og bruk av 

campingvogner/bobiler er i hovedsak ikke tillatt og følger gjeldende regler for dette. Reglene 

gjøres kjent ved oppsetting av skilt. 

Leietaker har rett til å ha kioskdrift eller annen servering på Teigene, eventuelt å sette bort slik 

drift til andre. 

Det påhviler Leietaker å gjennomføre den renovasjon og opprydding som bruken av Teigene 

medfører. 

Leietaker har rett til å foreta nødvendig opprydding, herunder også nedhugging av busker/kratt 

på Teigene. Større planeringsarbeider og nedhugging av større trær på Teigene krever Utleiers 

samtykke.   

 

3. LEIETID 

Avtalen har en varighet på 20 år fra 1.1.2019. Det vil si at leietiden utløper 31.12.2039 (heretter 

kalt «Leieperioden»). I Leieperioden er avtalen uoppsigelig fra Utleiers side med mindre det 



foreligger vesentlig mislighold fra Leietakers side. Som vesentlig mislighold regnes manglende 

betaling av leie eller nødvendig skjøtsel av Teigene. Leietaker har i leieperioden rett til å si opp 

avtalen med 12 måneders skriftlig varsel, dog slik at oppsigelse må skje minst 12 måneder før 

leien forfaller til betaling, se pkt. 4.  

Ved leietidens utløp kan hver av partene kreve forhandlinger om ny leieavtale. Forhandlinger om 

ny leiekontrakt skal ta utgangspunkt i eksisterende avtale hva gjelder pris og øvrige 

bruksbetingelser, dog tilpasset endrede lovkrav og andre offentlige bestemmelser, tiden og 

forholdene forøvrig.  Krav om forhandlinger fremsettes i god tid før leietiden utløper. Hvis 

avtalen ved leietidens utløp ikke videreføres, faller grunnen uten vederlag tilbake til Utleier. Det 

samme gjelder hvis avtalen faller bort av andre grunner. 

 

4. LEIESUM 

Leiesum for Teigene er fastsatt til kr 25 000,- per kalenderår og skal betales innen 1. juli det 

enkelte år. Leien reguleres hvert år i tråd med endringer i Statistisk Sentralbyrås 

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

reguleres første gang i 2020, med utgangspunkt i indeks for januar 2019.  

Leien betales av Leietaker mot faktura per 14 dager fra Utleier.  

 

5. OVERDRAGELSE - FORKJØPSRETT   

Ved Utleiers salg av Eiendommen, evt. et mindre areal som omfatter Teigene som leies i henhold 

til denne kontrakt, har Leietaker forkjøpsrett til Eiendommen til markedspris. Markedspris skal 

som hovedregel settes til høyeste reelle bud, evt. fastsettes av en uavhengig, autorisert 

takstmann som partene blir enige om. I mangel av slik enighet oppnevnes takstmann av Norges 

Takseringsforbund. Dersom Leietaker ikke benytter seg av forkjøpsretten og eiendommen 

overdras til tredjepart, fortsetter leieforholdet på uendrede vilkår.   

Leietaker har rett til å overdra leiekontrakten, evt. fremleie hele eller deler av kontrakten for 

hele eller deler av leietidens lengde, til lag og foreninger eller annen offentlig eller privat 

organisasjon(er) som ønsker å benytte området innenfor rammen av denne avtalen og for øvrig i 

henhold til vedtatte reguleringsbestemmelser for området. 

 

6. TINGLYSNING   

Kontrakten tinglyses på Eiendommen. Kostnaden ved tinglysning bæres av Gran kommune.  

 

7. IKRAFTTREDELSE 

Avtalen signeres og trer i kraft når Gran kommunestyre har godkjent avtalen.  

 

Avtalen signeres i to eksemplarer, ett til hver av partene.  

 

 

Brandbu_________________2019    Jaren __________________2019 

Eier                         Leietaker 

 

 

Jacob Sæthre                                                                                   Willy Westhagen 

        ordfører 
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