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Lerums kommun, org. nr. 212000-1447, (”Kommunen”), och Actic Sverige AB, org. nr. 

556494-3388, (”Actic”), gemensamt benämnda ”Parterna” har nedanstående dag träffat 

följande 

 

FÖRLIKNINGSAVTAL GÄLLANDE ERSÄTTNING I ANLEDNING AV 

UPPHÖRANDE AV HYRESAVTAL (”AVTAL”, ”AVTALET”) 

 

 

 

1. Bakgrund 

 

1.1. Mellan Kommunen och Actic gäller lokalhyreskontrakt för fastigheten Torp 2:80 med 

adress Häradsvägen 3, Lerum (kontrakt nr: 2608-002), det så kallade Vattenpalatset, 

ursprungligen tecknat mellan Kommunen och Svenska Bad AB för perioden 2016-01-

01 till och med 2020-12-31 och sedermera övertaget av Actic genom köp av Svenska 

Bad. AB (”Hyresavtalet”). 

 

1.2. Kommunen har sagt upp Hyresavtalet för upphörande och avflyttning till 2020-12-31 

(”Uppsägningen”). Actic har hänskjutit tvisten till hyresnämnden för medling och i 

samband därmed ansökt om uppskov med avflyttning. 

 

1.3. Parterna har sedermera ingått avtal om framflyttning av upphörandedagen till den 31 

januari 2021 samt kommit överens om att förlänga hyresförhållandet i enlighet med 

ett mellan Parterna förhandlat hyresavtal (det ”Nya Hyresavtalet”) som avser att 

ersätta Hyresavtalet. 

 

1.4. Parterna har nu, under förutsättning att detta Avtal samt det Nya Hyresavtalet 

godkänns av kommunstyrelsen enligt punkt 2.1, kommit överens om att ersättning i 

enlighet med hyreslagen 12 kap 57-60 §§ inte ska utgå på grund av Kommunens 

uppsägning av Hyresavtalet. Actic ska därmed, efter båda Parternas undertecknande 

av det Nya Hyresavtalet, återkalla sina ansökningar om medling respektive uppskov. 

 

 

 

2. Övrigt 

 

2.1. Detta Avtal träffas med förbehåll för att Kommunstyrelsen i Lerums kommun 

beslutar godkänna Avtalet och det Nya Hyresavtalet samt att ett sådant beslut att ingå 

Avtalet och det Nya Hyresavtalet vinner laga kraft. 

 

2.2. Detta Avtal utgör Parternas fullständiga och slutliga reglering av samtliga 

mellanhavanden och anspråk med anledning av Uppsägningen. Detta Avtal ersätter 

samtliga skriftliga och/eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått 

detsamma. 

 

 

3. Tillämplig lag och tvister 

 

3.1. Svensk rätt skall tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal skall 

avgöras av svensk allmän domstol.  
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___________________ 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande original varav Parterna tagit var sitt. 

 

 

       

____________________   ____________________  

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

 

____________________   _____________________ 

Gull-Britt Eide   Actic Sverige AB 

Kommundirektör  

Lerums kommun 

 

 

____________________   ____________________ 

Alexander Abenius   Actic Sverige AB 

Kommunstyrelsen ordförande     

Lerums kommun 

   

 


