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Servicebygget (serveringsdel). 
Gnr.13 Bnr.2478 

 

 
 

LEIEOBJEKTET 
 

Leieforholdet gjelder følgende lokaler: 
 

Rom kvm 
Publikumslokaler 33,1 
Kiosk 13 
Garderobe/pauserom 6,7 
WC 1,4 
Kjølerom 2,7 
Fryserom 2,7 
Grovlager 6,1 
sum innvendig areal 65,7 
Mellomgang 15,6 

Sum uteareal 65 

 
Se vedlegg: Utleieareal markert med rød tusj på plantegning/inngjerdet uteareal datert 05.09.00 



 
 
FORMÅL 
Leieobjekt er et servicebygg for kommunens innbyggere og turister. 
Lokalene som leies ut skal benyttes til serveringssted av mat og drikke. 
Det skal holdes åpent 7 dager i uken. Minimum fra kl. 10:00 til 22:00 
 
KONSEPTBESKRIVELSE 
Søkere må legge med en konseptbeskrivelse for planlagt drift. Dette vil bli sterkt vektlagt ved valg 
av leietaker. 
 
KRAV TIL LEIETAKER 
Leietaker må være registrert foretak i Norge. Foretaks-/organisasjonsnummer må oppgis. 
I tillegg må leietaker inneha de nødvendige tillatelser som kreves for å drive bevertning, herunder 
være registrert hos Mattilsynet. 
Det vil bli stilt krav om en bankgaranti/depositum tilsvarende 3 måneders leie. 
 
MÅNEDSLEIE 
Leiepris er kr. 24.000.- pr. måned og vil bli indeksregulert iht. gjeldende konsumprisindeks en gang 
pr år. Første gang 01 januar 2013 med utgangspunkt i basistall 01.01.2012. 
 
INNREDNING OG TILBEHØR: 
Leieobjektet leies ut slik det framstår i dag men uten kjøkken innredning, kjøle- og fryseskap, bord 
og stoler. 
Uteområdet leies ut uten gjerde og møblement.  
 
LEIEFORHOLDETS VARIGHET 
Leieforholdet gjelder fra overtagelsesdatoen og i 5 år med ytterliggere opsjon for 5 nye år. 
 
LEIETAKERS PLIKTER 
Leietaker plikter å vedlikeholde lokalene innvendig, herunder dører, vindusruter, vinduskarmer. 
Leietaker forsikrer selv sitt innbo.  
Ved skader som utleier er ansvarlig for, plikter leietaker å gi beskjed snarest mulig.  
Eventuelle bygningstekniske endringer i leieperioden må godkjennes av utleier. Leietaker betaler 
selv for slike endringer. 
Leietaker har ansvar for vedlikehold av hele det leide uteareal.  
Leietaker besørger all vask og renhold av leide areal.  
Leietaker har ansvar for daglig rydding av emballasje/matrester fra virksomheten som kastes i 
omgivelsene rundt salgsstedet (ikke det som kastes i søppelkasser) slik at området ikke forsøples av 
besøkende til virksomheten. 
Leietaker er ansvarlig for oppfølging av eventuelle pålegg fra Mattilsynet, branntilsyn eller andre 
tilsynsmyndigheter. 
Leietaker har ansvar for å holde fri adkomst som gir tilgang til sikringsskap i mellomgang. 
Eigersund kommune skal til enhver tid ha rett til tilgang til sikringskap. 
Leietaker har ansvar for drift og vedlikehold av avtrekksvifter fra kjøkken. Filter vaskes min. 2 
ganger i uken. 
Leietaker sørger for fri adkomst til ventilasjonssannlegg ved inspeksjon eller vedlikehold fra utleier. 
 
UTLEIERS PLIKTER 
Utleier forsikrer bygningen. 
Utleier plikter å forestå det utvendige vedlikehold av bygget samt vedlikehold av 
ventilasjonsanlegg.  
Utleier drifter og står for vedlikehold av gjestetoalett, dusjer m.m. i den nordre delen av bygningen 
som ikke inngår i leid areal. 



 
DRIFTSUTGIFTER 
Leietaker er ansvarlig for strøm, renovasjon, renhold, og andre driftsutgifter. 
tilknyttet leieobjektet (unntatt er vedlikehold og reparasjon av ventilasjonsanlegget). 
Leietaker er ansvarlig for utgifter til regelmessig tømming av fettavskiller. 
 
FRAMLEIE 
Framleie er ikke tillatt.  
 
BEFARING/VISNING 
Befaring/visning av lokalene avtales med Seksjon Bygg- og eiendom ved v/Terje Tønnessen          
tf. 400 31 205. 
 
FRAFLYTTING 
Leietakeren skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort og rengjort,  
med hele vindusruter og glassfelter, og forøvrig i samme stand som ved overtagelsen. 
Fast inventar, ledninger o.l. som leietakeren har anbrakt eller latt anbringe i lokalene, må  
ikke fjernes, med mindre utleieren krever dette. Leietakeren plikter i så fall å bringe lokalene  
tilbake i samme stand som ved overtagelsen.  
 
FRIST 
Søknadsfrist 08.august 2011  
 
Søknaden sendes skriftlig til Eigersund Kommune, Postboks 580, 4379 Egersund og  merkes Leie 
servicebygg (saksnr. 10/2723). 
 
Søknaden må inneholde: Konseptbeskrivelse 
     
Eigersund kommune 
Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning 
23.06.2011 
 
Terje Tønnessen 
(Sign)    


