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Sammanfattning 
I syfte att utreda möjligheterna att flytta Stora Ensos lager samt Vänerexpressens 
terminal från hamnen i Karlstad till en ny plats har förslag på utformning och 
arrendeavtal tagits fram. Ilanda, ca en mil norr om Karlstad, har identifierats som ett 
möjligt lokaliseringsalternativ. Det nya logistikområdet förslås innefatta en 
lagerbyggnad om 150 000 m2 samt en kombiterminal. Lagerbyggnaden och 
kombiterminalen får enligt förslaget en gemensam anslutning till Värmlandsbanan 
samt väganslutning till väg 62 och Hynboholmsvägen. 

Den grova kostnadskalkylen för lagerbyggnaden resulterade i en total kostnad på 490 
miljoner kronor. Kostnad för markarbeten och eventuell pålning ingår inte i kalkylen 
och inte heller kostnaden för flytt av den kraftledning som idag korsar området. 
Spåranslutningen och kombiterminalen, inklusive ett 1000 m långa mötesspår längs 
Värmlandsbanan uppskattas kosta 340 miljoner kronor. Ett antal olika arrendeavtal 
har tagits fram, dels med fast respektive rörlig kostnad, dels med olika avtalslängd. 
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1 Inledning  
Karlstad kommun vill undersöka möjligheterna att flytta Stora Ensos lager i hamnen i 
Karlstad för att på så sätt frigöra mark för stadsutveckling. För att en sådan flytt ska 
vara genomförbar måste en ny etablering för lagerverksamheten identifieras.  

Ilanda, ett område ca en mil norr om Karlstad, har pekats ut som ett möjligt alternativ 
för lokalisering av ett nytt logistikområde. Området är idag ett industri- och 
skogsområde med utrymme för ytterligare verksamhetsmark. Det är beläget väster 
om väg 62, i anslutning till Värmlandsbanan, se Figur 1. 

 

Figur 1 Karta över utpekat område (Källa: WSP, Verksamhetsmark Ilanda, Karstad, 2016) 

Det nya logistikområdet ska utformas för att kunna ta emot dagens godsmängder i 
Stora Ensos lager samt ha kapacitet för att hantera en ökning med 20 %. En 
lagerbyggnad på 150 000 m2 bör därför byggas på området. Förutom att Ilandas inre 
logistik ska kunna hantera förväntade godsmängder måste anslutningen till övrig 
infrastruktur ske på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
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För närvarande sker transporterna mellan pappersbruket i Skoghall och Stora Ensos 
lager i hamnen med lastbil. Vid en flytt av lagret till Ilanda skulle de 25 000 lastbilarna 
per år kunna ersättas med en tågpendel mellan Skoghall och Ilanda. Stora Ensos 
transporter från lagret i hamnen och vidare österut (20 %) eller västerut (80 %) sker 
idag huvudsakligen med tåg. En framtida spåranslutning mellan Ilanda och 
Värmlandsbanan bör därför utredas. Inom ramen för detta uppdrag ska en översiktlig 
spårlayout tas fram.  

För att undvika att tåg från Skoghall till Ilanda måste vända på Karlstad C bör ett 
triangelspår anläggas i Karlstad, där järnvägen till Skoghall ansluter till 
Värmlandsbanan. Detta bör utredas vidare. 

Idag trafikerar även Vänerexpressen Vänerhamns anläggning i Karlstad. Totalt 
passerar 19 000 vagnar in och ut ur hamnen per år. En avveckling av hamnens lager 
skulle innebära att även denna verksamhet behöver en ny lokalisering. Ett möjligt 
alternativ är då att en kombiterminal för Vänerexpressen etableras i Ilanda.  

Hela logistikområdet ska vara en kommunal anläggning som arrenderas ut. I syfte att 
undersöka vad detta skulle innebära ekonomiskt för kommunen och framtida 
arrendatorer harr ett antal olika förslag på arrendeavtal att tagits fram. Som underlag 
till avtalsförslagen har en grov kalkyl över investeringskostnaden för logistikområdet 
gjorts.  

1.1 Syfte 
Uppdraget syftar till att ta fram ett layoutförslag med tillhörande arrendeavtalsförslag 
för Ilanda logistikområde. Leveransen ska inkludera en översiktlig skiss på hur 
logistikområdet kan ansluta till Värmlandsbanan samt en grov kostnadskalkyl för 
anläggningen. Målet är att säkerställa att konceptet fungerar, det vill säga att 
logistikområdets kapacitet är tillräcklig för den förväntade godsmängden samt att 
omlastningen fungerar.  

1.2 Avgränsning 
Inom ramen för detta uppdrag har inga undersökningar vad gäller markförhållanden 
gjorts. Kostnaden som redovisas gäller därmed endast arbete ovan mark, eventuell 
pålning eller andra förstärkningsåtgärder är inte inkluderade.  

2 Förutsättningar 
Under våren 2016 gjordes en genomförbarhetsstudie1 av den tänkta logistikparken i 
Ilanda med avseende på trafik och miljö. Utredningen drog slutsatsen att planerad 
etablering är möjlig både vad gäller den belastning på befintligt vägnät som förväntas 
uppstå samt miljöpåverkan. 

Området kartlades och karaktäriserades som flackt och låglänt med generellt sett låga 
naturvärden. Sakrisbäcken flyter genom den del av området som ligger söder om 
Värmlandsbanan, se Figur 1 för karta. I detta utformningsförslag föreslås därför att 
lagerbyggnad och kombiterminal placeras på ytan norr om Värmlandsbanan för att 
undvika de mest sanka markområdena med störst risk för översvämning. 

                                                
1 WSP, Verksamhetsmark Ilanda, Karlstad – Genomförbarhetsstudie, 2016 
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3 Utformning 
Logistikområdet Ilanda är i detta förslag utformat så att det ska klara av att hantera 
dagens godsmängder i Stora Ensos lager i hamnen i Karlstad samt en ökning med 
20%. För att kunna lagra Stora Ensos volymer används en lagerbyggnad om 150 000 
m2 med invändig höjd om 6 till 14 meter med tillhörande två fullängdsspår för järnväg 
(680 m). I fastigheten finns en väderskyddad och nedfälld körväg för sidolastning av 
lastbilar längs hela fastighetens längd, vilken är 680 m. 

Den stora lagerbyggnaden är utformad efter specifikation från Stora Enso. Byggnaden 
har väggar i plåt, tak av TRP-plåt med isolering och betonggolv samt sadeltak för att 
avleda regnvatten och snö. Konstruktionen medger att väggarna isoleras i efterhand 
om sådant önskemål skulle uppstå. Lagret är utrustat med sprinkler och brandskydd. 
Lastning och lossning kommer att ske inomhus där väg och järnvägsspår är nedsänkt 
1-1,2 meter för att möjliggöra sidolastning/lossning. Värme och ventilation krävs inte. 
Kontor och omklädningsrum med en yta på 1 200 m2 är inkluderat i kalkylen. 

Kombiterminalområdet ligger i anslutning till lagerbyggnaden och har en 
uppställningsyta för över 1 300 stycken 40´container och har även den två 
fullängdsspår för järnväg (680 m). I arrendeavtalet skall framgå att kombiterminalen 
är en öppen terminal, vilket betyder att andra aktörer än hyresgästen kan trafikera 
terminalen. Dock så har hyresgästen den exklusiva rätten till hanteringen på 
kombiterminalen. 

Ytterligare ett fullängsspår för rangering föreslås, för vilket tillgängligheten regleras av 
Karlstad kommun. 

Idag (2016) hanteras i snitt 2 000 rullar per dag med en maxbelastning om 3 000 
rullar per dag. En rulle väger ca 2,9 ton vilket ger att det motsvarar ca 5 800 ton till 8 
700 ton per dag i inflöde. 

Räknas dagens inflöde om till järnvägsvagnar så motsvarar dagens inflöde av 2 000 
rullar per dag 250 järnvägsvagnar med ett maximum av 3 000 rullar per dag vilket 
motsvarar 375 järnvägsvagnar per dag. Ett tåg har normalt 42 vagnar. 

En lastbilstrailer kan normalt lasta 24 ton vilket motsvarar 8 rullar. Vid ett inflöde av 2 
000 rullar per dag motsvarar det 250 lastbilstrailer. Ett 24 meters ekipage bestående 
av lastbil och släp kan normalt lasta 35 ton vilket motsvarar 12 rullar. Vid ett inflöde 
av 2 000 rullar per dag motsvarar det 167 lastbilar med släp. 

Figur 2 En rulle, åtta rullar på järnvägsvagn respektive lagring av fyra rullar på höjden 
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Figur 3 visar en skiss över området med föreslagen utformning. Det anvisade området 
rymmer en stor lagerbyggnad, kombiterminal, parkering samt ett antal mindre 
byggnader. Denna layout kräver dock att befintlig kraftledning flyttas. Genomförbarhet 
och kostnad för en sådan flytt måste utredas vidare och är därför inte inkluderad i 
kalkylen för anläggningen. 

En anslutning till Värmlandsbanan i både norrgående och södergående riktning 
föreslås. Spåranslutningen bör kombineras med ett mötesspår om 1000 meter. På så 
sätt tar ut- och infart till logistikområdet mindre kapacitet i anspråk då ankommande 
och avgående tåg kan invänta ledigt tågläge. Ett mötesspår höjer även kapaciteten på 
Värmlandsbanan i sin helhet. Banan har idag ett högt kapacitetsutnyttjande. De 
kapacitetshöjande åtgärder som planeras mellan Karlstad och Kil för närvarande är en 
förlängning av mötesspåret samt växelbyte i Skåre, strax söder om Ilanda. 

 

Figur 3 Skiss med föreslagen utformning 
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4 Arrendeavtal 
Arrendeavtalsförslagen, se Bilaga 2, bygger på att kommunen genom ett aktiebolag 
hyr ut logistikmöjligheter i form av en lagerbyggnad för Stora Enso samt ett 
kombiterminalområde med tillhörande järnvägs- och väganslutning till 
Vänerexpressen. Att kommunen verkar utifrån aktiebolagsformen har fördelen av att 
det enklare kan säljas och även utfärdas optioner för köp mm. 

Det finns viss skillnad mellan hyra och arrende vilket regleras i Jordabalken. Hyra är 
”upplåtelse av hus eller del av hus med mark – om marken ska användas för annat 
ändamål än jordbruk” – Jordabalken 12 kap 1 §. Enkelt och onyanserat utryckt; 
Hyresgästen har ett bättre skydd än arrendatorn, men ger normalt en högre ersättning 
till hyresvärden. Det hjälper inte vad parterna avser eller kallar avtalet; är 
förutsättningarna för hyra uppfylld så är det hyra enligt 12 kapitlet Jordabalken. 

4.1 Avskrivningstider och kalkylränta 
Avskrivningstiden för de olika delarna bör delas upp i komponenter i enlighet med K3-
reglementet. Huvudtanken med detta är att komponenterna har väsentligt olika 
nyttjandeperioder och därför byts ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning. 
Därav blir avskrivningstiden olika för olika komponenter. Förslagsvis används följande 
komponenter och avskrivningstider: 

Komponent    Avskrivningstid  

Mark     - 

Markanläggning    60 år 

Byggnads- och markinventarier  15 år 

Stomme    60 år 

Tak     25 år 

Fasad     30 år 

Inre ytskikt (golv, väggar, innertak) 20 år 

Installationer (el, rör, ventilation) 15 år 

Övrigt     10 år 

Kalkylräntan sätts till 5% per år. Återbetalningen av investeringen är satt lika med 
hyresavtalets längd och att kapitalbehovet lånas till kalkylränta. 

4.2 Hyresavtal med fast kostnad 
Denna typ av prissättning medför mindre risk för det kommunala bolaget som äger 
Ilanda. Prissättningen i hyresavtalen har gjorts med avseende tidsperioden 30 år, 40 
år respektive 60 år. Kostnaden beräknas så att komponenterna antas hålla 
avskrivningstiden ut och ersätts därefter med ny komponent av hyresgästen. 
Hyresnivån skall beräknas så att investeringen är betald i sin helhet efter 
kontraktstidens utgång. 

4.3 Volymbaserat hyresavtal för Stora Enso 
Vid tecknade av ett volymbaserat avtal tar det kommunala bolaget som äger Ilanda en 
större risk vilket kan generera både en högre och lägre intäkt än vad ett avtal som 
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bygger på en fast kostnad ger. Lämpligt är att använda volymen i ton som hanteras in 
på terminalen per år som parameter för hyresnivå. Dagens 2 000 rullar x 2,9 ton x 
365 dagar = 2 117 000 ton per år föreslås utgöra en basårshyra. 

För en basårshyra sätts en fast hyresnivå där volymförändringar från basnivån 
genererar pro rata de hyresjusteringar som skall göras beroende på volymen som 
inlevererats till terminalen under 12 månader. Hyresjusteringar regleras med 12-
månaders intervaller, där nästkommande års bashyra utgör den förra 12-
månadersperiodens faktiska månadshyra. 

4.4 Volymbaserat hyresavtal för Kombiterminalen 
(Vänerexpressen) 

Vid tecknade av ett volymbaserat avtal tar det kommunala bolaget som äger Ilanda en 
större risk vilket kan generera både en högre och lägre intäkt än vad ett avtal som 
bygger på en fast kostnad ger. Lämpligt är att använda volymen i ton som hanteras in 
på terminalen per år som parameter för hyresnivå. Där dagens 8 500 vagnar som 
anlöper Ilanda föreslås utgöra en basårshyra. 

För en basårshyra sätts en fast hyresnivå där volymförändringar från basnivån 
genererar pro rata de hyresjusteringar som skall göras beroende på volymen som 
inlevererats till terminalen under 12 månader. Hyresjusteringar regleras med 12-
månaders intervaller. Där nästkommande års bashyra utgör den förra 12-
månadersperiodens faktiska månadshyra. 

4.5 Debitering vid nyttjande av spåranläggningen 
Kommunen är ansvarig för de tider som olika operatörer har rätt att nyttja 
spåranläggningen på Ilanda. Kommunen upprättar en enkel schemaläggning över 
dygnets timmar och årets dagar. Kommunen fördelar dessa så att hyresgästen av 
kombiterminalen effektivt kan bedriva sin verksamhet. Giltighetstiden för dessa 
tågställen skall vara likvärdigt utformade som för branschen i övrigt. Kommunen har 
sedan möjlighet att fördela övriga tider till annat järnvägsföretag som vill utnyttja 
spåranläggningen. 

Kostnaden för sådant utnyttjande skall sättas till kostnad som motsvarar den 
extrabelastning som den ger spåranläggningen och lägst lika med den som 
hyresgästen betalar för sin belastning av spåranläggningen. Vid beräkning av 
lägstanivå skall den aldrig gå under den belastning som motsvarar belastningen för 
anlöpande av 8 500 vagnar per år.  

4.6 Hyresgästens och hyresvärdens gränsdragning 
Ansvarsfördelningen bör likna ett ”Tripel Net Lease” (NNN) där hyresgästen ansvarar 
för alla kostnader relaterade till det hyrda objektet och ansvarar för dess skick är 
fullgott vid avtalets slut. Fastighetsskatten debiteras separat utöver hyresavtalet och 
skall betalas av hyresgästen. Hyresvärden står endast för att fastigheten är försäkrad.  

4.7 Investeringar 
Investeringen i byggnad är beräknad enligt kalkyl baserad på erfarenhetssiffror för 
liknande projekt. Kalkylen avser endast byggnad ovan mark, ingen hänsyn är tagen till 
mark utanför byggnaden eller markens beskaffenhet och behov av pålning. Priser 
avseende sprinkler kan ändras då inga brandskyddsdokument är framtagna. Priset för 
el är exklusive ställverk. 



 
 

PM  

 

Datum: 2017-01-30   Sida 10 (10) 

Se bilaga sidan A5 ”tre-minuters-kalkyl”. 

Vid beräkning av hyror för lagerbyggnaden har priset 444 Mkr + 10% = 490 Mkr 
använts. 

Investeringar i spåranläggningar innefattar spår och växelanslutningar, ställverk, 
belysning, automatgatfunktion, staket och körvägar, samt uppställningsyta för 
kombiterminalen. 

Vid beräkningen av hyror för kombiterminalen har priset 310 Mkr + 10% = 340 Mkr 
använts. 

Kostnaden för flytt av kraftledning har ej ingått i ovanstående kalkyl och kommer likt 
eventuella markarbeten att adderas till investeringskostnaden, vilket kommer att 
påverka arrendekostnaden. 

5 Fortsatt arbete 
För att kunna ta fram en komplett kostnadskalkyl med tillhörande arrendeavtal för 
Ilanda logistikområde återstår bland annat följande: 

x Markundersökning – kostnad för markbearbetning och eventuella 
förstärkningsåtgärder 

x Flytt av kraftledning – kostnad och bedömning av genomförbarhet 

I det fortsatta arbetet bör även följande arbete påbörjas: 

x Utvärdering av avtalstyp för Stora Enso och Vänerexpressen 
x Dialog med Trafikverket angående spåranslutning till Värmlandsbanan samt 

triangelspår i Karlstad 



30-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Stora Enso (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet består av två delar, dels en byggnad med 

tillhörande parkeringsyta och uppställningsyta. Dels en 
spåranläggning vilket gör att det via järnväg går att angöra 
byggnaden.  

 
Byggnaden är placerad på fastigheten ## i Karlstad kommun. 
Byggnadens närmare utformning framgår av planlösningen, vilken 
bifogas som bilaga nr 1. 

 
 Spåranläggning är placerad på samma fastighet och dess 

begränsning framgår av planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av lagerhantering och logistik. Kapaciteten på Hyresobjektet är 
enligt Hyresgästens anvisningar anpassat efter 2016-års 
volymnivåer + 20 %. 

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lager och logistiklösning för produkter som Hyresgästen 
producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 



30-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2048-01-01 (30 år) 
 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet uppgår till 44 834 000 SEK.  

Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av årshyran 31/3, 
30/6, 30/9 och 31/12. 
 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 

  
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
------------------------------ 

 
 
 
 



30-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Stora Enso AB   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



40-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Stora Enso (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet består av två delar, dels en byggnad med 

tillhörande parkeringsyta och uppställningsyta. Dels en 
spåranläggning vilket gör att det via järnväg går att angöra 
byggnaden.  

 
Byggnaden är placerad på fastigheten ## i Karlstad kommun. 
Byggnadens närmare utformning framgår av planlösningen, vilken 
bifogas som bilaga nr 1. 

 
 Spåranläggning är placerad på samma fastighet och dess 

begränsning framgår av planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av lagerhantering och logistik. Kapaciteten på Hyresobjektet är 
enligt Hyresgästens anvisningar anpassat efter 2016-års 
volymnivåer + 20 %. 

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lager och logistiklösning för produkter som Hyresgästen 
producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 



40-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2058-01-01 (40 år) 
 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet uppgår till 40 364 000 SEK.  

Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av årshyran 31/3, 
30/6, 30/9 och 31/12. 
 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 

  
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
------------------------------ 

 
 
 
 



40-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Stora Enso AB   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



60-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Stora Enso (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet består av två delar, dels en byggnad med 

tillhörande parkeringsyta och uppställningsyta. Dels en 
spåranläggning vilket gör att det via järnväg går att angöra 
byggnaden.  

 
Byggnaden är placerad på fastigheten ## i Karlstad kommun. 
Byggnadens närmare utformning framgår av planlösningen, vilken 
bifogas som bilaga nr 1. 

 
 Spåranläggning är placerad på samma fastighet och dess 

begränsning framgår av planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av lagerhantering och logistik. Kapaciteten på Hyresobjektet är 
enligt Hyresgästens anvisningar anpassat efter 2016-års 
volymnivåer + 20 %. 

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lager och logistiklösning för produkter som Hyresgästen 
producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 



60-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2078-01-01 (60 år) 
 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet uppgår till 36 767 000 SEK.  

Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av årshyran 31/3, 
30/6, 30/9 och 31/12. 
 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 

  
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
------------------------------ 

 
 
 
 



60-årigt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Stora Enso AB   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Rörligt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Stora Enso (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet består av två delar, dels en byggnad med 

tillhörande parkeringsyta och uppställningsyta. Dels en 
spåranläggning vilket gör att det via järnväg går att angöra 
byggnaden.  

 
Byggnaden är placerad på fastigheten ## i Karlstad kommun. 
Byggnadens närmare utformning framgår av planlösningen, vilken 
bifogas som bilaga nr 1. 

 
 Spåranläggning är placerad på samma fastighet och dess 

begränsning framgår av planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av lagerhantering och logistik. Kapaciteten på Hyresobjektet är 
enligt Hyresgästens anvisningar anpassat efter 2016-års 
volymnivåer + 20 %. 

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lager och logistiklösning för produkter som Hyresgästen 
producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 



Rörligt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 

inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2078-01-01 (60 år) 
 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet baseras på antalet rullar som lagras in 

i byggnaden. Hyreskontraktets första basår skall vara 2 000 rullar 
x 365 dagar = 730 000 rullar / år. Där varje rulle belastar årshyran 
med 45,79 kr/rulle. Bashyran för första året är 730 000 rullar x 
45,79 kr = 33 426 700 kr.  

  
 För perioden 1/1 - 31/12 räknas antalet faktiskt inlagrade rullar. 

Hyresgästen skall senast 30/1 meddela Hyresvärden förra årets 
antal inlagrade rullar och hyran skall justeras efter faktiskt utfall 
på hyran som förfaller 31/3. 

 
 Det faktiska antalet inlevererade rullar året innan skall utgöra 

innevarande kalenderårs bashyra. 
 
 Exempel: 
 Faktiskt antal inlevererade rullar för perioden 1/1 – 31/12 är 650 

000 stycken rullar. På hyran som förfaller 31/3 justeras 
hyresbeloppet enligt:  650 000 stycken (faktiskt utfall) –  730 000 
stycken vagnar (förra årets bas) =  
- 80 000 stycken x 45,79 kr = - 3 663 200 kr 

 
 Ny bashyra för innevarande år är 650 000 stycken x 45,79 Kr = 29 

763 500 kr i årshyra. 
 

Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av innevarande 
bashyran 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. 

 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 



Rörligt hyresavtal för Ilanda Logistikpark, Karlstad Kommun 
 

 

  
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Stora Enso AB   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 



30-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Vänerexpressen (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet är kombiterminalen på Ilanda Logistikpark och 

består av spåranläggning vilka är placerad i anslutning till Stora 
Ensos logistikfastighet. Där de två yttersta spåren och 
kombiterminalens uppställningsyta utgör hyresobjektet, vilket 
framgår av bifogade och planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av att lasta, lossa och lagra plastbärare från tåg och järnväg.  

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lastning, lossning och lagring av lastbilar och tåg för tjänster som 
Hyresgästen producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 
inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2048-01-01 (30 år) 
 
 
 
 
 



30-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet uppgår till 11 459 000 SEK.  

Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av årshyran 31/3, 
30/6, 30/9 och 31/12. 
 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 

  
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Vänerexpressen   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



40-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Vänerexpressen (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet är kombiterminalen på Ilanda Logistikpark och 

består av spåranläggning vilka är placerad i anslutning till Stora 
Ensos logistikfastighet. Där de två yttersta spåren och 
kombiterminalens uppställningsyta utgör hyresobjektet, vilket 
framgår av bifogade och planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av att lasta, lossa och lagra plastbärare från tåg och järnväg.  

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lastning, lossning och lagring av lastbilar och tåg för tjänster som 
Hyresgästen producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 
inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2058-01-01 (40 år) 
 
 
 
 
 



40-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet uppgår till 10 307 000 SEK.  

Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av årshyran 31/3, 
30/6, 30/9 och 31/12. 
 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 

  
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Vänerexpressen AB   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



60-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Vänerexpressen (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet är kombiterminalen på Ilanda Logistikpark och 

består av spåranläggning vilka är placerad i anslutning till Stora 
Ensos logistikfastighet. Där de två yttersta spåren och 
kombiterminalens uppställningsyta utgör hyresobjektet, vilket 
framgår av bifogade och planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av att lasta, lossa och lagra plastbärare från tåg och järnväg.  

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lastning, lossning och lagring av lastbilar och tåg för tjänster som 
Hyresgästen producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 
inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2078-01-01 (60 år) 
 
 
 
 
 



60-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet uppgår till 9 381 000 SEK.  

Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av årshyran 31/3, 
30/6, 30/9 och 31/12. 
 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 

  
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60-årigt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Vänerexpressen AB   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Rörligt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
 
Hyresvärd:  Ilanda Logistikpark AB under bildande (xxxxxx-xxxx), gata, stad 
 
Hyresgäst:  Vänerexpressen (xxxxxxx-xxxx),  gata, stad 
 
 
Hyresobjektet: Hyresobjektet är kombiterminalen på Ilanda Logistikpark och 

består av spåranläggning vilka är placerad i anslutning till Stora 
Ensos logistikfastighet. Där de två yttersta spåren och 
kombiterminalens uppställningsyta utgör hyresobjektet, vilket 
framgår av bifogade och planlösning, vilken bifogas som bilaga nr 
2. 

 
 Hyresobjektet är uppfört av Hyresvärden i samarbete med 

Hyresgästen och har anpassats efter Hyresgästens specifika behov 
av att lasta, lossa och lagra plastbärare från tåg och järnväg.  

 
Objektets användning: Hyresobjektet skall enbart användas för Hyresgästens behov av 

lastning, lossning och lagring av lastbilar och tåg för tjänster som 
Hyresgästen producerar. 

 
Det är Hyresgästens ansvar att tillse att vid varje tidpunkt 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamhet i/på 
hyresobjektet. 

 
Mervärdesskatt: Ersättning för mervärdesskatt ska utgå i den mån hyresvärden är 

skyldig att redovisa mervärdesskatt för respektive kostnadspost. 
Mervärdesskatten ska beräknas efter den skattesats som vid var 
tid är tillämplig för hyresvärden. Mervärdesskatten förfaller till 
betalning samtidigt med den post mervärdesskatten avser. 

 
Försäkring: Hyresvärden skall under giltighetstiden av detta hyreskontrakt 

försäkra och i fullkraft vidmakthålla försäkring för Hyresobjektet. 
 Hyresgästen skall försäkra och under giltighetstiden för detta 

avtal i full kraft vidmakthålla sakförsäkring på alla 
verksamhetsinventarier, varulager och lös egendom, möbler och 
inredning som ägs eller installeras av hyresgästen i och omkring 
Hyresobjektet. 

 
Hyrestid: Exempelvis 2018-01-01 till 2078-01-01 (60 år) 
 
 
 
 
 



Rörligt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
Hyra: Årshyran för hyresobjektet baseras på antalet vagnar som anlöper 

Illanda kombiterminal vilka är relaterade till Hyresgästens 
verksamhet. Hyreskontraktets första basår skall vara 9 350 
vagnar. Där varje vagn belastar årshyran med 890 kr/vagn. 
Bashyran för första året är 9 350 stycken vagnar x 1 003 kr = 9 378 
050 Kr. 

  
 För perioden 1/1 - 31/12 räknas antalet faktiskt anlöpta vagnar. 

Hyresgästen skall senast 30/1 meddela Hyresvärden förra årets 
antal vagnar och hyran skall justeras efter faktiskt utfall på hyran 
som förfaller 31/3. 

 
 Det faktiska antalet anlöpta vagnar skall utgöra innevarande 

kalenderårs bashyra. 
 
 Exempel: 
 Faktiskt antal anlöpta vagnar för perioden 1/1 – 31/12 är 9 000 

vagnar. På hyran som förfaller 31/3 justeras hyresbeloppet enligt: 
9 000 stycken vagnar (faktiskt utfall) - 9 350 stycken vagnar (förra 
årets bashyra) = - 350 stycken x 1 003 kr = - 351 050 kr.
  

 Ny bashyra för innevarande år är 9 000 stycken vagnar x 1 003 Kr 
= 9 027 000 kr i årshyra. 

 
Hyran förfaller till betalning varje kvartal med ¼ av innevarande 
bashyran 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. 
 
Om Hyresgästen inte i rätt tid betalar belopp som förfallit enligt 
detta hyresavtal, ska hyresgästen utöver det förfallna beloppet 
betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (195:635) efter den 
högsta räntesats som vid var tid är medgiven. Betalningen ska 
avräknas i första hand mot upplupen dröjsmålsränta och först 
därefter mot det förfallna beloppet. 
 

Index: Ändring av ovannämnda hyra sker i enlighet konsumentprisindex 
(KPI) med oktober 2015 som basår. 

 
Deposition: Hyresgästen skall såsom säkerhet för sina förpliktelser enligt detta 

Hyreskontrakt i förskott betala en årshyra så som deposition. 
Hyresvärden kommer att återbetala depositionen vid 
upphörandet av detta Hyreskontrakt. 

  
 
 
 



Rörligt hyresavtal för Ilanda Kombiterminal, Karlstad Kommun 
 

 
Underhåll och säkerhet: Hyresgästen svarar för underhåll av Hyresobjektet och ska 

ombesörja att Hyresobjektet bibehåller det skick som var på 
tillträdesdagen.  
Hyresvärden har inte några skyldigheter att utföra förbättringar 
eller vidta andra åtgärder när det gäller Hyresobjektets skick.  
Önskar Hyresgästen att göra förändringar och installationer i 
Hyresobjektet skall detta föregås av samråd med Hyresvärden. 

 
Uppsägningstid: Uppsägningstiden av detta Hyreskontrakt skall ske skriftligen av 

endera parten minst 36 månader före den avtalade hyrestidens 
utgång i annat fall är Hyreskontraktet förlängt med ytterligare tio 
(10) år för varje gång. 

 
Tvist: Eventuell tvist i anledning av detta avtal skall handläggas av 

allmän domstol i Sverige. svensk lagstiftning skall tillämpas på 
detta avtal 

 
------------------------------ 

 
 
 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Karlstad                /                2017    
 
Hyresgäst   Hyresvärd 
Vänerexpressen AB   Ilanda Logistikpark AB under bildande 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


