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Mellan Stockholms kommun genom dess gatu —och fastighetsnämnd, nedan kallad 
staden, såsom ägare till fastigheten Östen 3 (tjänande) och Arbetsfordon AB, nedan 
kallat bolaget, ägare till fastigheten Östen 1 (härskande) har träffats följande 

SERVITUTSAVTAL 

§ 1 Nytt servitut 

Staden medger bolaget rätt att anlägga, underhålla och för all framtid bibehålla körväg 
inom den del av blivande fastigheten Östen 3 (f n del av nuvarande fastigheten 
Bromsten 8:1) som redovisas på bifogad karta, bilaga 1. 

Samtliga anläggningskostnader för körvägen skall betalas av bolaget. Vägen skall 
utföras i enlighet med inlämnad bygglovansökan, daterad 1999-03-30. Slitlagret skall 
utgöras av asfalt med en bredd om ca 3,5 meter. Bolaget svarar för drift -och 
underhållskostnaderna för körvägen. Vägen skall även fungera som tillfart till stadens 
industrimark inom fastigheterna Östen 3-6. Staden far utan ersättning använda och 
nyttja den anlagda vägen för eget bruk. I övrigt skall ingen ersättning utgå med 
anledning av servitutet. 

§ 2 Dödning av servitut, fastighetsreglering 

Parterna är överens om att nuvarande officialservitut angående rätt1  illfartsväg för 
Östen 3 över Östen 1 skall dödas. 

Bolaget överlåter utan ersättning till staden ca-60 kvm av Östen 1 som skall ingå i 
tillfartsvägen enligt bilaga 1. 

Bolaget ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning för ovannämnda 
åtgärder med stöd av detta avtal. Staden ansöker om och bekostar de fastighets-
bildningsåtgärder som samtidigt skall genomföras för Östen 3 —6 och Bromsten 8:1 
(sammanläggning samt fastighetsreglering). 

§ 3 Inskrivning av servitut 

Till säkerhet för här lämnat medgivande enligt § 1 ovan äger bolaget rätt att på egen 
bekostnad söka inskrivning i den tjänande fastigheten till förmån för ovan angivna 
härskande fastighet. 



Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Stockholm den if  /7/ /  

För Stockholms gatu —och 
fastighetsnämnd 	 För Arb 
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