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Velkommen

Stig L. Bech
Partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS
og styreleder i Norsk Eiendom

Anders Rennesund
Head of Tenant Representation i CBRE og 
styremedlem i Forum for Næringsmeglere



Litt historikk

• Første utgave utgitt av Huseiernes 
Landsforbund, Forum for næringsmeglere og 
Foreningen Næringseiendom i 2003

• Skepsis til standarden fra enkelte hold –
skreddersøm var å foretrekke

• Standardens popularitet har økt gradvis 



Litt om prosessen

Standardavtalene revideres ca hvert tredje år

• Sikre at standardavtalene fremstår som 

relevante, balanserte og oppdaterte

• Foreningene utpeker representanter til en 

arbeidsgruppe som forestår revisjonsarbeidet

• Innspill til potensielle forbedringer av 

standardavtalene noteres løpende av 

foreningene

• Denne gangen har man aktivt gått ut og bedt 

bransjen om innspill til revideringsarbeidet 



Arbeidsgruppen

Sven Magnus Rivertz
Advokat og juridisk 
fagsjef i Norsk Eiendom

Ottar Fiksdal Egset og 
Anette Thunes
Partnere og advokater i Føyen

Anders Rennesund
Head of Tenant
Representation i CBRE

Camilla Hammer Solheim 
Specialist Partner og advokat i 
BAHR

Dina Almås
Advokatfullmektig i BAHR
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De ulike avtalene

Anette Thunes
Partner

anette.thunes@foyen.no
+47 45 26 79 91

Sven Magnus Rivertz
Advokat og juridisk fagsjef 

smr@noeiendom.no / +47 90 84 48 40



De ulike avtalene

Leieavtale for 

brukte lokaler

Leieavtale for
nye lokaler

Leieavtale for 
brukt bygg

Leieavtale for 
nytt/rehabiliter

t bygg 

Fremleieavtale 

Leieavtale for 
handelslokaler 

utenfor 
kjøpesenter 

Leieavtale for 
handelslokaler i 

kjøpesenter 
(NY)

Korttidsleie av 
handelslokaler i

Co-working
«All inclusive»-

leieavtale

Utvidet 
barehouse-

leieavtale for 
nytt bygg

Barehouse-
leieavtale for 

brukt bygg

Utvidet
leieavtale for 

nytt/rehabilitert 
bygg

Barehouse 
leieavtale for 

nytt/rehabilitert 
bygg 

Parkeringsavtale 
(NY)



Vedlegg/tilleggsavtaler

• Standard miljøavtale (revidert) 

• Samordningsavtale for brannforebygging

• Databehandleravtale mellom utleier og leverandør (revidert)

• Databehandleravtale mellom utleier og leietaker (revidert)

• Mal for overtakelsesprotokoll

• Garantidokument (revidert dokument) 

• Standard vedtekter for senterforening (ny)



Hvilke endringer er gjort i «as is»-standarden?

Anette Thunes
Partner

anette.thunes@foyen.no
+47 45 26 79 91

Sven Magnus Rivertz
Advokat og juridisk fagsjef 

smr@noeiendom.no / +47 90 84 48 40



Hvilke endringer er gjort i «as-is»-standarden
Utgangspunkt → Brukte «som de er» lokaler

• 7. utgave 05/22 

• Inntatt innledningsvis: 

• Alternativ arealtabell inntatt

• Mindre justeringer i eksisterende bestemmelser 

• Forandrer ikke for å forandre
• Manglende enighet - status quo opprettholdes

• I tillegg flere nye bestemmelser 

• Utslag av hva som har vært fokusområder



Tema som har vært særskilt fokus

• Rett til å innhente forbruksdata/
energidata

• Rett til stordata knyttet til drift av 
bygget

• Miljøansvar

• Samfunnsansvar, menneskerettig-
heter, anti-korrupsjon og anti-
hvitvasking

• Personvern

Har resultert i flere nye bestemmelser 



Ansvar for offentligrettslige krav – punkt 6.2

• Ansvar for 
offentligrettslige krav er 
presisert 

• Ingen realitetsendring  

• Basert på innspill i 
høringsrunden



Felleskostnader - punkt 8.5 

• Endret i tråd med 
felleskostnadsveileder

• Gir uttrykk for beste 
praksis 

• Basert på innspill i 
høringsrunden



Sikkerhetsstillelse - punkt 11.2 

• Inntatt at garantien 
ikke skal inneholde 
preklusive 
varslingsfrister

• Nytt revidert 
garantibilag 



Miljøansvar – nye bestemmelser

• Nye bestemmelser om partenes miljøansvar er inntatt 
gjennomgående i avtalen

• Ny regulering i punkt 12.3, 14.3, 15.5, 16.4, 17.4 og 
punkt 26 



Leietakers endringer – nytt punkt 12.10/17.1  

• Bestemmelse om økt 
kapasitet/forsyning av 
energi mv. flyttet til 
punkt 12.10 (leietakers 
bruk)

• Ingen realitetsendring 
for øvrig



Måling/innhenting av energiforbruk/forbruksdata 
- punkt 13

• Tilgang til energidata 
viktig forutsetning for 
god drift og 
energieffektivisering

• Utfordringer for 
gårdeiere med å få 
tilgang til energidata 
etter etablering av Elhub

• Leietaker må gi fullmakt



Tinglysning/pantsettelse - punkt 23.1

• Oppdatert iht. 
endret 
begrepsbruk hos 
Statens Kartverk



Overdragelse - punkt 25.2 

• Basert på innspill fra 
høringsrunden

• Presisert at punkt 
25.2 ikke gjelder for 
selskaper som er 
notert på et regulert 
marked



Nye bestemmelser – punkt 26 -29

• Punkt 26 - bestemmelse om miljøtiltak 

• Punkt 27 – bestemmelse om  
menneskerettigheter, hvitvasking og 
korrupsjon 

• Punkt 28 – bestemmelse om personvern

• Punkt 29 – bestemmelse om andre data 
(stordata)



Samordningsavtale for brannforebygging– ny 
bestemmelse i punkt 30

• Bevisstgjøring av 
partene

• Eksisterende bilag 
som benyttes i for 
liten grad 



Hva er ikke endret? 

Koronaklausul/force majeure: 

• Pandemien har aktualisert 
spørsmålet 

• Delte oppfatninger om behov

• Ingen regulering er inntatt

• Bakgrunnsretten/reglene om force 
majeure

• Vurdere behov for 
spesialregulering 

Eiendomsskatt/nye skatter: 

• Gjenganger 

• Ingen regulering er inntatt

• Ingen endret vurdering

• Må evt. forhandles individuelt 



Utvalgte temaer: Klima og miljø

Camilla H. Solheim
Advokat/Specialist Partner

+47 932 19 017

chs@bahr.no 

mailto:chs@bahr.no


Miljøansvar

• Leiemalenes miljøprofil har vært største fokus ved denne rundens oppdatering

• Ønske fra organisasjonenes side om å bidra til en mer miljøvennlig eiendomsbransje

• Hensyn:

• Ønske om å innføre bestemmelser som har mest mulig effekt 

• Forutberegnelighet for partene mht. fremtidige kostnader

• Løsning

• Mellomløsning der begge partene skal bidra til miljøvennlig bruk og drift av leieobjektet, 
men der investeringer i miljøtiltak skal avtales særskilt



Nye bestemmelser om miljøansvar

• Leietaker skal bidra til miljøvennlig bruk og 

drift av eiendommen og leieobjektet, og 

skal overholde de krav og rutiner som 

følger av eiendommens eventuelle 

miljøsertifisering 

• Utleiers og leietakers utskiftinger, 

vedlikehold og endringer skal baseres på 

miljøeffektive løsninger og gjennomføres 

med miljøvennlige produkter og 

materialer

12 LEIETAKERS BRUK AV LEIEOBJEKTET

12.3 Leietaker skal i Leieperioden bidra til miljøvennlig bruk og drift av 
Eiendommen og Leieobjektet, og skal etterleve de krav og rutiner som 
følger av Eiendommens eventuelle miljøsertifisering slik de til enhver tid 
gjelder. 

14 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT

14.3 Utleiers arbeider skal foretas på en forskriftsmessig og håndverksmessig 
god måte. Arbeidene skal baseres på miljøeffektive løsninger og 
gjennomføres med miljøvennlige produkter og materialer.

15 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

15.5 Leietakers arbeider skal foretas med vanlige vedlikeholdsintervaller og 
på en forskriftsmessig og håndverksmessig god måte. Arbeidene skal 
baseres på miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer. 



Nye bestemmelser om miljøansvar – forts.

• Partene skal samarbeide om å heve og 
videreutvikle leieobjektets miljøstandard i 
leieperioden ved for eksempel 
gjennomføring av miljøtiltak

• De tiltakene som partene er enige om å 
gjennomføre skal reguleres i en egen 
miljøavtale

• Forenkling av miljøavtalen 

• Mål om å gjøre den lettere tilgjengelig for 
forhåpentligvis å øke bruken

16 UTLEIERS ARBEIDER I LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN

16.4 Arbeidene etter dette punkt 16.1 skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer

17 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET

17.4 Endringer etter dette punkt 17 skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer.  

26 MILJØTILTAK 

26.1 Partene skal samarbeide om å heve og videreutvikle 
Leieobjektets miljøstandard i Leieperioden ved for 
eksempel gjennomføring av miljøtiltak. De tiltakene som 
partene er enige om å gjennomføre skal reguleres i en egen 
miljøavtale. 



Utvalgte temaer: Ny Compliance-regulering

Anette Thunes
Partner

anette.thunes@foyen.no
+47 45 26 79 91

Ottar Egset
Partner

ottar.egset@foyen.no
+47 90 57 91 67



Ny compliance-regulering  

Fokus og ønske fra aktører i bransjen:

• Innspill etter forrige revisjon - risiko for hvitvasking betydelig 

Hensyn: 

• Ønske om å innføre bestemmelser for å høyne seriøsitetsnivået 

• Balansert bestemmelse – plikt for begge parter 

Løsning: 

• Enkel regulering i punkt 27 (minimum)

• Alternativ utvidet versjon bak i alternativ tilleggstekst 



Ny compliance-regulering  

• Partene er forpliktet til å drive sin virksomhet slik at brudd på menneskerettigheter 

ikke oppstår og anstendige lønns- og arbeidsvilkår sikres

• Partene skal besørge rimelige tiltak for å unngå hvitvasking, korrupsjon, mv. 

• For å ivareta pliktene skal partene etablere internkontroll tilpasset virksomheten

• Rett til innsyn i hverandres dokumentasjon og systemer for å ivareta pliktene

• Skal uoppfordret varsle skriftlig ved manglende oppfyllelse av pliktene



Menneskerettigheter, hvitvasking og korrupsjon - ny 
bestemmelse i punkt 27  



Menneskerettigheter, hvitvasking og korrupsjon -
utvidet alternativ bestemmelse i punkt 27  



Utvalgte temaer: Databehandleravtalene

Haakon Føyen
Advokatfullmektig

Haakon.foyen@foyen.no
+47 95 85 79 73

Knut Fiane
Partner

knut.fiane@foyen.no
+47 95 27 00 80



Data, personvern og reviderte behandleravtaler

• Nye standarder for 
databehandleravtaler tilpasset 
eiendomsbransjen

• Tidligere syndet mye på dette punkt 
selv om manglende eller mangelfull 
databehandleravtale medfører høy 
risiko

• Lovpålagt i mange situasjoner

• Nødvendig for å utnytte potensialet 
til stordata og smartbygg

• Hovedavtalene legger derfor opp til at 
databehandleravtale må inngås i to 
typetilfeller (men flere kan tenkes):

• Mellom Leietaker (Behandlingsansvarlig) 
og Utleier (Databehandler)

• Mellom Utleier (Databehandler) og 
Leverandør (underdatabehandler)

• Norske og engelske versjoner



Persondata og andre data



Databehandleravtalene

• Malene har nå blitt enklere å bruke

• Veiledning bakerst i malen

• Malene tar utgangspunkt i to typetilfeller 
(men kan brukes i flere):

• Mellom Leietaker (Behandlingsansvarlig) 
og Utleier (Databehandler)

• Mellom Utleier (Databehandler) og 
Leverandør (underdatabehandler)

Består av en hoveddel og to vedlegg som 
må utfylles, gjerne i felleskap:

Vedlegg 1

1. Behandlingsaktiviteter og formål

2. Typer personopplysninger og kategorier 
av registrerte personer

Vedlegg 2:

1. Underleverandører



Oppbygning 
«Hoveddelen»

• Den behandlingsansvarliges plikter 

• Instruksjonsrett

• Informasjonssikkerhet 

• Bistandsforpliktelser

• Avvik og avviksmeldinger 

• Konfidensialitet 

• Sikkerhetsrevisjon

• Underleverandører

• Avtalebrudd

• Varighet og avslutning

• Tvister og jurisdiksjon 



Vedlegg 1                                Vedlegg 2

1. Behandlingsaktiviteter og formål

2. Typer personopplysninger og 
kategorier av registrerte personer

1. Godkjente underleverandører

Vedlegget bestemmer hvilke underleverandører 
Utleier eller Underleverandør kan bruke.



Ny avtalemal for kjøpesentre

Camilla H. Solheim
Advokat/Specialist Partner

+47 932 19 017
chs@bahr.no

mailto:chs@bahr.no


Ny standard for lokaler i kjøpesenter

• Hensyn:

• Et kjøpesenter er en spesiell enhet som krever større kontroll fra utleier side enn i 
ordinære leieforhold

• Samtidig et ønske fra organisasjonene om at standardene skal være balanserte

• Løsning:

• Tatt utgangspunkt i den ordinære malen for brukte lokaler

• Sett hen til maler brukt av de største kjøpesenteraktørene i markedet

• Standarden reflekterer i stor utstrekning det organisasjonene oppfatter som vanlig praksis 
i markedet, men mer i tråd med balansen i de øvrige malene



Sentrale bestemmelser i kjøpesenterstandarden

• To alternativer for leie

• Omsetningsleie med minimumsleie eller fast leie

• Bestemmelser om levering av omsetningsrapporter og avregning av leien (hvis omsetningsleie)

• Bestemmelser om senterforening og markedsføringsbidrag, samt vedtekter for senterforeningen

• Plikt for leietaker til å holde virksomheten åpen og i drift innenfor kjøpesenterets åpningstider, 
tilleggsleie hvis plikten misligholdes

• Plikt for utleier til å sørge for at kjøpesenteret drives på en måte som fremmer leietakernes 
forretningsdrift

• Rett for utleier til å flytte leietaker til annet lokale i kjøpesenteret, men slik at leietaker kan si 
opp leieavtalen dersom det nye lokalet ikke er av samme kvalitet som det opprinnelige hva 
gjelder areal, plassering, utforming etc.



Avslutning / Spørsmål


