
LEIEAVTALER  
MED OFFENTLIGE  
LEIETAKERE
EN VEILEDNING

REVIDERT
November 2019



2



3

Norsk Eiendom har sammen med Huseiernes 
Landsforbund og Forum for Næringsmeglere  
utarbeidet og videreutviklet et sett med standard 
leieavtaler for næringslokaler – «Standard avtalene». 
Dette arbeidet har pågått over flere år. Norsk Eien
dom tok for en tid tilbake et initiativ overfor 
 Statsbygg og Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) for at også offentlige leietagere skulle benytte 
Standardavtalene. Vår tanke med dette var at en 
gjennom  arbeidet og mest mulig ensartet praksis 
ville bidra til å redusere risiko for partene og deri
gjennom redusere leieprisnivået og konfliktnivået 
over tid. Statsbygg og Difi har etter omfattende 
drøftinger blant de større offentlige leietagerne 
kommet frem til at det er gunstig for offentlige   
leietagere å bygge videre på den kontraktstradisjon 
som følger av «Standardavtalene». Norsk Eiendom 
mener at dette er positivt for både leietagere   
og utleiere. 

Statsbygg og Difi lanserte i 2015 en markup 
 versjon av Standardavtalen («Markupversjonen» 
hvor de anbefalte endringer av en rekke bestem
melser. Fra vår side var det anbefalt at Markup 
versjonen skulle angi de formelle avvik som var en 
direkte følge av de offentlige leietagernes egenart.   
I Markupversjonen er flere av anbefalingene 
også av kommersiell art. Anbefalingene er gjort 
uten  at mange av synspunktene fra Huseiernes 
Landsforbund, Forum for Næringsmeglere,  
Norsk Eiendoms meglerforbund og Norsk  Eiendom 
ble hensyntatt. 

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør
Norsk Eiendom

Forord

I realiteten innebærer Markupversjonen at utleiere 
påføres en risiko de normalt ikke tar høyde for i sin 
prising av leieobjektet. Norsk Eiendom har derfor 
funnet det nødvendig å belyse risikoen slik at den 
enkelte utleier selv ved bruk av denne veilederen 
kan vurdere de enkelte endringsforslagene.   
Det gjøres spesielt oppmerksom på at enkelte   
offentlige leietagere i tilbudskonkurranser kan   
f orkaste tilbud, dersom det er tatt vesentlige  
forbehold fra utleiers side. 

Fra mai 2019 har Statsbygg introdusert en ny 
markup («Markup 2019»). Kommentarene i 
denne veilederen er tilpasset denne versjonen.
Markup 2019 er basert på «Standard leieavtale 
for næringslokaler (nye/rehabiliterte lokaler  6. utgave 
01/19», og vil ikke nødvendigvis ha overføringsverdi 
på alle punkter til øvrige versjoner av Standard
avtalene. 

Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at 
 konkrete forespørsler fra offentligere leietagere 
kan inneholde andre endringer enn de som er  
inntatt i Markup 2019. Det er derfor grunn til  
aktsomhet ved utarbeidelse av tilbud der leietagers 
kontraktsforslag ligger som en del av forespørselen. 

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med  
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. 

Majorstuen, november 2019 
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4. LEIEOBJEKTET 

4.4 Justering av leie for negativt arealavvik
Nærmere om endringen
Utleier skal sørge for oppmåling av leieobjektet før overtakelse, 
og dokumentasjon av målingene skal oversendes til leietaker. 
Dersom oppmålingen avdekker negativt arealavvik i forhold 
til det arealet som er oppgitt i bestemmelsens punkt 4.2,   
og dette ikke skyldes endringer leietaker har krevd etter 
avtaleinngåelsen, skal leien nedjusteres tilsvarende basert   
på  kvadratmeterprisene i punkt 8.1.

Dette er  imidlertid ikke vanlig. Leietaker vil da ofte 
argumentere med at en ikke er villig til å betale for 
mer enn hva han etterspør/har avtalt. 

Bestemmelsen baserer seg på at leien oppgitt   
i punkt 8.1 er angitt per kvadratmeter. Ca angivelse   
av arealene vil medføre vanskeligheter ved beregning 
av eventuelle avvik.

Når det gjelder as-is-lokaler er det ikke vanlig å foreta 
oppmåling ut fra betraktningen om at en leier det en 
ser. Eventuelle arealavvik vil ikke ha noen betydning, 
med mindre det er holdepunkt for det motsatte i avtalen 
mellom partene eller forutgående forhandlinger.

Veiledning til de enkelte bestemmelsene 
følger nummereringen i Mark-up 2019

Merknad/anbefaling
Dersom leiesummen i punkt 8 ikke er basert på    
pris pr m2 kan bestemmelsen by på en utfordring   
i  vurderingen av hvilke priskonsekvenser arealavvik 
skal få. Slik bestemmelsen er utformet vil ethvert 
negativt arealavvik gi leietaker rett til en nedjustering 
av leiesummen. Ordlyden åpner ikke for å legge inn 
en cap/grense slik at endringer under en viss prosent 
eller angitt areal, ikke skal ha betydning for leiesum-
men. Videre er det bare negative avvik som skal ha 
innvirkning på leiesummen og ikke positive avvik. 
Bestemmelsen har ingen overføringsverdi til as-is 
lokaler der leien er basert på lokalene slik de frem-
står ved visning.

Det vil være et rent kommersielt spørsmål hvorvidt 
man som utleier skal godta en slik bestemmelse.  
Det er ikke uvanlig med en bestemmelse der endelig 
leie baseres på oppmåling før overtakelse. Bestem-
melsen er ikke spesielt tilpasset eller begrunnet i 
statlige/offentlige leietakers behov. Det anbefales at 
det inntas en cap/grense slik at ikke ethvert negativt 
avvik medfører justering av leien. En cap/grense på 
+/- 2-5 % er ikke uvanlig – noe avhengig av lokalenes 
angitte størrelse. Dette er særlig mye brukt hva angår 
nybygg.

Utleier må være oppmerksom på at slik bestemmelsen 
er formulert er det utleiers ansvar å foreta oppmåling, 
for deretter å nedjustere leien dersom oppmålingen 
avdekker negativt arealavvik. Vi mener at det bør 
inntas en frist for leietaker til å komme med even-
tuelle innsigelser til oppmåling/nedjustering av leie, 
slik at utleier ikke risikerer at leietaker kommer med 
innsigelser langt ut i leieperioden. Fristen kan f.eks. 
settes til 30 dager etter mottakelse av oppmålingen.
Det bør også vurderes om også positive arealavvik 
bør medføre justering av leiesummen. 

4.5, 4.6 og 4.7 Leietakers fortrinnsrett
Nærmere om endringen
Leietaker har fortrinnsrett til å leie ledig areal i eiendommen 
forutsatt at dette er samme kategori som leieobjektet. Leien 
skal baseres på samme kvadratmeterpris som leien i punkt 
8.1, og øvrige vilkår skal være som i leieavtalen. Utleier plikter 
å varsle leietaker om ledige arealer, og leietaker må frem
sette melding til utleier innen 1 måned etter at leietaker 
mottok varsel fra utleier om de ledige arealene. Dersom det 
ledige arealet ikke kan deles på en hensiktsmessig måte,  
f.eks. ved at restarealet ikke blir utleiebart, må fortrinnsretten 
gjøres gjeldende for hele arealet.

Merknad/anbefaling
I tidligere utgave av Statsbyggs forslag til endringer 
var denne bestemmelsen inntatt som en alternativ 
bestemmelse og det ville bero på forhandlinger 
 mellom partene hvorvidt en slik bestemmelse skulle 
inntas.

Bestemmelsen legger opp til at leien for de  eventuelle 
utvidede lokalene låses til det nivå man er på for 
eksisterende leietaker. Det vil være et rent kommer-
sielt spørsmål om utleier skal godta en slik bestem-
melse. Bestemmelsen medfører at endringer i   
markeds leie ikke hensyntas ved utvidelse av eksis-
terende leieforhold og det er ingen særlige grunner 
som tilsier at offentlige leietakere skal innrømmes 
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5.3 Passivitet anses som samtykke til endring   
a v virksomheten i leieobjektet
Nærmere om endringen
Anbefalingen går ut på at manglende svar fra utleier på en 
søknad om samtykke etter punkt 5.2, skal anses som samtykke. 

en slik rabatt. Dette må bero på forhandlinger mellom 
partene og vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Utleier bør også merke seg at bestemmelsen gjelder 
ledige arealer på eiendommen som sådan, og dette 
kan i enkelte tilfeller omfatte svært mye. Bestemmelsen 
reiser også spørsmål om hva som skal anses som 
arealer av samme «kategori». Dersom man velger  å 
benytte bestemmelsen bør det vurderes  om dette bør 
avklares nærmere i leieavtalen, slik at man innsnevrer 
muligheten til å utvide eksisterende leieforhold. Dette 
kan f.eks. gjøres ved at aktuelle arealer angis konkret, 
at arealene må være i sammenheng med eksisterende 
arealer eller angis til å gjelde et bygg. Videre anbefales 
å innta bestemmelse om at leien for de utvidede   
arealene skal settes til markedsleie.

5. LEIETAKERS VIRKSOMHET

5.1 og 5.2 Leietakers virksomhet og virksomhetsprofil
Nærmere om endringen
Statsbygg har i punkt 5.1 som gjelder hva leieobjektet skal 
benyttes til, endret ordlyden «må kun» til «skal». Videre har 
Statsbygg i punkt 5.2 strøket «herunder drift av annen,   
beslektet virksomhet». 

Statsbygg har også i punkt 5.2 strøket siste del av nest siste 
setning, om at leietaker skal stille en etter utleiers oppfatning 
tilfredsstillende sikkerhet for sine forpliktelser, for det tilfelle at 
endringer medfører en økt avgiftsmessig belastning for utleier. 

I punkt 5.2 siste setning er bestemmelsen om at opprett
holdelse av eiendommens virksomhetsprofil/virksomhets
sammensetning skal anses som saklig grunn, strøket. 

Hvorvidt utleier kan akseptere bestemmelsen må 
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I de tilfeller 
utleier har en særlig interesse i å beskytte virksom-
hetsprofilen i eiendommen, anbefales det ikke at 
bestemmelsen strykes. 

Merknad/anbefaling
Det er vanskelig å se begrunnelsen for endringen   
i punkt 5.1 fra «må kun» til «skal» benyttes til den 
angitte virksomheten, men etter vårt syn innebærer 
ikke endringen økt risiko for utleier, og endringen   
bør derfor kunne aksepteres. 

Bestemmelsen som er strøket i punkt 5.2 siste setning, 
var ment som en eksemplifisering av hva som kan 
regnes som saklig grunn. Etter vår vurdering vil 
fremdeles opprettholdelse av virksomhetsprofil/
virksomhetssammensetning kunne regnes som saklig 
grunn. Imidlertid kan det, ved å stryke bestemmelsen, 
bli spørsmål om partene har tatt et bevisst valg om 
at endring i virksomhetsprofil/virksomhetssammen-
setning ikke skal anses som saklig grunn. 

Merknad/anbefaling: 
Forslaget kan ikke anses begrunnet i statlige/ 
offentlige behov. Det er heller ikke begrunnet  hvorfor 
passivitet skal ha slike virkninger. Endringer i virk-
somheten i leieobjektet kan ha stor betydning for 
utleier, blant annet som følge av leietakers endrede 
avgiftsmessige status, dog ref. avgiftsbestemmelsen. 
Videre kan bestemmelsen medføre at det oppstår 
uenigheter mellom partene om hva som anses som 
rimelig tid, og anbefalt endring innebærer derfor en 
unødvendig usikkerhet for begge parter. 

Utleier bør i utgangspunktet ikke akseptere å bli 
fratatt kontroll med hva slags virksomhet som drives 
i leieobjektet. En søknad om endring bør under enhver 
omstendighet være skriftlig. Dette gjelder f.eks. ved 
fremleie, se punkt 24. Passivitetsvirkningen bør som 
utgangspunkt ikke aksepteres. Skal den aksepteres 
bør den knyttes opp mot at svar må foreligge innen 
f.eks. 4 uker etter at utleier har bekreftet mottak av 
søknaden. Ved fastsettelse av fristen må hver enkelt 
utleier vurdere hva som er tilstrekkelig. Fristen bør 
være romslig nok og hensynta at responstiden kan 
variere ved ferieavvikling, sykdom etc. hos utleier. 
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7. LEIEPERIODEN

7.1 Varighet på leieforholdet
Nærmere om endringen
Det er foreslått inntatt at leieforholdet løper fra den datoen 
leieobjektet overtas av leietaker etter reglene i punkt 6  og 
frem til en nærmere angitt dato. 

Merknad/anbefaling
I punkt 6.1 er det lagt opp til at man skal innta dato 
for avtalt overtakelse. Det fremstår som uklart hvorfor 
oppstartdatoen skal inntas i punkt 6.1 i stedet for 
punkt 7.1. Det er også uklart hva som er bakgrunnen 
for at det er foreslått at definisjonen av «Overtakelse» i 
punkt 7.1 skal slettes. I Mark-up 2019 er «Overtakelse» 
noen steder blitt endret til overtakelse, men andre   
steder er dette ikke endret. Dette kan skape uklarhet. 
Vi anbefaler at man opprettholder definisjonen   
«Overtakelse», enten i punkt 6.1 eller 7.1 og at  
Overtakelse benyttes konsekvent i hele leieavtalen. 

6. OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER

6.1 Tidspunkt for overtakelse (Nytt punkt)
Nærmere om endringen
Statsbygg har satt inn et nytt punkt 6.1 hvor det er lagt opp 
til at det skal settes inn avtalt tidspunkt for overtakelse. 

Merknad/anbefaling 
Bestemmelsen må ses i sammenheng med punkt 7.1 
om leieperiodens varighet og punkt 20.1 og 20.2 
dagmulkt. Dersom det ved avtaleinngåelse er usikker-
het knyttet til ferdigstillelsesdato, bør bestemmelsen 
tilpasses slik at det avtales en periode hvor ferdig-
stillelse/overtakelse skal skje, og at endelig overtakel-
sesdato varsles innen en i leieavtalen fastsatt frist før 
overtakelse. 

Merknad/anbefaling
Bestemmelsen ligner entreprisekontraktenes standard-
bestemmelse om retten til å nekte overtagelse, men 
har likevel en annen terskel. Eksempelvis fastsetter 
NS 8406:2009 at byggherren kan nekte å overta   
«hvis det ved overtakelsesforretningen påvises slike 
mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre 
den forutsatte bruken». Det er således ikke gitt at 
utleier etter entreprepriseavtalen kan nekte å overta, 
selv om leietaker etter leieavtalen kan nekte å overta. 
Dersom utleier aksepterer å innta slike bestemmelser 
i leieavtalen, bør utleier sørge for at bestemmelsene 
er like i entreprise- og leieavtalen («Back-to-back»).  
I tillegg er det viktig at utleier sørger for at punkt 6.9 
inntas slik at det er leietakers risiko dersom leie-
objektet urettmessig nektes å overtas. 

6.5 Reklamasjon (Standardens punkt 6.4) 
Nærmere om endringen
Statsbygg har strøket setningen om at leietaker ikke kan 
gjøre gjeldende som mangel, forhold som leietaker kjente  
til ved overtakelse. 

Merknad/anbefaling 
Etter vårt syn bør endringen ikke aksepteres. 
 Setningen er begrenset til forhold som leietaker   
er kjent med på overtakelsen og bestemmelsen   
er ikke urimelig. Slike forhold bør påpekes på  
overtakelsesbefaringen og av bevishensyn inntas   
i overtakelsesprotokollen. 

Utleier bør være oppmerksom på at dersom leietaker 
reklamerer på forhold som var synlige eller som 
leietaker var kjent med på overtakelse, kan dette 
innebære at leietaker har reklamert på for sent. 

6.7, 6.8, og 6.9 Leietaker kan nekte å overta leieobjektet 
Nærmere om endringen
Det er foreslått et tillegg om at leietaker kan nekte å overta 
leieobjektet dersom kravene i punkt 6.2, jf. punkt 4.1 ikke   
er oppfylt, samt i de tilfeller det foreligger mangler ved   
dokumentasjonen som det er avtalt at skal foreligge ved 
overtakelsen. Dersom leietaker urettmessig nekter å overta 
leieobjektet er dette leietakers risiko slik at overtakelse skal 
anses å ha funnet sted.
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7.2 Rett til forlengelse
Nærmere om endringen
I punkt 7.2 er leietaker gitt en rett til å forlenge leieavtalen 
på samme vilkår. 

Hvorvidt man skal akseptere en slik bestemmelse    
vil avhenge av mulighetene for å innta ovennevnte   
i leiekontrakten og eventuelt muligheter for utleie   
til andre leietakere (arealets beliggenhet, størrelsen 
på arealet, at arealet er sammenhengende, atkomst 
osv.). Videre vil det være av stor betydning om leie-
objektet er tilpasset leietakers spesielle behov og 
hvilke investeringer som er gjort. Bestemmelsen bør 
ikke godtas uten at risikoen er prissatt i tilbudet, eller 
at termineringsretten gis på visse forutsetninger. 

Merknad/anbefaling:
Hvorvidt det skal gis opsjoner er et rent kommersielt 
spørsmål som ikke er spesielt for statlige/offentlige 
leietakere. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt 
tilfelle. Bestemmelsen legger ikke opp til justering   
til markedsleie. Ved spørsmål om forlengelse blir det 
vanligvis et valg mellom å forlenge på eksisterende 
vilkår, forlengelse på eksisterende vilkår justert for 
markedsleie, eller forlengelse på nye vilkår (som   
i realiteten er ny forhandling med ny leie og nye 
leievilkår).

Dersom man velger å gi leietaker en opsjon, må det 
også tas stilling til om man kan akseptere at opsjonen 
gis på like vilkår, herunder lik leiepris. Forslag til 
tilleggstekster er utarbeidet bakerst i Standardavtalen. 
Tilleggsteksten omfatter både forslag til bestemmelse 
for de tilfeller leiekontrakten forlenges på eksisterende 
vilkår og forlengelse til markedsleie.

8. LEIEN, FELLESKOSTNADENE MV.

8.1 Leiepris basert på ulike areal
Nærmere om endringen
Endringen legger opp til at leiesummen skal baseres på  
leie pris per kvadratmeter på ulike areal. Bestemmelsen   
henger sammen med punkt 4.4 om reduksjon av leien   
ved negativt avvik fra oppgitt areal. 

Merknad/anbefaling:
Dersom utleier aksepterer endringsforslaget i punkt 
4.4, slik at leien skal justeres ved negativt avvik,   
bør også punkt 8.1 endres slik at leiepris per m2   
for de ulike arealer er presisert. For øvrig vil det 
neppe utgjøre noen ulempe for utleier å akseptere 
bestemmelsen selv om leien ikke skal justeres ved 
arealavvik. 

ALTERNATIV BESTEMMELSE OM OPPSIGELSES-
ADGANG FOR LEIETAKER

7.4 Oppsigelsesadgang for leietaker 
Nærmere om endringen
Det er inntatt en alternativ bestemmelse om oppsigelses
adgang for leietaker på nærmere angitte vilkår. 

Merknad/anbefaling
En bestemmelse som gir leietaker en oppsigelsesrett 
innebærer en betydelig risiko for utleier, og må vur-
deres konkret og eventuelt prises inn i leien. 

Det er ikke urimelig å få dekket inn risikoen for   
terminering. Dette kan gjøres på flere måter. F.eks. 
kan en leieavtale med termineringsrett påføres et 
termineringspåslag som betales i hele leietiden, eller 
at terminering utløser et termineringsgebyr. Et slikt 
gebyr kan f.eks. beregnes som X % av gjenværende 
leiesum. En mellomvariant kan være å sette tidligste 
mulighet for terminering slik at terminering ikke kan 
skje før f.eks. etter 5 år av leieperioden. I slike tilfeller 
bør termineringspåslag og termineringsgebyr vurderes 
langt lavere. Det bør også vurderes om en delvis 
terminering er like tjenlig for leietaker. Dette reduserer 
også risikoen for utleier. I de tilfeller der leietaker 
ønsker å terminere deler av leiearealet, kan utleier 
fastsette avgrensingen for det gjenværende leiearealet 
med en grense på +/- X % av det gjenværende arealet. 

8.3 – 8.6 Merverdiavgiftskompensasjon
Nærmere om endringen
I Markup 2019 er det i punkt 8.3 – 8.7 tatt inn bestemmelser 
om såkalt merverdiavgiftskompensasjon. Dette er leietakers 
kompensasjon til utleier, for at inngående merverdiavgift på 
kostnader tilknyttet leieforholdet ikke kan fradragsføres. 

Merknad/anbefaling
Bestemmelsene er kun aktuelle dersom leietaker 
verken skal drive avgiftspliktig- eller kompensasjons-
berettiget virksomhet i leieobjektet, og utleier således 
påføres et avgiftstap ved at merverdiavgift ikke kan 
gå til fradrag. Dersom kompensasjonsbestemmelsene 
benyttes, er det viktig at kompensasjonen beregnes 
nøye og at en tar stilling til hvor lenge den skal betales. 
For at partene skal forstå hvordan kompensasjonen 
virker, anbefales det at det vedlegges et eksempel 
på beregningen.
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8.7 Etterskuddsvis betaling av leie
Nærmere om endringen
Det er lagt opp til at partene alternativt kan velge etterskudds
vis betaling av leien. I tillegg er der foreslått at første leietermin 
skal forfalle til betaling 30 dager etter overtakelse, uansett om 
det er avtalt forskuddsvis eller etterskuddsvis betaling  av leien.

Merknad/anbefaling
Etterskuddsvis betaling innebærer et brudd med 
langvarig markedspraksis og behovet for endringer 
på dette punkt er ikke begrunnet. Dette henger 
sammen med utleiers finansiering og er et rent kom-
mersielt spørsmål. For leietaker kan etterskuddsvis 
betaling være begrunnet i interne instrukser.

Etter bokføringsregelverket skal tjenester faktureres 
løpende, og i henhold til Merverdiavgiftsloven skal 
merverdiavgift innbetales i den merverdiavgifts-
terminen faktura er utstedt. Utleier kan derfor komme 
i en posisjon hvor merverdiavgift må innbetales til 
staten før tilsvarende beløp er mottatt fra leietaker. 
Med mindre leietaker kan vise til gode grunner for 
etterskuddsvis betaling, bør ikke en slik bestemmelse 
aksepteres. Dette gjelder også bestemmelsen om   
at første leietermin skal forfalle til betaling 30 dager 
etter overtakelse.

9. LEIEREGULERING

Nærmere om endringen
Statsbygg legger opp til at indeksreguleringen skal være   
en prosentandel av full indeks. Standardavtalen forutsetter 
100 % regulering. 

Merknad/anbefaling
Dette er en kommersiell vurdering for utleier, men full 
indeksregulering er ihht. markedspraksis. Spørsmålet 
er ikke enestående for offentlige leietakere. Utleier må 
foreta en vurdering av hvilke konsekvenser en redu-
sert indeksregulering vil få, for leie og eiendomsverdi.

8.15 Eiendomsskatt
Nærmere om endringen
Forslaget innebærer at eiendomsskatt skal dekkes av utleier 
og ikke inngå i leietakers andel av felleskostnadene.

Merknad/anbefaling
Bestemmelsen avviker fra standarden der eiendoms-
skatt inngår som del av leietakers andel av felleskost-
nadene. Det vil være en rent kommersiell vurdering om 
bestemmelsen kan aksepteres av den enkelte utleier. 
Utleier bør være oppmerksom på at det kan være 
kompliserende for felleskostnadsavregningen i   
flerbrukerbygg, som Mark-up 2019 er basert på,   
om eiendomsskatt inngår som en del av felles-
kostnadene for kun noen av leietakerne i bygget.

8.10 Rett til innsyn i felleskostnadsregnskapet
Nærmere om endringen
Det forslås en bestemmelse som fastsetter at leietaker skal ha 
rett til innsyn i utleiers hovedbok og øvrig dokumentasjon, slik 
at han kan kontrollere utleiers avregning av felleskostnadene.

Merknad/anbefaling
Felleskostnader, regnskap og avregning skal være 
basert på et åpen-bok-prinsipp. Leietaker kan etter 
Standardavtalen og husleieloven kreve at utleier 
hvert år legger frem regnskap som viser at kostnadene 
foreligger, kostnadsnivået og kostnadsfordelingen. 
Etter vårt syn kan endringen aksepteres, men utleier 
(og leietaker) bør vurdere om man skal konkretisere 
nærmere hvilken «øvrig dokumentasjon» leietaker 
skal få innsyn i, og på hvilken måte innsyn skal gis. 
Materialet bør tilgjengeliggjøres for leietaker i en 
form som gjør det mulig for leietaker å kontrollere 
tilleggsregninger uten uforholdsmessige anstrengelser. 
Samtidig bør utleier ikke pålegges uforholdsmessig 
tid- og kostnadskrevende arbeid i forbindelse med 
innsynet. 

10. MERVERDIAVGIFT

10.2 Utleiers registrering i merverdiavgiftsregisteret
Nærmere om endringen
Det er inntatt en bestemmelse om at leietaker kan kreve at 
leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig, dersom 
regelverksendringer eller bruksendringer gjør det mulig. 

Merknad/anbefaling
Generelt sett kan vi ikke se noe i veien for en slik 
bestemmelse, da utleier normalt vil være tjent med 
at leieforholdet er omfattet av registreringen. Vi antar 
likevel at det vil kunne være utleiere som av ulike 
årsaker ikke ønsker å være registrert i merverdi-
avgiftsregisteret. Bestemmelsen må i så fall strykes.
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10.5 Leietakers opplysningsplikt ved endring   
i avgiftsmessig status
Nærmere om endringen
Det er foreslått at leietaker kun plikter å gi utleier opplysninger 
om forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige 
statusen, i den utstrekning leieobjektet er omfattet av utleiers 
registrering i henhold til avsnitt 10.1. 

Dersom utleier aksepterer bestemmelsen, bør den 
imidlertid flyttes til punkt 10.1. Punkt 10.2 er en 
«inneståelsesbestemmelse», hvor leietaker innestår 
for at vilkårene for registrering er oppfylt for det   
arealet som i henhold til punkt 10.1 er omfattet av 
utleiers frivillige registrering. Det foreslåtte tillegget 
passer systemteknisk dårlig inn i punkt 10.2. Dette 
understrekes av at punkt 10.3 gir utleier rett til  
å legge merverdiavgift på leien, utelukkende på   
arealer som omfattes av punkt 10.1. 

Det kan være fornuftig å reforhandle leieavtalen dersom 
leieforholdet skal «omklassifiseres» fra ikke omfattet 
av registreringen, til omfattet av registreringen. 

Hver utleier må vurdere om bestemmelsen kan   
aksepteres. Dersom bestemmelsen aksepteres,   
bør den flyttes til punkt 10.1. 

Merknad/anbefaling
Utleier som er frivillig registrert etter søknad   
(i motsetning til gjennom «tilkjennegivelse») har   
plikt til å beregne utgående MVA. for alle leieforhold 
som til enhver tid oppfyller vilkårene for registrering, 
med mindre det er gitt særskilt beskjed til skatteetaten 
om at et leieforhold ønskes holdt utenfor ordningen.

Konsekvensen av den foreslåtte endringen er at   
en opprinnelig «unntatt» leietaker kan starte opp 
avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget virksomhet   
i leieobjektet uten å informere utleier. Utleier risikerer   
i så fall at skattemyndighetene etterberegner utgående 
MVA. Den foreslåtte endringen bør strykes. 

selv kunne nyttiggjøre seg en oppjusteringsrett med 
mindre han «tar med seg» det aktuelle byggetiltaket.

Det er mulig at man har ment å pålegge utleier en plikt 
å benytte en eventuell oppjusteringsrett og deretter 
utbetale det oppjusterte beløpet til leietaker. Eksempel: 
En leietaker har bekostet et byggetiltak, men har ikke 
vært i posisjon til å kreve fradrag. Leietakeren flytter 
ut, og byggetiltaket overtas av utleier. Utleier inngår 
deretter leieavtale med en avgiftspliktig leietaker, som 
tar i bruk tidligere leietakers byggetiltak. Dersom utleier 
har fått tilstrekkelig dokumentasjon for byggetiltaket 
fra tidligere leietaker, kan utleier på dette tidspunktet 
begynne å hente tilbake merverdiavgift som tidligere 
leietaker har betalt. Dette beløpet vil tilfelle utleier,   
med mindre det er inngått avtale mellom utleier   
og tidligere leietaker om fordeling av beløpet. 

Det bør klargjøres hva som menes med det foreslåtte 
tillegget. Dersom det er ment at utleier plikter å benytte 
en oppjusteringsrett og utbetale beløpet til leietaker, 
må det gjøres en konkret vurdering av om dette kan 
aksepteres. 

Dersom justeringsretten overføres til utleier, slik   
utgangspunktet er både etter Merverdiavgiftsloven   
og etter Standardavtalene, vil dette representere en 
potensiell oppside for utleier. Det bør også på dette 
grunnlag vurderes om endringen skal strykes. 

11. SIKKERHETSSTILLELSE

Nærmere om endringen
Statsbygg har foreslått at leietaker ikke skal stille garanti/
depositum. 

10.6 Justering ved opphør av leieforholdet
Nærmere om endringen
Statsbygg har inntatt forslag om at leietaker/fremleietaker 
ved opphør av leieforholdet, skal beholde egne justerings
rettigheter på bygningsmessige tiltak. 

Merknad/anbefaling
Hvorvidt leietaker skal stille garanti/depositum beror 
på hvor man setter grensen for hva en statlig/offentlig 
leietaker er. I de klare tilfellene man står ovenfor en 
statlig/offentlig leietaker er det uproblematisk at det 
ikke stilles garanti/depositum. Det er derfor viktig at 
leietakers status avklares.

Det må anses som markedspraksis at statlige/offentlige 
leietakere ikke plikter å stille garanti/depositum og det 
er liten risiko knyttet til å akseptere dette. På den annen 
side kan bestemmelsen stå, men med den tilføyelse at 
den ikke gjelder statlig/offentlig leietaker. På den måten 
fanger kontrakten også opp eventuelle endringer på 
leietakersiden. Leietaker må før avtaleinngåelse avklare 
hvorvidt garanti ikke er nødvendig. Statlig eide aksje-
selskaper er ikke «statlige», men har begrenset ansvar 
på lik linje med privateide aksjeselskap. I disse tilfellene 
bør det stilles garanti på vanlig måte.

Merknad/anbefaling
Det er vanskelig å forstå hva som er formålet med 
endringen. En leietaker som flytter ut vil vanskelig 
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12. LEIETAKERS BRUK AV LEIEOBJEKTET

12.3 Ansvar for offentligrettslige krav
Nærmere om endringen
Statsbygg har inntatt en tilføyelse om at det er utleiers   
ansvar å oppfylle/bekoste bygningstekniske krav knyttet  
til ordinær kontordrift som ville blitt pålagt, uavhengig av 
leietakers bruk av leieobjektet. 

  

13. UTLEIERS ADGANG TIL EKSKLUSIVT AREAL

13.2 Vilkår for utleiers adgang til eksklusivt areal
Nærmere om endringen
Endringen innebærer at leietaker kan fastsette vilkår/rutiner 
for at utleier skal få adgang til eksklusivt areal. I tillegg kan 
leietaker kreve at utleier og utleiers representanter signerer 
en taushetserklæring som ivaretar Leietakers behov for 
skjerming av informasjon.

Merknad/anbefaling
Det kan være flere grunner til at leietaker ønsker   
mulighet til å fastsette vilkår og rutiner for at utleier 
skal få adgang til eksklusivt areal, herunder hensynet 
til sikkerhet/beskyttelse av sensitiv informasjon.   
Dersom leietaker har reelt behov for dette, må slike 
krav anses rimelige. Det samme gjelder krav om   
taushetserklæring dersom det er behov for det. 

I de tilfeller leietakers virksomhet er underlagt særlige 
krav til beskyttelse, er det bakerst i Mark-up 2019 inn-
tatt en alternativ tilleggstekst om utleiers adgang til 
eksklusivt areal og de særlige rutiner som da må følges.

Vi kan ikke se at det er noe i veien for å akseptere   
de anbefalte endringene. Tilsvarende gjelder for   
krav om signering av taushetsplikt. Det bør imidlertid 
begrunnes hvorfor det er nødvendig, og krav og rutiner 
bør ikke være strengere/mer omfattende enn nødvendig. 
Dersom vilkår og rutiner blir kostnadsdrivende, bør det 
vurderes om man skal innta at leietaker skal dekke de 
merkostnader utleier blir påført. 

Hva gjelder den alternative bestemmelsen i tilleggs-
teksten (omtalt som punkt 11, men skal være punkt 
13) har vi forståelse for at leietaker i enkelte tilfeller 
har behov for at utleier følger særlige rutiner ved   
adgang til eksklusivt areal. Leietaker må være ansvarlig 
for å gjøre utleier kjent med hvilke rutiner dette er 
snakk om, før kontraktsinngåelse. Alternativbestem-
melsen legger opp til at rutinene/bestemmelsene skal 
være bilag til leieavtalen, noe vi mener er fornuftig.   
I tilleggstekstens forslag står det at utleiers adgang til 
«leieobjektet» skal være underlagt særlige krav. Dette 
er trolig feilskrift og bør rettes til «Eksklusivt Areal». 

Merknad/anbefaling
Den endrede ordlyden innebærer etter vårt syn  ingen 
realitetsendring. Dette er en presisering av det som 
allerede følger av den opprinnelige ordlyden. Bestem-
melsen må leses i sammenheng med punkt 6.3 (punkt 
6.2 i Standardavtalen) og punkt 14.6. Utleier har 
ansvaret for at leieobjektet ved overtakelse og i leie-
perioden er i samsvar med gjeldende offentligrettslige 
bygningstekniske krav, slik at leieobjektet lovlig kan 
benyttes til den avtalte bruken angitt i punkt 5.1. 
Utleier er også ansvarlig for nye slike krav som   
pålegges i leieperioden, men dersom det nye kravet  
er knyttet til leietakers særlige bruk av leieobjektet, 
skal leietaker oppfylle og bekoste kravet. Ved utleie 
til kontordrift vil utleier ha ansvar for at lokalene   
kan brukes til kontor, men dersom det eksempelvis   
i leietiden oppstår krav om at leieobjektet må ha 
lydtette vegger som følge av at leietakers virksomhet 
håndterer svært sensitiv informasjon, vil dette derimot 
være leietakers ansvar.

Etter vårt syn presiserer endringsforslaget denne 
ansvarsfordelingen og bør derfor kunne aksepteres 
av utleier. For øvrig påpekes at etter sin ordlyd, vil 
endringsforslaget kun være relevant for utleie til 
kontorvirksomhet

12.6 Renhold mv. dersom leieobjektet brukes  
til virksomhet rettet mot publikum
Nærmere om endringen
Bestemmelsen om at leietaker skal besørge og bekoste   
utvendig renhold, strøing og snørydding dersom Leieobjektet 
brukes til virksomhet rettet mot publikum, er strøket. Dette 
innebærer at dette ikke er leietakers ansvar, selv om leie
objektet brukes til virksomhet rettet mot publikum.

  
Merknad/anbefaling
Vi har vanskelig for å se hvorfor offentlige/statlige 
leietakere skal være i en særstilling på dette punkt. 
Utleier bør vurdere i det konkrete tilfellet hva slags 
virksomhet det er snakk om og dertil behovet for 
ekstra renhold mv. Det bør også vurderes om de 
aktuelle kostnadene kan inngå i felleskostnadene.
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14. UTLEIERS VEDLIKEHOLDS-  
      OG UTSKIFTNINGSPLIKT

14.1 og 14.2 Utvidet utskiftnings- og vedlikeholdsplikt
Nærmere om endringen
Statsbygg har i punkt 14.1 inntatt forslag om en utvidet plikt 
for utleier til å sørge for utvendig bygningsmessig renhold   
og utskiftning, i tillegg til vedlikehold. I tillegg er det inntatt 
forslag om at utleier skal besørge og bekoste renhold og   
vedlikehold av tekniske innretninger i tillegg til utskiftning  
av disse. Utleier skal også besørge og bekoste renhold,   
vedlikehold og utskiftning av deler og komponenter til   
tekniske innretninger. 

I tillegg har Statsbygg inntatt forslag til endret ordlyd i punkt 
14.2 slik at utleier skal sørge for «vedlikehold, drift og renhold av 
Fellesareal og uteareal» som skal dekkes som felleskostnader. 

Merknad/anbefaling
Etter vårt syn bør endringsforslaget ikke aksepteres. 
Bestemmelsen i punkt 14.1 bryter vesentlig med   
den ansvarsfordelingen mellom eierkostnad og felles-
kostnad som har vært vanlig markedspraksis i en 
årrekke. Utleier har ansvaret for kostnader til utvendig 
vedlikehold og utskiftning av tekniske anlegg, mens 
kostnader forbundet med den generelle driften av 
eiendommen er felleskostnader. Utskiftning av  deler 
hvor kostnaden ikke utgjør en betydelig del av an-
skaffelseskostnaden for den tekniske innretningen,   
er å anse som vedlikehold og en felleskostnad. Dette 
er også i tråd med retningslinjer i Høyesterettsdommer. 
Vi kan ikke se at det er noen rimelig grunn til at stat-
lige/offentlige leietakere skal bære en lavere andel   
av slike kostnader enn private leietakere. Endrings-
forslaget vil også være kompliserende for felleskost-
nadsavregningen i flerbrukerbygg som Mark-up 2019 
er basert på. 

  

  

Merknad/anbefaling
Endringsforslaget har trolig sammenheng med at 
Mark-up 2019 har strøket deler av punkt 14.2, samt 
et ønske om speiling av leietakers plikt i punkt 15.5, 
til å utføre sine arbeider med vanlige vedlikeholds-
intervaller. 

Den siste setningen i endringsforslaget fastsetter at 
reparasjoner og nødvendige utskiftinger skal utføres 
uten ugrunnet opphold. Etter vårt syn bør utleier ikke 
akseptere en slik endring. Etter langvarig kontrakts-
praksis og rettspraksis, er det opp til utleiers for-
svarlige skjønn å vurdere når det ikke lenger er reg-
ningssvarende å vedlikeholde tekniske innretninger 
og således når utskiftning skal skje. Mark-up 2019 
har ikke endret dette i punkt 14.1, og endringsforslaget 
i punkt 14.3 samsvarer dårlig med punkt 14.1.

14.5 Avbrudd i forsyninger 
Nærmere om endringen
Statsbygg har endret reguleringen om avbrudd i punkt 14.5 
til at leietaker ikke har krav på erstatning for eller avslag i 
leien ved avbrudd, så fremt avbruddet er kortvarig og av liten 
betydning for Leietakers bruk av Leieobjektet. Videre er det 
lagt inn en tilføyelse om at utleier skal ta tilbørlig hensyn til 
Leietakers behov og ønsker, slik at avbrudd i minst mulig 
grad forstyrrer Leietakers bruk av leieobjektet.

14.3 Krav til utførelsen av utleiers arbeider 
Nærmere om endringen
Markup 2019 foreslår en tilføyelse om at utleiers arbeider 
skal utføres slik at de angjeldende bygningsdeler, areal   
og tekniske anlegg holdes i tilsvarende stand som ved   
overtakelse, med forbehold for alminnelig slitasje. Renhold 
og vedlikehold skal utføres med normale intervaller. Repara
sjoner og nødvendige utskiftinger skal utføres uten ugrunnet 
opphold.

Merknad/anbefaling
Etter Standardavtalen har leietaker ikke krav på 
erstatning eller avslag i leien ved avbrudd i forsyninger 
av vann, energi, luft etc., som ikke er vesentlige. 
Endringsforslaget senker terskelen for når avbrudd  
i forsyninger skal anses som mislighold som gir 
leietaker rett til erstatning eller leieavslag, ved at   
det er kun avbrudd som er «kortvarig og av liten 
betydning for Leietakers bruk» som er fritatt for an-
svar. Etter vårt syn er endringsforslaget ikke rimelig 
og utleier bør ikke akseptere dette. Avbrudd i slike 
forsyninger skyldes normalt forhold utenfor utleiers 
kontroll, eller nødvendig stans i en gitt periode. 

14.7 Utleiers ansvar for andre leietakere i eiendommen
Nærmere om endringen
Det er inntatt en ny bestemmelse i punkt 14.7 som regulerer 
utleiers ansvar for andre leietakere i eiendommen, og hvor 
det uttrykkelig er inntatt at utleier skal påse at øvrige leie
takere ikke benytter «Eiendommen» på en måte som forringer 
dens omdømme eller utseende. 
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Merknad/anbefaling
Dette er en bestemmelse som ikke uten videre bør 
aksepteres av utleier. Bestemmelsen omfatter hele 
«Eiendommen» som kan være flere gnr/bnr, og det  
er i tillegg uklart hva som kreves av utleier med   
hensyn til oppfølgning samt sanksjoner, ved brudd  
på utleiers plikt. 

15. LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

15.1 Leietakers fornyelsesplikt
Nærmere om endringen
Statsbygg har strøket «nødvendig utskifting av for eksempel» 
fra leietakers vedlikeholdsplikt, og erstattet dette med   
«utbedring». 

Fristen blir som regel benyttet der det er allerede   
har gått lang tid uten at utbedring har skjedd.    
Det er vanskelig å se behovet for endringen.

Dersom utleier skal akseptere en såpass lang opp-
fyllelsesfrist bør det presiseres at fristen på 30 dager 
gjelder, såfremt ikke vedlikeholdsarbeidene er av en 
slik art at de må utføres tidligere av hensyn til øvrige 
deler av leieobjektet og/eller eiendommen. Utleier kan   
i akutte tilfeller gripe inn i medhold av punkt 13.

17. LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET

17.1 Tilbakestilling av leieobjektet
Nærmere om endringen
I bestemmelsens første ledd er siste setning endret slik   
at endringsarbeider tilfaller utleier ved fraflytting, dersom 
annet ikke er avtalt. 

Merknad/anbefaling
Den klare hovedregelen etter standarden er at leie-
objektet skal tilbakestilles til sin opprinnelige stand 
ved leieforholdets opphør. Dette har en side til skatte-
messige konsekvenser for utleier. Endringene med-
fører at utleier må påse at det særskilt avtales at 
leieobjektet tilbakestilles dersom dette er ønskelig. 
Endringene innebærer således ingen reduksjon av 
utleiers valgmuligheter, men risikoen for at dette 
særskilt er avtalt ligger på utleier ettersom han da 
risikerer å bli tvunget til å overta endringene dersom 
annet ikke er avtalt. 

Utleier kan også risikere at leietaker nekter å inngå 
slik særskilt avtale etter at endringene er utført, 
dersom slik avtale ikke er kommet i stand før en-
dringsarbeidene utføres. Den anbefalte endringen 
medfører således et noe tungvint system uten at   
det gir leietaker ytterligere valgmuligheter (han kan 
bli nektet å utføre endringsarbeider dersom de ikke 
samtidig påtar seg tilbakestilling). 

Ettersom tilbakestilling er hovedregelen, samt at   
det kan ha skattemessige konsekvenser for utleier, 
anbefales det at bestemmelsen ikke aksepteres, 
eventuelt at det allerede ved avtaleinngåelsen avtales 
at leietaker plikter å tilbakestille ved eventuelt utførte 
endringer. Risikoen må vurderes konkret. Endringer 
som leietaker gjør vil normalt ikke ha noen verdi for 
utleier. I så fall vil den heller ikke få noen skattemessig 
betydning. Riving og tilbakeføring vil vanligvis med-
føre en merkostnad for utleier.

Merknad/anbefaling
I vedlikeholdsbegrepet ligger det en generell og  
allment akseptert plikt til å skifte ut, dersom det er 
behov for dette for å overholde vedlikeholdsplikten. 
Dette vil særlig være aktuelt når det ikke lenger er 
mulig å foreta utbedring, eller utbedring ikke er   
regningssvarende. Ved ikke å ha med utskiftning i 
opplistingen over hva vedlikeholdsplikten innebærer, 
vil dette medføre at det oppstår tvil om hva som er 
leietakers plikt. Meningen fra Statsbyggs side er nok 
at utskiftning ikke skal være omfattet, hvilket inne-
bærer at vedlikeholdskravet senkes. Det må derfor 
vurderes konkret om dette skal aksepteres. Leietidens 
lengde vil blant annet være av betydning, samt hvilken 
virksomhet som drives og hvilket vedlikeholdsbehov 
det vil være.

Det kan gjerne presiseres at leietaker kun har en 
plikt til å fornye/skifte ut, dersom man ikke kan   
vedlikeholde på en regningssvarende måte. 

15.6 Oppfyllelsesfristen
Nærmere om endringen
I bestemmelsens punkt 15.6 er oppfyllelsesfristen for leietakers 
vedlikeholdsplikt anbefalt endret fra 3 uker til 30 dager. 

Merknad/anbefaling
En frist på 30 dager anses å være en svært lang frist, 
og vil f.eks. kunne by på problemer for utleier dersom 
vedlikeholdsarbeidene er av en slik art at de kan 
forringe øvrige deler av leieobjektet, slik at det er 
nødvendig at arbeidene utføres relativt raskt.   
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18. FORSIKRING

18.1 Partenes forsikringsplikt
Nærmere om endringen
Punkt 18.1 om at hver av partene forsikrer sine interesser,   
er strøket. 

  

18.2 Selvassurandør
Nærmere om endringen
Det er inntatt i bestemmelsen at leietaker er selvassurandør 
og selv bærer risikoen for skade og ødeleggelse av egen 
innredning. 

18.3 Endring av leietakers virksomhet
Nærmere om endringen
Det er inntatt at det kun er ved «endringer» av leietakers 
virksomhet, at leietaker er ansvarlig for å dekke kostnadene 
til forhøyet forsikringspremie, etc. 

Merknad/anbefaling
Det er ikke alle «offentlige» leietakere som er   
selvassurandør. Dette gjelder mange kommuner, 
interkommunale selskap, statlig og offentlig eide   
selskaper osv.

En forutsetning for at bestemmelsen bør aksepteres 
er at leietaker kan dokumentere at han er selv-
assurandør.

Merknad/anbefaling
Endringen henger nok sammen med at det i punkt 
18.2 er inntatt at leietaker er selvassurandør. I de 
tilfeller leietaker er det, kan det inntas i punkt 18.4 
at utleier kan kreve fremlagt slik dokumentasjon, og 
der leietaker ikke er selvassurandør samt skal tegne 
alminnelig forsikring, bør punkt 18.4 endres til at 
begge parter kan kreve fremlagt den annen parts 
forsikringsavtale. 

Merknad/anbefaling
Endringen har ingen realitetsbetydning, da partenes 
forsikringsansvar er nærmere presisert i punkt 18.1 
og 18.2. Utleier tar ingen risiko ved å akseptere end-
ringen. 

Merknad/anbefaling
Ved å innta «endringer» av leietakers virksomhet   
i bestemmelsens fjerde ledd fører det til at risikoen 
for forhøyet premie grunnet leietakers nåværende 
virksomhet overføres til utleier. 

Vi kan ikke se at det er noen rimelig grunn til at   
risikoen skal overføres til utleier på dette punkt   
hva gjelder statlige/offentlige leietakere. Generelt   
er det slik at standarden legger opp til en balansert 
og rimelig risikofordeling hva gjelder offentligrettslige 
krav/regelendringer, og dette balanseforholdet i leie-
avtalen bør ikke forskyves.

Dersom forsikringspremien øker på grunn av leietakers 
virksomhet uten at det er en endring av virksomheten, 
f.eks. som følge av endret risikovurdering fra for-
sikringsselskapets side, vil utleiers kostnader øke. 
Disse kostnadene er det rimelig at leietaker betaler. 
Selv om risikoen er liten for økning av premien som 
følge av leietakers bruk, så må risikoen vurderes.

18.4 Fremleggelse av forsikringsavtale
Nærmere om endringen
Det er endret til at det kun er leietaker som kan kreve   
fremlagt utleiers forsikringsavtale. 

18.2 Forsikring av dører og vinduer til eksklusivt areal
Nærmere om endringen
Bestemmelsen om at leietaker forsikrer dører og vinduer  
til eksklusivt areal, er strøket. 

Merknad/anbefaling
Dersom bestemmelsen strykes medfører dette en 
uklarhet for hvilket ansvar leietaker har for dører    
og vinduer. Etter leiekontraktens punkt 15.1 har lei e-
taker vedlikeholds- og utbedringsplikt for dører  og 
vinduer. Etter punkt 15.2 har leietaker også ut-
bedringsansvar for skader etter innbrudd/hærverk   
i Eksklusivt Areal, herunder skader på vinduer og 
inngangsdører. Det naturlige er da at leietaker også 
er ansvarlig for å forsikre dette. Vi anbefaler derfor 
ikke at bestemmelsen strykes uten en avklaring.
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19. BRANN/DESTRUKSJON

Nærmere om endringen
Det er foreslått at begge parter, i stedet for bare utleier, kan 
fri seg fra sine fremtidige rettigheter og forpliktelser under 
leieavtalen dersom leieobjektet blir ødelagt ved brann eller 
annen hendelig begivenhet.

Merknad/anbefaling
Bestemmelsen innebærer at utleier svarer dagmulkt 
ved forsinket overtakelse. 

Dagmulktsbestemmelser er vanlig i entrepriseprise-
kontrakter. Normalt utgjør dagmulkten 1 promille av 
kontraktsummen. Annen størrelse på dagmulkten 
kan imidlertid avtales.

Dersom utleier aksepterer bestemmelsen må man 
sørge for at dagmulkten avpasses det utleier kan 
kreve av entreprenøren. Videre er det viktig å sørge 
for at bestemmelsen i punkt 20.3 inntas, slik at 
eventuell dagmulkt kommer til fradrag i erstatningen. 

Merknad/anbefaling
Hvorvidt man skal godta dette vil være et rent 
 kommersielt spørsmål og det er ikke en endring som 
retter seg særlig mot statlige/offentlige leietakere. 
Gjeldende versjon av Standardavtalen angir en   
ansvarsbegrensning på 12 måneder. Det er viktig å 
være klar over at leietaker ikke har noen tilsvarende 
begrensning for sitt eventuelle erstatningsansvar.

Merknad/anbefaling
Dersom leieobjektet blir ødelagt ved brann eller 
 annen hendelig begivenhet vil leietaker etter bak-
grunnsretten normalt kunne fri seg fra leiekontrakten 
ved å heve denne. Det er også inntatt at det er «frem-
tidige» rettigheter og forpliktelser man blir fritatt for, 
noe som er en naturlig konsekvens dersom leieavtalen 
blir hevet. Vi kan dermed ikke se at utleier løper 
noen risiko ved å akseptere endringsforslagene   
i bestemmelsen. 

20.5 Leietakers rett til å holde tilbake leie
Nærmere om endringen
Bestemmelsen om leietakers rett til å holde tilbake leien 
etter husleielovens § 215 (Standardavtalens punkt 20.3)   
er strøket. Statsbygg har foreslått at denne bestemmelsen 
skal gis anvendelse på leieforholdet, hvilket innebærer   
at leietaker gis rett til å holde tilbake leien. 

Merknad/anbefaling
Forslaget innebærer en økt økonomisk risiko for 
utleier, ikke minst innebærer dette en usikkerhet 
knyttet til kontantstrømmen. Forslaget er imidlertid   
i tråd med husleieloven. Dersom leietaker får rett   
til å holde tilbake leie, kan det være en betydelig 
likviditetsbelastning for utleier. Vi anbefaler derfor 
ikke at bestemmelsen strykes, og at reguleringen   
i Standardavtalens punkt 20.3 inntas. 

20. UTLEIERS AVTALEBRUDD

20.1 og 20.2 Dagmulkt
Nærmere om endringen
Det er inntatt dagmulktsbestemmelse dersom leieobjektet 
ikke overtas til avtalt tid, jf. bestemmelsen i punkt 6.1.   
Dagmulkten er foreslått å utgjøre 1/365 av summen av   
leien per kalenderdag forsinkelsen varer. Videre er det  
inntatt bestemmelse om at forsinkelse utover et gitt antall 
måneder skal anses som vesentlig forsinkelse som gir   
leietaker rett til å heve leieavtalen.

20.4 Ansvarsbegrensningen
Nærmere om endringen
Ansvarsbegrensningen i bestemmelsen punkt 20.4  
er endret fra 12 til 15 måneder. 

21. LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE

21.2 Tvangsfullbyrdelse
Nærmere om endringen
Bestemmelsen om tvangsfullbyrdelse i punkt 21.2 er strøket 
med den begrunnelsen at den har begrenset anvendelse 
overfor offentlige leietakere. Bestemmelsen gjelder ikke 
overfor staten, men delvis overfor kommunene. 

Merknad/anbefaling
Bestemmelsen bør beholdes i avtalen, eventuelt   
med en presisering om at den ikke gjelder statlig 
leietaker. Dersom leietaker omorganiseres el.l., kan 
bestemmelsen igjen komme til anvendelse. Dersom 
det er snakk om offentlige leietakere som ikke er 
statlige leietakere bør bestemmelsen inntas. Det er 
ikke alltid at leietaker er seg bevisst på sin rettslige 
status i denne sammenheng. En omtaler ofte statlig 
eide selskaper som statlig selv om de er organisert 
som aksjeselskaper. 
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21.3 Hevningsvarsel og rettefrist
Nærmere om endringen
Det er inntatt at utleier kun kan heve leieavtalen ved vesentlig 
mislighold dersom utleier først har gitt leietaker et skriftlig 
varsel med rimelig frist til å oppfylle. Dersom Leietaker ikke 
retter misligholdet innen fristen plikter Leietaker da straks å 
fraflytte Leieobjektet. Setningen om at bestemmelsen i punkt 
20.4 gjelder tilsvarende ved heving fra utleier, er også strøket. 

Merknad/anbefaling
Endringen innebærer en innstramming av utleiers 
hevingsadgang som ikke uten videre bør aksepteres. 
Dersom vedvarende eller gjentatt mislighold fra leie-
taker er grunnlaget for heving, er det rimelig at leie-
taker gis et forhåndsvarsel og mulighet til å rette 
misligholdet. Dette ligger i henvisningen til punkt 
20.4 som nå er strøket, og var derfor tatt høyde for   
i Standardavtalen. Dersom misligholdet fra leietaker 
er grovt, er det ikke nødvendigvis rimelig at leietaker 
skal gis forhåndsvarsel eller frist til å rette misligholdet, 
før utleier kan heve avtalen. 

22.3 Utleiers utbedring for leietakers regning
Nærmere om endringen
Statsbygg har foreslått bestemmelsen i punkt 22.3 i standarden 
strøket. Bestemmelsen gir utleier rett til å utbedre mangler 
som leietaker ikke har utbedret for utleiers regning. Dersom 
utleier ikke gjennomfører utbedring, skulle leietaker likevel 
kompensere utleier for de kostnader som ville medgått dersom 
utbedring hadde vært foretatt uavhengig av leieobjektets bruk 
etter fraflytting. 

Merknad/anbefaling
I lys av Høyesteretts dom av 25. april 2019 som   
nettopp gjaldt hvilke kostnader utleier kan kreve   
dekket av leietaker ved fraflytting, vil også andre   
enn Statsbygg kunne stille seg spørsmål om denne 
bestemmelsen bør strykes. 

Det anbefales å la bestemmelsen stå. Erfaringsmessig 
har det vært mange og krevende konflikter ved tilbake -
levering som har blitt tilspisset fordi leieobjektet skal 
rehabiliteres etter fraflytting og leietaker av den grunn 
nekter å betale utleiers krav. Bestemmelsen vil således 
være konfliktdempende. En leietaker vil trolig oppleve 
det feil å måtte betale en kompensasjon for vedlike-
holdsetterslep når lokalet eller bygningsdelen uansett 
skal rives, men det kan også argumenteres for det 
motsatte. Til tross for Høyesteretts dommen vil nok 
mange utleiere fortsatt mene at en leietaker som ikke 
har oppfylt sin vedlikeholdsplikt har «spart» kostnader, 
og at en misligholdende leietaker derfor vil få en 
tilfeldig fordel dersom leietaker slipper å betale   
kompensasjon. Det må også kunne argumenteres 
med at en slik bestemmelse vil kunne ha en preventiv 
funksjon for leietakere som ikke oppfyller sine kon-
traktsforpliktelser, selv om manglende vedlikehold 
også vil være negativt for leietakers opphold og bruk 
av leieobjektet i leietiden. Bestemmelsen samsvarer 
også med andre områder hvor det heller ikke er krav 
om utbedring eller annen bruk av vederlaget.

Om utleier skal akseptere at bestemmelsen strykes, 
bør uansett vurderes konkret for hver enkelt leietaker, 
og hvor stor sannsynlighet det er for at leietaker ikke 
oppfyller sine forpliktelser mht. vedlikehold, type 
bruk/slitasje, muligheter for at ny leietaker vil betale 
for oppussing osv. Dersom utleier aksepterer at be-
stemmelsen strykes, bør utleier være nøye med   
oppfølging av vedlikeholdsforpliktelsene til leietaker 
underveis i leieperioden. Dette vil redusere risikoen 
for at det er forhold som må utbedres ved tilbake-
levering. Dersom leietaker er bekymret for at beregnede 
utbedringskostnader skal brukes til noe annet enn ut-
bedring, står leietaker fritt til å utføre utbedringen selv.

Vi viser til avsluttende kapittel i denne veilederen   
der det redegjøres for begrensningen som ligger   
i tvangsfullbyrdelsesloven § 1-2 overfor offentlige 
leietakere.

22. FRAFLYTTING

22.2 Krav ved tilbakelevering
Nærmere om endringen
I punkt 22.2 er det inntatt at leieobjektet skal tilbakeleveres  
i kontraktsmessig godt vedlikeholdt stand, bortsett fra slik 
forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Det er videre 
inntatt at leieobjektet ikke kan kreves tilbakelevert i bedre 
stand enn det var i på tidspunktet for inngåelse av leie
kontrakten. Utleier kan ikke kreve at leietaker skal utbedre 
hele flater dersom utbedring av mindre sår og skader kan 
skje enkeltvis.

Merknad/anbefaling
Det viktigste for utleier er at resultatet blir   
tilfredsstillende, og dette vil fremdeles være   
et krav selv  om forslaget til endringer aksepteres.   
Vi kan dermed ikke se at utleier løper noen særlig 
risiko ved å akseptere bestemmelsen.
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22.3 Kompensasjon fra leietaker (ny bestemmelse)
Nærmere om endringen
Statsbygg har foreslått inntatt et nytt punkt 22.3 hvor det 
følger at dersom leietakers kostnader med å innfri forpliktel
sene etter punkt 22.2 vil være uforholdsmessige eller   
unødvendige, f.eks. som følge av at lokalene skal bygges   
om, kan Leietaker velge, helt eller delvis, ikke å oppfylle 
forpliktelsene etter punkt 22.2, og i stedet kompensere   
Utleier for de faktiske merkostnadene Utleier pådras. 

22.4 Leietakers rett til å overføre sine forpliktelser   
til ny leietaker
Nærmere om endringen
Statsbygg har foreslått inntatt i nytt punkt 22.4 at leietaker 
har rett til å overføre sine forpliktelser etter bestemmelsen i 
punkt 22.2 til ny leietaker når denne er en offentlig leietaker. 

Merknad/anbefaling
I lys av kommentaren til Standardavtalens punkt 22.3 
over, så anbefaler vi ikke at Standardavtalens punkt 
22.3 strykes og denne bestemmelsen aksepteres av 
utleier. Dersom endringen aksepteres, legges det til 
rette for at leietaker kan spekulere i å ikke oppfylle 
sine vedlikeholdsforpliktelser i leieperioden, og tjene 
på dette fordi leieobjektet skal bygges om etter leie-
kontraktens utløp. Det vil også kunne oppstå spørsmål 
om hvordan det skal avgjøres hva som er faktiske 
merkostnader for utleier. 

Merknad/anbefaling
Det viktigste for utleier vil være at ansvaret for   
å utbedre eventuelle skader mv. ved leieobjektet   
ivaretas av leietakeren, og så lenge ny leietaker   
godtar at forpliktelsene overføres til ham er dette   
i utgangspunktet ikke et problem. Imidlertid anbefales 
at protokollen inneholder en oversikt og nærmere 
angivelse over hvilke forhold som skal utbedres,   
med angivelse av tidspunkt for utbedring. Det er  også 
viktig å presisere at utgangspunktet for vurderingen 
av leieobjektets tilstand, er den første leietakers inn-
flyttingstidspunkt.

Merknad/anbefaling
Tinglysing av leiekontrakten er etter standarden 
 betinget av utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan 
ikke nektes uten særlig grunn. Som regel vil leietaker 
ha krav på å tinglyse leiekontrakten i de tilfeller dette 
ønskes, da det skal mye til før det foreligger en «saklig 
grunn» for utleier til å nekte dette.  Vi mener derfor at 
bestemmelsen som utgangspunkt kan aksepteres, men 
vi anbefaler ikke at bestemmelsen om at opptrinns rett 
og prioritetsvikelse strykes. 

Vi minner om at tinglysing av leiekontrakten kan   
utløse krav til matrikulering 1, samt at en tinglyst leie-
kontrakt er tilgjengelig for alle som ønsker å bestille 
det underliggende tinglyste dokumentet (leieavtalen). 
Sensitive opplysninger i leieavtalen kan alternativt 
«sladdes». Imidlertid vil det bare være de vilkår som 
fremgår av leiekontrakten som står seg ved konkurs. 

24. FREMLEIE

24.1 Rett til fremleie uten samtykke
Nærmere om endringen
Det er inntatt at leietaker har rett til, etter skriftlig varsel, å 
fremleie leieobjektet til annen norsk statlig, fylkeskommunal 
eller kommunal virksomhet uten samtykke fra utleier.

  
Merknad/anbefaling
Det er vanskelig å se begrunnelsen for forslaget.   
Det er viktig for utleier å ikke miste kontroll over 
hvem som benytter leieobjektet og hva leieobjektet 
benyttes til, selv om det er en betingelse at bruken 
ligger innenfor rammene av punkt 5. Bestemmelsen 
dempes noe av at leietaker skal holde utleier skades-
løs for eventuelle tap og kostnader som følge av frem-
leien, det vil i praksis si eventuelle konsekvenser 
knyttet til merverdiavgift.

Forslaget innebærer et brudd med samtykkeregimet   
i Standardavtalen og i husleieloven. Det er vanskelig 
å se hvorfor samtykke ikke skal innhentes, så fremt 
samtykke bare kan nektes med saklig grunn. Utleier 
bør vurdere konkret om endringen kan aksepteres. 

23. TINGLYSING/PANTSETTELSE

23.1 Leietakers rett til å tinglyse leieavtalen
Nærmere om endringen
I Markup 2019 er det inntatt bestemmelse om at leietaker 
har rett til å tinglyse leieavtalen som heftelse på eiendommen. 
Videre er det strøket ut at en eventuelt tinglyst leieavtale 
ikke skal ha opptrinnsrett, og vike prioritet for nye penge
heftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen.

24.2 Fremleie som krever samtykke
Nærmere om endringen
Siste setning i punkt 24.2 om at opprettholdelse av eiendommens 
virksomhetsprofil/virksomhetssammensetning anses som saklig 
grunn, er strøket. 

1)  Det er ikke oppmålingsplikt ved tinglysing av leierett i bygninger, såfremt leieavtalen ikke
     gjelder eksklusiv bruksrett av utearealer. Leie av utearealer må som hovedregel måles opp.
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Merknad/anbefaling
Den foreslåtte endringen vil neppe ha stor realitets-
messig betydning, men det anbefales likevel ikke   
at  den uten videre aksepteres.

Bestemmelsen som er strøket er ment som en 
 eksemplifisering av hva som kan regnes som   
saklig grunn. Etter vår vurdering vil fremdeles   
opprettholdelse av virksomhetsprofil/virksomhets-
sammensetning kunne regnes som saklig grunn. 
Imidlertid kan det, ved å stryke bestemmelsen,   
bli spørsmål om partene har tatt et bevisst valg   
om at endring i virksomhetsprofil/virksomhets-
sammensetning ikke skal anses som saklig grunn. 

Hvorvidt utleier kan akseptere bestemmelsen   
må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I de    
tilfeller utleier har en særlig interesse i å beskytte  
virksomhetsprofilen i eiendommen, anbefales det  
ikke at bestemmelsen strykes.

25. OVERDRAGELSE

25.1 Rett til overdragelse uten samtykke 
Nærmere om endringen
Det er inntatt at leietaker har rett til, etter skriftlig varsel,   
å overdra leieavtalen til annen norsk statlig, fylkeskommunal 
eller kommunal virksomhet uten samtykke fra utleier, forutsatt 
at overdragelsen ikke medfører endret bruk av leieobjektet 
utover det som er tillatt etter punkt 5. 

Merknad/anbefaling
Overdragelse av leieavtalen er noe annet enn fremleie, 
ettersom leietaker ved fremleie fremdeles kan holdes 
ansvarlig for tap og skade som påføres utleier som 
følge av fremleieforholdet. Det er ikke tilfelle dersom 
leiekontrakten overdras. Det følger også av bakgrunns-
retten at overdragelse skal godkjennes av utleier. 

Bestemmelsen bør ikke aksepteres uten videre.   
Utleier mister her kontroll over eventuell overdragelse 
til statlige/kommunale organer/selskaper. 

Merknad/anbefaling
Utleier bør være oppmerksom på leietakers status.   
Er leietaker et offentlig eid aksjeselskap, bør endringen 
ikke aksepteres, og bestemmelsen fra standarden 
opprettholdes i sin helhet. Dersom leietaker er et  
offentlig organ, f.eks. NAV, bør det presiseres at over-
dragelse til et annet organ i staten også skal anses 
som overdragelse og krever utleiers samtykke. 

Terskelen for samtykke er også endret. Etter standarden 
kan utleier nekte samtykke til overdragelse på fritt 
grunnlag, men etter endringen kreves det saklig grunn. 
Det bør vurderes konkret om utleier kan akseptere dette. 

Det bør ikke aksepteres at manglende svar på søknad 
om samtykke, skal anses som samtykke. Ved over-
dragelse av leieforholdet, endres utleiers kontraktspart, 
og dette bør ikke kunne skje ved at utleier ikke svarer 
på en forespørsel om overdragelse. I tillegg bør regu-
leringen være lik for fremleie og overdragelse, og for 
fremleie er det i punkt 24.3 presisert at manglende 
svar ikke skal anses som samtykke. 

Forslaget kan ikke anses begrunnet i statlige/offentlige 
behov. Det er heller ikke begrunnet hvorfor passivitet 
skal ha slike virkninger. Endringer i virksomheten i 
leieobjektet kan ha stor betydning for utleier, blant 
annet som følge av leietakers endrede avgiftsmessige 
status, ref. dog avgiftsbestemmelsen. Videre kan be-
stemmelsen medføre at det oppstår uenigheter mellom 
partene om hva som anses som rimelig tid, og anbefalt 
endring innebærer derfor en unødvendig usikkerhet 
for begge parter. 

Utleier bør i utgangspunktet ikke akseptere å bli fratatt 
kontroll med hva slags virksomhet som drives i leie-
objektet. En søknad om endring bør under enhver 
omstendighet være skriftlig. Dette gjelder f.eks. ved 
fremleie, se punkt 24. Passivitetsvirkningen bør som 
utgangspunkt ikke aksepteres. Skal den aksepteres 
bør den knyttes opp mot at svar må foreligge innen   
f.eks. 4 uker etter at utleier har bekreftet mottak av 
søknaden. Ved fastsettelse av fristen må hver utleier 
vurdere hva som er tilstrekkelig. Fristen bør være 
romslig nok og hensynta at responstiden kan variere 
ved ferieavvikling, sykdom etc. hos utleier. 

25.2-25.5 Overdragelse som krever samtykke etc. 
Nærmere om endringen
Det er inntatt at overdragelse til andre enn de som er angitt  
i punkt 25.1 krever skriftlig forhåndssamtykke fra utleier 
som ikke kan nektes uten saklig grunn. 

Bestemmelsen om at overdragelse av aksjer/andeler er å anse 
som overdragelse og bestemmelsen om selskapsmessige 
disposisjoner som forringer leietakers økonomiske evne til   
å oppfylle leieavtalen krever samtykke, er også strøket. Videre 
er også bestemmelsen i standardens punkt 25.5, om konse
kvens av manglende svar på søknad om samtykke, strøket. 
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26. SÆRLIGE BESTEMMELSER

26.1 Utleiers plikt til å hindre spredning av informasjon
Nærmere om endringen
Statsbygg har inntatt en særlig bestemmelse om at utleier 
plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det 
han gjennom leieforholdet får vite om leietaker, leietakers 
ansatte, samarbeidspartnere, klienter eller kontraktsmotparter.

Merknad/anbefaling
Leietaker kan ha en særlig interesse i at ovenstående 
informasjon ikke spres. Bestemmelsen er derfor i   
og for seg rimelig og bør i de fleste tilfeller kunne 
aksepteres av utleier.

26.2 Begrensninger i taushetsplikten
Nærmere om endringen
Det er inntatt at forvaltningslovens §§ 13 a til 13 c gjelder 
tilsvarende vedrørende begrensninger i taushetsplikten og 
informasjon om taushetsplikt og oppbevaring av opplysninger 
undergitt taushetsplikt.

Merknad/anbefaling 
Utleier er pålagt taushetsplikt etter punkt 26.1.   
Begrensningene i taushetsplikten som følger av 
punkt 26.2 gjelder for de tilfeller det ikke er behov 
for beskyttelse, f.eks. når opplysningene allerede   
er allment kjent, jf. forvaltningslovens § 13 a, samt 
for de tilfeller det er behov for begrensninger av 
taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser, 
jf. forvaltningsloven § 13 b. 

Forvaltningsloven § 13 c innehar bestemmelser om 
at de som er undergitt taushetsplikt skal informeres 
om dette, samt regler knyttet til at oppbevaring av 
opplysninger undergitt taushetsplikt oppbevares på 
betryggende måte.

Dersom bestemmelsen aksepteres er det viktig at 
utleier setter seg inn i de regler som er angitt ovenfor, 
slik at man kjenner til det ansvar som utleier påtar 
seg hva gjelder taushetsplikt.

26.3 Alternativ tekst vedrørende leietakers kontroll  
med hvem som får leie tilstøtende lokaler
Nærmere om endringen
Det er inntatt en alternativ bestemmelse til punkt 26 for de 
tilfeller der leietaker har behov for å kontrollere hvem som 
får leie tilstøtende lokaler, eller andre lokaler i eiendommen. 

  
Merknad/anbefaling
Vi har forståelse for at leietaker i enkelte tilfeller   
har behov for kontroll med hvem som er «naboer»   
i eiendommen. Ettersom bestemmelsen inneholder 
en varslingsplikt om inngåelse av nye leiekontrakter 
for arealer i eiendommen, innebærer dette i realiteten 
at ethvert leieforhold på eiendommen må godkjennes 
av leietaker. 

Vi anbefaler at bestemmelsen innsnevres ved unnta 
varslingsplikt på alminnelige forhold, samt at det 
konkretiseres hva som utgjør en trussel. Videre an-
befales at man begrenser leietakers kontrollmulighet 
til bygget, og ikke til eiendommen som sådan  
(med mindre leietaker i særlige tilfeller har behov   
for kontroll over hele eiendommen).

27. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN

27.1 Anvendelse av husleieloven
Nærmere om endringen
Endringen går ut på at husleielovens bestemmelser om leie
takers rett til å holde tilbake leie (§ 215) og bestemmelsen 
om deponering av omtvistet leie (§ 38) kommer til anvendelse. 

Merknad/anbefaling:
Vi anbefaler ikke at husleielovens §§ 2-15  og 3-8 
strykes fra bestemmelsen. Det vises til kommentarene 
under punkt 20.5
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OM OFFENTLIGE LEIETAKERE  I PRIVATE NÆRINGSLOKALER

Rettslig utgangspunkt
Om offentlige leietakere i private næringslokaler

Rettslig utgangspunkt
Standardavtalen punkt. 21 sier at leietaker vedtar at   
tvangsfravikelse kan kreves ved mislighold av leieavtalen.  
Disse vilkårene gjelder imidlertid i utgangspunktet ikke   
for offentlige leietakere, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 12:

  «Krav mot staten kan ikke tvangsfullbyrdes.
 Pengekrav mot en kommune, fylkeskommune,   

samkommune, et interkommunalt selskap, regionalt  
 helseforetak eller helseforetak kan ikke tvangsfullbyrdes 

etter kapittel 7, jf. kommuneloven § 55, lov om inter
kommunale selskaper § 23 og helseforetaksloven § 5.»

Spørsmålet er hvilke subjekt som faller inn under ovennevnte 
bestemmelse og dermed er fritatt visse plikter etter Standard 
leieavtale for næringslokaler. 

1. ledd – avskåret fra å begjære tvangsfravikelse og utlegg
Ordlyden i tvangsl. § 12, 1. første ledd avskjærer muligheten 
til å begjære tvangsfullbyrdelse av alle «krav» som omfattes   
av tvangsfullbyrdelsesloven mot statlige leietakere. 

1. Stat 
Det følger av forarbeidene (Ot.prp. nr. 65 (19901991) s. 73)   
at unntaket i tvangsl. § 12 første ledd kun gjelder krav som 
rettes direkte mot «staten» og ikke hvor statlig virksomhet  
er utskilt som eget rettssubjekt:
 
 «Dersom statlig virksomhet er utskilt som egne rettssubjekter, 

vil det være full adgang til tvangsfullbyrding. Det vil f.eks. 
ikke være begrensninger i adgangen til tvangsfullbyrding  

 mot Statoil AS eller mot Norsk Jernverk AS.»

Falkanger m.fl. (2002) skriver på s. 59 at slike egne   
rettssubjekter kan være organisert på ulike måter:
 
– Etter den alminnelige aksjelovgivning, f.eks. Statoil Norge AS, 

Telenor AS, Posten Norge AS, Norsk Hydro, NSB AS   
og Avinor AS

– Etter en særlov, f.eks. A/S Vinmonopolet, Norsk Tipping   
og Innovasjon Norge

– Etter statsforetaksloven jf. lovens § 3, f.eks. Statkraft AS, 
Statnett SF og Statskog SF.

2. Forvaltningsbedrifter 
Selv om det ikke fremgår av ordlyden i første ledd, faller 
også forvaltningsbedrifter inn under unntaket statsunntaket, 
jf. forarbeidene: 

 «Derimot er ikke de såkalte forvaltningsbedriftene (…)  
 egne rettssubjekter. I slike virksomheter er ledelsen lagt   

til det ordinære forvaltningsapparatet (direktorater med  
 kollegiale styrer). Staten er ansvarlig for gjelden, og   

virksomheten er i sine disposisjoner avhengig av bevillinger   
fra Stortinget.» 

Eksempler på forvaltningsbedrifter er Jernbaneverket,   
Statsbygg og Statens Pensjonskasse.

2. ledd – avskåret fra å begjære utlegg
Som det fremgår av ordlyden i andre ledd, gjelder tvangsfull
byrdelse s unntaket kun for «pengekrav» mot kommune, fylkes
kommune, samkommune, interkommunalt selskap, regionalt 
helseforetak eller helseforetak. Dette innebærer således at man 
som utleier kan begjære tvangsfullbyrdelse for andre krav enn 
betaling av penger overfor kommuner m.fl. etter tvangsfullbyrdel
sesloven, herunder begjære tvangs fravikelse av fast eiendom/
utkastelse med hjemmel i tvangsl. kap. 13 § 132 tredje ledd (a) 
og (b)   og Standard leieavtale for næringslokaler punkt 21. 

3. Kommune og fylkeskommune
For kommuner og fylkeskommuner gjelder det samme  unntaket 
som for statseide egne rettssubjekter,  jf.   ovennevnte forarbeider:

 «Bortsett fra for interkommunale ansvarlige selskaper er   
det bare for krav direkte mot kommunen/fylkeskommunen   
at de særlige begrensningene i kommunestyreloven og fylkes
kommuneloven gjelder. Dersom en del av en kommunes eller 
fylkeskommunes virksomhet er utskilt som eget rettssubjekt, 
gjelder ingen særlige begrensninger i adgangen til tvangs
fullbyrding eller midlertidig sikring.»

4. Interkommunale selskaper 
Interkommunale selskaper er egne rettssubjekter på lik  linje 
med aksjeselskaper, men omfattes likevel av tvangsl.  § 12   
på grunn av karakteren av den virksomhet de driver,  jf. Ot.prp.  
nr. 53 (199798). 

Av forarbeidene fremgår det at «virksomheten dels består    
i  forvaltningsvirksomhet og dels i næringsvirksomhet» og at   
det «kan f.eks. gjelde selskaper som driver næringsvirksomhet/
forretningspreget virksomhet uten profittmotiv, men med en 
videre samfunnsmessig/kommunalpolitisk målsetting». Som 
eksempler på interkommunale selskaper nevnes energiverk, 
vann og avløpsverk samt sosiale institusjoner.

Vurderingsmomenter er hvorvidt det er tale om rettslig  eller faktisk 
monopol, hvor tett organisasjonsformen er  knyttet til kommunen 
og graden av politisk styring fra  deltakerkommunenes side. 

5. Regionale helseforetak og helseforetak
Dersom virksomheten er organisert som regionalt helse foretak 
eller helseforetak faller den under unntaket i  tvangsl. § 12 annet 
ledd, jf. helseforetaksloven § 5.

Et regionalt helseforetak er etter helseforetaksloven  § 2 annet ledd:

 «virksomhet som eies av staten alene og som er opprettet   
i medhold av § 8. Regionalt helseforetak legger til rette for spe
sialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester 
som står i naturlig sammenheng med dette eller  er pålagt i lov».

Et helseforetak er etter helseforetaksloven § 2 tredje ledd:

«virksomhet som eies av ett eller flere regionale helseforetak 
eller helseforetak og som er opprettet i medhold av § 9. Helse
foretak yter spesialisthelsetjenester, forskning og undervisning 
samt andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette, 
eller som er pålagt i lov eller avtalt med den kommunale helse 
og omsorgstjenesten.»
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