
 

Standard leieavtale for næringslokaler – brukte lokaler – ref. nr. 6.02 
4. utgave 03/13 
 
Leiekontrakten regulerer utleie av arealer til leietakers eksklusive bruk og en forholdsmessig 
andel av byggets/eiendommens fellesarealer i brukte lokaler.   
 
Leieobjektet overtas “som det er”, det vil si i den stand det var i ved leietakers besiktigelse, 
eventuelt med mindre tilpasningsarbeider som nærmere beskrevet i kontrakten eller i bilag 
til kontrakten. 
 
 
Standard leieavtale for næringslokaler – nye/rehabiliterte lokaler – ref. nr. 6.04 
4. utgave 03/13 
 
Leiekontrakten regulerer utleie av arealer til leietakers eksklusive bruk og en forholdsmessig 
andel av byggets/eiendommens fellesarealer i lokaler som enten er nyoppført eller 
rehabilitert.   
 
Leieobjektet overtas i henhold til avtalte spesifikasjoner som avtales i kontrakten eller i bilag 
til kontrakten og har ikke en såkalt “som det er” bestemmelse.  Utleier skal besørge at 
leieobjektet per overtakelse er i samsvar med de offentligrettslige bygningstekniske krav 
som gjelder for leieobjektet. 
 
 
Standard leieavtale for næringsbygg - brukt bygg – ref. nr. 6.01 
4. utgave 03/13 
 
Leiekontrakten regulerer utleie av et helt bygg som er brukt. Med mindre annet er avtalt 
regulerer også kontrakten leie av hele eiendommen leieobjektet er oppført på, så som 
utomhusarealer og eventuelle parkeringsplasser.  
 
Leieobjektet overtas “som det er”, det vil si i den stand det var i ved leietakers besiktigelse, 
eventuelt med mindre tilpasningsarbeider som nærmere beskrevet i kontrakten eller i bilag 
til kontrakten. 
 
 
Standard leieavtale for næringsbygg – nytt/rehabilitert bygg – ref. nr. 6.03 
2. utgave 03/13  
 
Leiekontrakten regulerer utleie av et helt bygg som enten er nytt eller rehabilitert. 
Kontrakten brukes også for leieobjekter som på tidspunktet for signering av kontrakten er 
under oppføring/planlagt oppført. Med mindre annet er avtalt regulerer kontrakten også leie 
av hele eiendommen leieobjektet er oppført på, så som utomhusarealer og eventuelle 
parkeringsplasser.  
 
  



 

Leieobjektet overtas i henhold til avtalte spesifikasjoner som avtales i kontrakten eller i bilag 
til kontrakten og har ikke en såkalt “som det er” bestemmelse. Utleier skal besørge at 
leieobjektet per overtakelse er i samsvar med de offentligrettslige bygningstekniske krav 
som gjelder for leieobjektet. 
 
Kontrakten finnes også i en såkalt utvidet versjon (ref. nr. 6.05, 2. utgave 03/13). Denne 
kontrakten har blant annet endringsregulering og dagmulktalternativ. Kontrakten er 
beregnet for utleie i større nybyggprosjekter. 
 
 
Standard “bare house” leieavtale for næringsbygg – brukt bygg ref. nr. 6.06 
4. utgave 03/13 
 
En bare – house leieavtale er enkelt forklart en leieavtale hvor utleiers forpliktelser overføres 
til leietaker. Kontrakten tar utgangspunkt i standard leiekontrakten for brukte næringsbygg, 
men endrer avtaleteksten slik at man overfører plikten til utvendig vedlikehold/utskiftninger, 
risiko knyttet til eiendomsskatt og ansvar for betaling av eiendommens forsikring fra utleier 
til leietaker.  
 
 


