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Notat 

Bestemmelse om data i leieavtale 

1. Innledning 

Mange næringsbygg produserer i dag store mengder data. Dette gjelder også bygg som ikke anses 

som «smarte bygg». Det kan være datastrømmer fra adgangskort og andre adgangssystemer og 

sikkerhetssystemer, sensorer tilknyttet ventilasjon og strøm, eller andre tekniske installasjoner. Slike 

data kan være både personopplysninger og data som ikke er å anse som personopplysninger. Bruk av 

skytjenester blir også stadig vanligere med tanke på lagring og prosessering av slike data.  

Standard leieavtale for næringslokaler har ingen bestemmelser som spesifikt tar for seg digitale 

systemer og datastrømmene dette produserer. Norsk Eiendom anbefaler derfor at man inntar en 

bestemmelse som regulerer rettighetene til data, se vårt forslag i punkt 3 nedenfor. For «smarte 

bygg» og andre bygg med omfattende installasjoner og datastrømmer, bør man vurdere behovet for 

ytterligere spesialregulering, herunder avtaler med tjenesteleverandører, med videre. Noe av 

grunnen til å gjøre dette nå er å minske risikoen for å komme i en situasjon i fremtiden hvor man 

kapitaliserer på dataene og må slette dataene da man ikke har tilstrekkelig eiendomsrett eller 

bruksrett.   

Veiledningen er utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. 

2. Forholdet til GDPR 

Norsk Eiendom fikk i 2016 utarbeidet standard databehandleravtaler som inneholder bestemmelser 

om hvilke type personopplysninger som skal behandles med tilhørende roller og ansvar. Avtalene ble 

utarbeidet slik at våre medlemmer lettere kan håndtere personopplysninger og de tilhørende 

regulatoriske begrensningene på en god måte. Det er utarbeidet to standardavtaler, (i) 

Databehandleravtale mellom utleier og leverandør og (ii) Databehandleravtale mellom utleier og 

leietaker. Begge er tilgjengelig for Norsk Eiendoms medlemmer på våre nettsider.  

Vårt inntrykk er at de fleste gårdeierne i Norge har vært flinke med implementering av systemer og 

rutiner for behandling av personopplysninger, herunder ved bruk av egne databehandleravtaler. 

Bestemmelsen i punkt 3 er derfor primært rettet mot data som ikke inneholder personopplysninger, 

men inneholder også en henvisning til databehandleravtale i første del.  

3. Bestemmelse om data i leieavtalen 

3.1 Generelt  

Utleiere som skal inngå nye leieavtaler bør innta en bestemmelse som regulerer 

eiendomsretten/bruksrett til dataene som bygget produserer og innhenter. Vi anbefaler at 

bestemmelsen inntas i leieavtalens punkt 26 særlige bestemmelser.  
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Av pedagogiske årsaker har vi også foreslått et eget punkt om personopplysninger før punktet om 

data, for å tydelig distansere punktet om data fra personopplysninger og de tilhørende regulatoriske 

begrensningene. Man må være klar over at anonymiserte data ikke skal kunne de-anonymiseres – 

altså igjen bli egnet til å identifisere en person.  Dersom dette er tilfelle må de fortsatt behandles 

som personopplysninger.  

En slik bestemmelse bør alltid tilpasses den konkrete leieavtale som skal inngås, herunder hvordan 

utleier har organisert driften av eiendommen. Det er således ikke gitt at alle deler av forslaget passer 

det konkrete leieforholdet, leieobjektet og partenes faktiske situasjon. Det bør også vurderes om det 

er behov for å regulere flere forhold. Vi har nedenfor inntatt et forslag til bestemmelse som kan 

passe hvor utleier også tilbyr tjenester (eksempelvis parkering, kantine, adgangskontroll mv) som en 

del av leieforholdet og avtalen med tjenesteleverandør (eksempelvis parkeringsselskap, 

kantinedriver, vaktselskap mv) ikke setter spesielle krav som må speiles mot leietaker.  

3.2 Forslag til bestemmelse vedr. eiendomsrett /bruksrett til data 

Vårt forslag til bestemmelse er: 

«26.1 Personopplysninger 

For enkelte av Eiendommens fellesfunksjoner (for eksempel adgangskontroll og 

besøksregistrering) vil Utleier behandle personopplysninger på vegne av Leietaker. Herunder 

kan Utleier behandle personopplysninger om Leietakers ansatte, besøkende, innleid personale 

eller øvrige brukere.  I henhold til personopplysningsloven er det et krav om at det inngås en 

databehandleravtale (Databehandleravtalen) mellom Utleier og Leietaker. Slik 

databehandleravtale (Databehandleravtalen) er vedlagt som Bilag […] og forutsettes signert 

senest samtidig med signering av denne leieavtalen. 

26.2 Andre data 

Utleier har som målsetting å være blant de fremste i å tilby leieobjekter med funksjonalitet og 

løsninger som møter morgendagens behov. For å oppnå dette har Utleier påbegynt arbeidet 

med å forberede sine eiendommer til morgendagens behov. Eksempelvis kan dette innebære 

utplassering av sensorer for justering av oksygennivå og temperatur eller tilpasning av 

fellestjenester (som kantine) i relasjon til byggets behov til enhver tid. Dette kommer i tillegg 

til eksisterende innsamling av data, slik som skjer for adgangskontroll i de tilfeller dette tilbys 

av Utleier. Avhengig av leieobjektet og funksjonaliteten som tilbys, kan det være utplassert en 

eller flere typer punkter for datainnsamling som administreres av Utleier eller dennes 

leverandører i Leieobjektet. 

Innsamlet data som er egnet til å identifisere enkeltpersoner, behandles som angitt i punkt 

26.1 og Databehandleravtalen. Utleier vil anonymisere data slik at ikke enkeltpersoner kan 

identifiseres, og har eiendomsretten til slike anonymiserte data og alle data som ikke er å 

anse som personopplysninger. Dette gjelder enkeltvis og i aggregert form under og etter 

leieforholdet. Utleier vil i denne forbindelse overholde sin konfidensialitetsplikt ved å ikke 

utlevere eller på annen måte offentliggjøre analyseresultater som kan knyttes til Leietaker i 

strid med konfidensialitetsplikten.»  
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Forslaget fastsetter at: 

1. Det skilles tydelig mellom data som er å anse som personopplysninger og andre data 
(aggregerte data, anonymiserte data og data som ikke er å anse som personopplysning). 

2. Personopplysninger reguleres i egen databehandleravtale, jf. punkt 26.1 
3. Andre data reguleres av bestemmelsen i punkt 26.2 
4. Utleier har eiendomsretten/rett til dataene. Dersom eiendomsretten under forhandlinger 

erstattes med en bruksrett, må rekkevidden av denne beskrives i bestemmelsen, se 
eksempelvis punkt 3 under.  

5. Utleier har rett, men ingen plikt til å overdra eiendomsrett over data til andre.  Utleier kan 
også overdra en avgrenset bruksrett over data til andre. Dette kan eksempelvis være aktuelt 
dersom utleier er ett «single purpose» selskap og overføring må skje innenfor egen 
selskapsstruktur, ved behov for overføring til tjenesteleverandører, mv, herunder for å tilby 
og videreutvikle tjenester relatert til utleie og bruk av næringseiendom. 

6. Den faktiske datainnsamlingen kan variere, både i utleiers eiendomsmasse og i leietiden. Det 
tas således høyde for at utleiers fremtidige digitaliseringsplaner kan endres og at omfanget 
av data kan øke  


