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VURDERING AV DIVERSE PROBLEMSTILLINGER SOM FØLGE AV KORONAVIRUSUTBRUDDET 

1. INNLEDNING  

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS er kontaktet av Norsk Eiendom og er bedt om å foreta en 
vurdering av utvalgte problemstillinger som følge av det pågående utbruddet av koronaviruset.  
 
Problemstillingene vi er bedt om å vurdere er som følger:  
 

1) Hvem har risikoen for vedtak om midlertidig stenging av leietakers virksomhet (punkt 2) 
2) Hva er leietakers krav dersom utleier ikke kan stille leieobjektet til disposisjon som avtalt 

(punkt 3) 
3) Hvem har ansvaret når myndighetene stenger byggeplassen (punkt 4) 

2. RISIKO FOR VEDTAK OM MIDLERTIDIG STENGING AV LEIETAKERS VIRKSOMHET 

2.1. Problemstillingen 

Myndighetene har truffet flere vedtak om midlertidig stengning av en rekke virksomheter for å 
forhindre spredning av koronaviruset. Vedtakene er truffet i medhold av lov om vern mot 
smittsomme sykdommer (smittevernsloven) § 4-1.  
 
Spørsmålet er om myndighetenes vedtak om stenging av virksomhet representerer en mangel i 
form av brukshindring som gir leietaker krav på misligholdsbeføyelser, eksempelvis leieavslag.  
 
Vi redegjør i punkt 2.2 for problemstillingen med utgangspunkt i husleielovens regler, og i punkt 2.3 
på bakgrunn av reguleringen i standard leieavtale. Dersom partene gjennom leieavtalen har avtalt 
en risikofordeling som avviker fra husleielovens og standardavtalens regler, må spørsmålet 
vurderes konkret med utgangspunkt i den aktuelle leieavtalens ordlyd.I punkt 2.4 vurderer vi om 
leietaker kan kreve leieavslag eller avtalerevisjon på annet rettsgrunnlag, herunder force majeure, 
revisjon etter avtalelovens 36 eller læren om bristende forutsetninger.    
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2.2. Mangelsvurderingen etter husleieloven 

2.2.1. Risiko for vedtak om stenging av virksomhet – foreligger det en mangel ved leieobjektet 
som utleier er ansvarlig for? 

 
Utgangspunktet etter husleieloven er at utleier skal stille leieobjektet til disposisjon for leietaker, 
mot at leietaker betaler leie.  
 
Loven regulerer konsekvensene dersom en av partene ikke leverer sin ytelse i tråd med 
utgangspunktet.   
 
Leietakers krav som følge av mangler ved leieobjektet som oppstår i leietiden, er regulert i 
husleieloven § 5-7. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 

«Oppfyller ikke utleieren sine plikter etter §§ 5-1 til 5-6 og mangelen ikke beror på forhold 
på leierens side, kan leieren kreve retting etter § 2-10, avslag i leien etter § 2-11 annet ledd 
forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig, heve leieavtalen etter § 2-12, kreve erstatning 
etter §§ 2-13 og 2-14, og holde tilbake leie etter § 2-15.» 
 
Selv om mangelen beror på forhold på leierens side, plikter utleieren å rette mangelen 
etter § 2-10. Er leieren ansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden, jf. § 5-8, kan 
utleieren stille som vilkår for retting at leieren erstatter tapet først. 
 
Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende dersom (…) bestemmelser i lovgivningen eller 
offentlig vedtak i medhold av lov er til hinder for den avtalte bruk.»  
(vår understrekning)» 
 

Utleiers viktigste forpliktelse er plikten til å stille leieobjektet til leietaker disposisjon i samsvar med 
avtalen, jf. § husleieloven § 5-1.  
 
I lys av myndighetenes vedtak om stenging, er det bestemmelsen om brukshindring i tredje avsnitt 
som er aktuell i relasjon til mangelsvurderingen. Spørsmålet er om myndighetenes vedtak om 
midlertidig stenging av leietakers virksomhet er til hinder for «den avtalte bruk» av leieobjektet, jf. 
bestemmelsens tredje avsnitt. 
 
I lovens forarbeider, NOU 1993:4, gis følgende presisering knyttet til regelen om hindret bruk i § 5-
7 tredje ledd (og den tilsvarende bestemmelsen i lovens § 2-17):   
 

«For det første forutsetter bestemmelsen at det foreligger generelle bestemmelser eller 
enkeltvedtak som fastsetter innskrenkinger i bruken av det aktuelle husrommet. Generelle 
bestemmelser kan være gitt i form av formell lov, landsdekkende eller regionale forskrift, 
eller i kommunal vedtekt eller plan. Enkeltvedtak som innebærer begrensninger i bruken av 
husrommet kan være truffet av organ for stat, fylkeskommune eller kommune.  
 
Dernest forutsetter bestemmelsen at den avtalte bruk hindres av bestemmelsene eller 
vedtaket. Det er ikke nødvendig at bestemmelsene eller vedtaket hindrer bruken i sin helhet; 
det er tilstrekkelig dersom bruken må innskrenkes i forhold til det som opprinnelig var 
forutsatt». 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A75-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A75-6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A72-10
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A72-11
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A72-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A72-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A72-14
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A72-15
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A72-10
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-17/%C2%A75-8
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Lovgiver viser til «innskrenkninger i bruken av det aktuelle husrommet» (vår understrekning), 
hvilket tilsier at bestemmelsen gjelder begrensninger knyttet til lovligheten av bruken av selve 
husrommet som sådan. 
 
Det som finnes av rettspraksis knyttet til bestemmelsen, gjelder situasjonen hvor leieobjektet ikke 
kan brukes til det avtalte formålet, fordi lokalet mangler offentlig godkjennelse til denne typen 
bruk.  
 
Tilsvarende forståelse av bestemmelsen kommer også til uttrykk i juridisk teori, jf. blant annet 
Parelius, Husleieavtaler (2010): 
 

«Det følger av husleieloven § 2-17 at mangelsanksjonene også kan benyttes dersom den 
avtalte bruk hindres av bestemmelser i lovgivning eller offentlig vedtak i medhold av lov 
(offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger). Et husrom som er godkjent til bruk som bolig, 
kan eksempelvis ikke brukes til dagligvareforretning. Dersom husrommet ikke er godkjent til 
beboelse etter plan- og bygningsloven, vil forholdet normalt innebære at husrommet er i 
mangelfull stand. Bestemmelsen om offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger medfører 
at utleier har risikoen for at husrommet kan brukes i samsvar med det formål som følger av 
leieavtalen.» 

 
Myndighetenes vedtak om midlertidig stenging av virksomheter retter seg mot leietakers 
virksomhet generelt, og ikke mot lovligheten av/leietakers adgang til å bruke det aktuelle 
husrommet. Bestemmelsen om mangel som følge av brukshindring i husleieloven § 5-7 tredje ledd 
vil derfor, etter vår vurdering, ikke komme til anvendelse i den foreliggende situasjonen.  
 

2.2.2. Konklusjon 

Myndighetenes vedtak om midlertidig stenging av leietakers virksomhet utgjør ikke en mangel ved 
leieobjektet etter husleielovens regler, og leietaker kan derfor ikke gjøre gjeldende 
misligholdsbeføyelser på dette grunnlag.  
 

2.3. Mangelsvurderingen etter standard leieavtale for næringslokaler 

2.3.1. Risiko for offentligrettslige krav i leieperioden 

I henhold til standard leieavtale for næringslokaler (brukte «som de er») fra Norsk 
Eiendom/NEF/Forum for Næringsmeglere, er risikoen knyttet til offentligrettslige krav knyttet til 
leietakers bruk av leieobjektet i leieperioden plassert hos leietaker. Dette gjelder både i henhold til 
standardens 5. utgave (2016) punkt 10 og 6. utgave (2019) punkt 12.  
 
Det er for øvrig ingen bestemmelser i standardavtalen som medfører en annen konklusjon med 
hensyn til mangelsvurderingen i den foreliggende situasjonen, enn det som følger av husleielovens 
regler, som redegjort for i punkt 2.2 over.  
 

2.3.2. Konklusjon  

Myndighetenes vedtak om midlertidig stenging av leietakers virksomhet utgjør ikke en mangel ved 
leieobjektet etter standard leieavtale for næringslokaler, og leietaker kan derfor ikke gjøre 
gjeldende misligholdsbeføyelser på dette grunnlag. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EzA72z2D17
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2.4. Kan leietaker kreve leieavslag eller avtalerevisjon på annet rettsgrunnlag?  

I forlengelse av konklusjonen under punkt 2.2 og 2.3, aktualiseres spørsmålet om leietaker kan 
kreve leieavslag og/eller avtalerevisjon på annet grunnlag enn husleielovens regler eller 
bestemmelsene i standard leieavtale. 
 
Vi redegjør for tre alternative grunnlag nedenfor, herunder force majeure (punkt 2.4.1), læren om 
bristende forutsetninger og avtaleloven § 36 (2.4.2).  
 

2.4.1. Kan leietaker påberope seg force majeure som grunnlag for bortfall av leiebetalingsplikt? 

2.4.1.1. Rettslige utgangspunkter 
 
Med force majeure siktes det til hendelser som er ekstraordinære og for partene upåregnelige  
begivenheter som påvirker partenes oppfyllelsesmuligheter. I avtaler er det vanlig å innta force 
majeure klausuler som regulerer avtaleforholdet ved slike omstendigheter. I de siste versjoner av 
standard leieavtaler har det dog ikke vært inntatt slike reguleringer, men tidligere versjoner av 
avtalen hadde dette. I fravær av avtaleregulering må force majeure vurderes etter ulovfestet rett.   
 
Utviklingen av koronaviruset som vi har sett de siste dagene gjør det etter vår vurdering lite 
tvilsomt at koronaviruset er å anse som en force majeure begivenhet. Koronaviruset er erklært som 
en pandemi, og norske myndighetene har truffet en rekke vedtak etter smittevernlovgivningen 
som legger restriksjoner på reisevirksomhet, samling av større folkemengder etc. For å ha et krav 
på fritak fra en kontraktsforpliktelse er det imidlertid ikke tilstrekkelig at det foreligger en force 
majeure begivenhet. Force majeure begivenheten må medføre en oppfyllelseshindring for 
avtalepartens kontraktsforpliktelse som er utenfor hans kontroll. Det avgjørende er altså hvilke 
konsekvenser force majeure begivenheten får for den konkrete kontraktsforpliktelsen. Dersom 
force majeure medfører umulighet eller uforholdsmessige vanskeligheter med å oppfylle 
forpliktelsen etter avtalen, vil det kunne være grunnlag for at avtalens forpliktelser midlertidig 
revideres eller suspenderes.  
 
2.4.1.2. Force majeure ved betalingsforpliktelser 
 
Plikten til å betale leie er en betalingsforpliktelse. I spørsmålet om koronaviruset utgjør en 
oppfyllelseshindring er det vesentlig å trekke et skille mellom pengeytelser og naturalytelse (enhver 
ytelse i annet enn penger). Force majeure retter seg mot selve oppfyllelseshandlingen til partene; 
med andre ord partenes realytelse. Force majeure vil derfor være mest praktisk for den som skal 
levere en naturalytelse (realdebitor), typisk leveranser av varer eller tjenester. For den som skylder 
et pengebeløp (pengedebitor) vil realytelsen gå ut på selve gjennomføringen av betalingen 
(kontant eller ved banktransaksjon).1 
 
Force majeure - unntak for betalingsforpliktelser er begrenset til tilfeller hvor manglende betaling 
skyldes betalingsstans som følge av streik eller annen stans i betalingsformidlingen.  Dette kommer 
klart til uttrykk i kontraktslovgivningen, herunder husleieloven § 3-2 (3):  
 

«Forfallsdagen utskytes også så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller 
betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor leierens kontroll og som leieren ikke kan 
overvinne». 

 

 
1 Se Bergem, Konow og Rognlien «Kjøpsloven kommentarutgave» s. 272.  
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Omsetningssvikt som følge av en force majeure-begivenhet vil ikke utgjøre en oppfyllelseshindring 
for leietakers betaling av leie. Dette begrunnes med at ansvaret for omsetningssvikt er innenfor 
pengedebitors (leietakers) kontroll.  
 
Ansvaret for pengemangel er objektivt, og gjelder uavhengig av om årsaken til pengemangelen er 
uforutsett og ekstraordinær. Prinsippet om objektivt ansvar for pengemangel er blant annet 
oppsummert i Hagstrøm, «Obligasjonsrett» på s. 526:  
 

«Dersom årsaken til et kontraktsbrudd er pengemangel, inntrer objektivt ansvar. Det gjelder 
enten pengemangelen er en direkte oppfyllelseshindring eller oppfyllelseshindringen er en 
annen, men ville vært overvunnet dersom debitor ikke hadde vært i pengemangel».  

 
Begrunnelsen for et strengt objektivt ansvar handler i stor grad om risikoplassering. 
Kontraktsparten som opplever omsetningssvikt er nærmest til å bære risikoen, og håndtere en 
realisert omsetningssvikt. Uavhengig av om kontraktsparten ikke kan bebreides eller forutse en 
omsetningssvikt, kan ikke pengemangel gi grunnlag for å overføre risikoen på realdebitor, som til 
tross for en force majeure begivenhet, oppfyller sine kontraktsforpliktelser.  
 
På denne bakgrunn er vår konklusjon at koronaviruset ikke er en begivenhet som begrunner 
bortfall/reduksjon av leietakers betalingsforpliktelse.  

2.4.2. Avtalerevisjon/nedjustering av leien med grunnlag i læren om bristende forutsetninger 
eller avtaleloven § 36 

Det klare utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes slik de er inngått. Terskelen for å 
endre eller tilsidesette en avtale på grunn av forhold som har endret seg etter at avtalen ble 
inngått, har tradisjonelt vært meget høy.  
 
Et mulig grunnlag for avtalerevisjon er den ulovfestede læren om bristende forutsetninger. De 
sentrale vilkårene i forutsetningslæren ble oppsummert av Høyesterett i Rt. 2010 s. 1345: 
 

«For at det skal kunne kreves kontraktsrevisjon etter de ulovfestede regler om bristende 
forutsetninger, må den forutsetning som ikke er blitt oppfylt, ha virket motiverende for 
løftegiveren, og forutsetningen må ha vært synbar for den annen part eller typisk for den 
aktuelle kontraktssituasjon. I tillegg må det foretas en helhetsvurdering. Sentrale momenter 
i helhetsvurderingen er hvem som (…) bør bære risikoen for vedkommende 
avtaleforutsetning, og størrelsen av det tap som oppstod eller vil oppstå på grunn av den 
uventede utvikling».  

 
I helhetsvurderingen av om pålegg om stenging av virksomhet som følge av koronavirus-utbruddet 
gir grunnlag for avtalerevisjon etter forutsetningslæren, vil blant annet påleggets varighet og 
størrelsen på leietakers omsetningstap, være sentrale vurderingsmomenter.  
 
Et alternativt grunnlag til forutsetningslæren, er den generelle lempningsregelen i avtalelovens § 
36, som har følgende ordlyd: 
 

«En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig 
eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig 
bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes 
stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og 
omstendighetene for øvrig.» 
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I lovforarbeidene til avtalelovens § 36 er det fremhevet at:  
 

«Vurderingene med hensyn til betydningen av senere inntrådte forhold stort sett vil måtte 
bli de samme etter den foreslåtte alminnelige lempingsregel, som etter læren om bristende 
forutsetninger.» 

 
I juridisk teori, blant annet i Giertsen, Avtaler (2014), er det tatt til orde for at avtaleloven § 36 bør 
få anvendelse fremfor forutsetningslæren ved spørsmål om avtalerevisjon grunnet endrede 
forhold: 
 

«Fordi avtaleloven § 36 er en yngre og mer moderne regel enn forutsetningslæren, og fordi 
§ 36 gir større fleksibilitet både på vilkårs- og virkningssiden, bør endrede forhold for 
fremtiden i hovedsak drøftes etter denne bestemmelsen.» 

 
Spørsmålet om det er grunnlag for avtalerevisjon etter avtaleloven § 36 som følge av pålegg om 
stenging i forbindelse med koronavirusutbruddet, må vurderes konkret for hvert enkelt leieforhold.  
 
I forarbeidene til avtaleloven § 36, Ot.prp. nr. 5 (1982-83) s. 5, presiseres det at lemping av avtale 
grunnet endrede forhold kun er aktuelt «i mer ekstraordinære tilfeller». Det fremgår videre at det 
«gjennomgående skal mer til å lempe eller sette til side en avtale på grunn av senere inntrådte 
forhold enn på grunn av omstendigheter som forelå ved avtaleinngåelsen».  
 
Ved vurderingen av om pålegg om stenging av virksomhet gir grunnlag for avtalerevisjon etter 
avtalelovens § 36 i det konkrete avtaleforholdet, vil påleggets varighet være sentralt. Lovteksten 
åpner i tillegg for å hensynta «omstendighetene for øvrig», slik at flere individuelle forhold vil 
kunne spille inn i totalvurderingen. Den høye terskelen til tross, kan vi ikke utelukke at enkelte 
leietakere etter omstendighetene vil kunne ha krav på lemping av avtalevilkårene, herunder 
leiesum og betalingsbetingelser, i tråd med avtaleloven § 36. 
 

3. LEIETAKERS KRAV DERSOM UTLEIER IKKE KAN STILLE LEIEOBJEKTET TIL DISPOSISJON SOM 
AVTALT  

3.1. Problemstillingen 

Det vil oppstå situasjoner hvor utleier ikke klarer å oppfylle sine kontraktsforpliktelser som følge av 
koronaviruset. Det kan for eksempel dreie seg om svikt i tekniske anlegg som ikke blir rettet i tide 
grunnet mangel på operativt driftspersonell, eller det kan dreie seg om beslutninger om 
nedstengning av hele eller deler av leieobjektet for å forebygge spredning av smitte (uten at dette 
er pålagt gjennom vedtak fra myndighetene) og/eller redusert åpningstid. 
 
Vi redegjør i det følgende for hvilke krav leietaker vil kunne gjøre gjeldende i nevnte situasjoner, 
både etter husleielovens regler (punkt 3.2), og etter standard leieavtale for næringslokaler (punkt 
3.3). Leieavtaler med avvikende reguleringer fra standard leieavtale må vurderes konkret.   

3.2. Mangelsvurdering- og beføyelser etter husleielovens regler  

3.2.1. Foreligger det en mangel ved leieobjektet?  

Det følger av husleieloven § 5-1 at: 
 

«Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med 
avtalen.» 
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Dersom utleier beslutter å stenge hele eller deler av leieobjektet for å begrense spredning av 
koronaviruset, uten at dette er pålagt gjennom vedtak fra myndighetene, vil det foreligge en 
mangel etter § 5-1, som gir leietaker krav på misligholdsbeføyelser.  
 
Videre følger det av husleieloven § 5-3 at: 
 

«Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å holde utleid husrom og eiendommen for 
øvrig i den stand som leieren har krav på etter reglene i lovens kapittel 2.» 

 
Lovens § 2-2 oppstiller generelle krav til tilstand, som lyder at: 
 

«Husrommet skal ved overleveringen være i samsvar med de krav som følger av 
leieavtalen. Er ikke annet avtalt, skal husrommet med tilbehør ved overleveringen være 
ryddet, rengjort og i vanlig god stand.» 

 
Dersom teknisk anlegg i leieobjektet svikter, vil det foreligge en mangel etter §§ 5-3 jf. 2-2 som gir 
leietaker krav på misligholdsbeføyelser.  
 

3.2.2. Mangelsbeføyelser som følge av mangler ved leieobjektet 

Ved mangler i leieobjektet følger det av husleieloven § 5-8 at leietaker kan: 
 
 «(k)reve retting etter § 2-10, avslag i leien etter § 2-11 annet ledd forutsatt at mangelen 
ikke er ubetydelig, heve leieavtalen etter § 2-12, kreve erstatning etter §§ 2-13 og 2-14, og 
holde tilbake leie etter § 2-15.» 

 
3.2.2.1. Krav om retting 
Det legges til grunn at utleier grunnet den pågående situasjonen ikke vil være i stand til (eller ha 
ønske om) å rette mangelen etter husleieloven § 2-10. Retting som mangelsbeføyelse er derfor 
utelukket.  
 
3.2.2.2. Krav om leieavslag 
En aktuell beføyelse for leietaker er krav om leieavslag etter husleielovens § 2-11: 
 

«I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet 
mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull 
og kontraktsmessig stand.» 

 
Det må gjøres en konkret vurdering av leieavslagets størrelse i hvert enkelt tilfelle.  
 
Dersom utleier har besluttet å stenge hele leieobjektet for å begrense smitte, vil leieobjektet 
normalt ha minimal verdi for leietaker. Leietaker kan i så fall kreve tilnærmet fullt leieavslag i 
perioden leieobjektet er stengt. Dersom kun deler av leieobjektet er stengt, må leieavslagets 
størrelse justeres tilsvarende.  
 
Ved krav om leieavslag som følge av svikt i teknisk anlegg, må det gjøres en konkret vurdering av 
hvor stor betydning det aktuelle anlegget har for leietaker. Dersom ventilasjonsanlegget har 
sviktet, vil det være dårlig luft i leieobjektet, og således krevende for leietaker å arbeide der. 
Avhengig av leieobjektets luftemuligheter, vil det imidlertid likevel være mulig for leietaker å 
benytte lokalene, om dog ikke like effektivt. Leieavslagets størrelse må gjenspeile dette.  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EK2
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EzA72z2D10
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EzA72z2D11z2E2
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EzA72z2D12
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EzA72z2D13
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EzA72z2D14
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D17z2EzA72z2D15
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3.2.2.3. Krav om heving 
Etter husleieloven § 2-12, kan leietaker «heve leieavtalen dersom forsinkelsen eller 
mangelen medfører vesentlig mislighold.» 
 
Hevingsspørsmålet vil i praksis bero på en totalvurdering der en rekke momenter kan tillegges 
relevans, som eksistensen og graden av skyld på begge sider i kontraktsforholdet, utleiers 
muligheter for å finne annen praktisk anvendelse for husrommet, verdien av andre og mindre 
inngripende beføyelser som står til leierens disposisjon mv., jf. lovens forarbeider NOU 1993:4 s. 
117.  
 
I mangelstilfeller som oppstår som en direkte følge av det pågående virusutbruddet, vil terskelen 
for heving etter vår vurdering være ekstra skjerpet. Utleier vil i svært liten grad kunne tillegges noe 
form for skyld eller klander for situasjonen som har oppstått, og det vil være få (om ingen) mulighet 
for utleier til å finne annen praktisk anvendelse for husrommet. Så lenge leietaker kan 
kompenseres for mangelen gjennom leieavslag og eventuell erstatning, skal det etter vår vurdering 
mye til for at leietaker skal ha krav på heving i foreliggende situasjon. Hvert enkelt tilfelle må 
imidlertid vurderes konkret.  
 
3.2.2.4. Krav om erstatning 
Regelen om leietakers krav på erstatning som følge av mangel, følger av husleielovens § 2-13: 
 

«Leieren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder 
likevel ikke så langt utleieren godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes en 
hindring utenfor utleierens kontroll som utleieren ikke med rimelighet kunne ventes å ha 
tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha unngått eller overvunnet følgene av.» 

 
Regelen oppstiller et objektivt kontrollansvar for utleier, hvor utleier er erstatningsansvarlig for 
mangel med mindre utleier godtgjør at lovens kumulative vilkår er oppfylt.  
 
Når det gjelder vilkåret om at det må foreligge en «hindring», presiseres følgende i lovens 
forarbeider, Ot.prp. nr. 82 (1997-1998) s. 164: 

 
«For så vidt er det uten betydning hva slags hindring som fører til ikke-oppfylling, men det 
må være en faktisk hindring. Derimot kreves det ikke at det foreligger en objektiv 
umulighet». 
 

Hindringsvilkåret vil med andre ord være oppfylt også i tilfellene der det ikke er umulig, men svært 
byrdefullt, å levere mangelfritt leieobjekt. 
 
I relasjon til hindringsvilkåret, er det etter vår vurdering grunnlag for å skille mellom situasjonene 
hvor utleier 1) har besluttet å stenge leieobjektet som et smitteforebyggende tiltak (uten at dette 
er pålagt fra myndighetene), og 2) situasjonen der utleier ikke klarer å utbedre tekniske anlegg som 
følge av at driftspersonell er syke eller i karantene.  
 
I førstnevnte situasjon kan det vanskelig sies å foreligge en faktisk hindring, og lovens vilkår vil 
dermed ikke være oppfylt. Leietaker vil dermed ha krav på erstatning for eventuelt økonomisk tap 
som følge av mangelen, jf. nærmere regler i husleielovens § 2-14.  
 
I sistnevnte situasjon, foreligger det etter vår vurdering en hindring i form av at utleier ikke har 
tilgang på driftspersonell som kan utbedre mangelen. En slik hindring som skyldes koronaviruset 
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ligger utenfor utleiers kontroll, og utleier kunne ikke med rimelighet ha tatt hindringen i 
betraktning på avtaletiden eller unngått/overvunnet følgene av denne i ettertid.  
 
Utleier vil på denne bakgrunn være fritatt for erstatningsansvar i ovennevnte (og lignende) 
situasjoner.  
 
3.2.2.5. Leietakers tilbakeholdsrett 
 
Etter husleieloven § 2-15 kan leietaker «holde tilbake så mye av leien at det sikrer de kravene 
leieren har mot utleieren som følge av mangel eller forsinkelse». 
 
Tilbakeholdsretten gjelder uavhengig av typen mislighold på utleiers side, se imidlertid punkt 3.3.2 
for de tilfeller der tilbakeholdsretten er fraveket i avtalen.   
 
Leietaker har selv risikoen for at det eksisterer et krav å sikre gjennom tilbakehold. Urettmessig 
tilbakehold fra leietaker innebærer brudd på leietakers betalingsplikt. Derimot antas det at 
leietaker – når han først har et krav mot utleier grunnet mislighold – ikke har risikoen for at det 
krav han har er like stort som det han holder tilbake, jf. lovens forarbeider, NOU 1993:4 s. 120. 
Holder leietaker tilbake noe mer enn det han har krav på, representerer følgelig ikke dette noe 
mislighold, og det må ha den konsekvens at leietaker heller ikke plikter å betale morarente eller 
erstatning. Det følger likevel av bestemmelsens ordlyd – «så mye [...] at det sikrer [...] kravene» – at 
det må være en viss forholdsmessighet mellom tilbakeholdet og mangelen.  
 

3.3. Mangelsvurdering- og beføyelser etter standard leieavtale for næringslokaler  

3.3.1. Mangelsvurderingen 

Tilsvarende som i husleieloven, er det etter standard leieavtale for næringslokaler (brukte «som de 
er»), 6. utgave 2019, utleier som har ansvar for å besørge og bekoste vedlikehold og utskiftning av 
tekniske innretninger, jf. punkt 14.1. Eventuelle driftsavbrudd ved tekniske anlegg, vil følgelig 
representere en mangel ved leieobjektet som utleier har ansvar for.  
 
Videre vil det tilsvarende også representere en mangel etter standard leieavtale dersom utleier 
beslutter å stenge av hele eller deler av leieobjektet, uten at dette er pålagt gjennom vedtak fra 
myndighetene.  
 
Mangelsvurderingen i ovennevnte situasjoner er følgelig den samme, uavhengig av om 
leieforholdet reguleres av standard leieavtale eller husleieloven.  
 

3.3.2. Mangelsbeføyelser etter standard leieavtale for næringslokaler  

Når det gjelder mangelsbeføyelser etter standard leieavtale, viser avtalen i stor grad til 
husleielovens bestemmelser, men med enkelte justeringer/suppleringer, i henhold til avtalens 
punkt 20: 
 

«Leietaker kan kreve avslag i Leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av forsinkelse 
eller mangel. Hva gjelder mangel, forutsettes at mangelen er vesentlig og at mangelen ikke 
rettes av Utleier i henhold til bestemmelsene i husleieloven § 2-10. Leietaker må gi skriftlig 
melding om skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at Leietaker burde ha oppdaget 
dem.  
 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gNOU93z3A4z2DS120
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Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i 
henhold til husleieloven § 2-13. Hva gjelder mangel, forutsettes at mangelen er vesentlig og 
at mangelen ikke rettes av Utleier i henhold til bestemmelsene i husleieloven § 2-10. 
Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningen er i Leieperioden oppad begrenset til 12 måneders 
leie, med mindre Utleier har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Ved eventuell 
forlengelse av Leieperioden gjelder en ny, tilsvarende begrensning for tap i 
forlengelsesperioden.   
 
Leietaker har ikke rett til å holde tilbake leie til sikkerhet for de krav Leietaker har eller 
måtte få mot Utleier som følge av forsinkelse eller mangel. 
 
Dersom Leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra Utleiers side 
som grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsling om at leieavtalen kan bli 
hevet dersom misligholdet ikke opphører. For øvrig gjelder husleieloven § 2-12.» 
 

Justeringene i standardavtalen innebærer innskjerpinger til ulempe for leietaker sammenliknet 
med husleielovens regler.  

4. HVEM HAR ANSVARET NÅR MYNDIGHETENE STENGER BYGGEPLASSEN  

4.1. Generelle utgangspunkter – force majeure  

Det grunnleggende utgangspunktet er at en avtale må oppfylles selv om det oppstår vanskeligheter 
eller uforutsette forhold. Mange kontrakter inneholder imidlertid bestemmelser om såkalt force 
majeure. Uttrykket sikter til uforutsette begivenheter utenfor en parts kontroll som innebærer at 
det blir umulig eller urimelig byrdefullt å oppfylle kontrakten. Typiske eksempler er krig, opprør, 
naturkatastrofer og streik.  
 
Reguleringen av force majeure varierer fra kontrakt til kontrakt. Vurderingen av om det foreligger 
force majeure og hvilke virkninger dette har, må derfor vurderes med utgangspunkt i den konkrete 
kontrakten. Dersom kontrakten ikke inneholder en regulering av force majeure, finnes det 
generelle regler og prinsipper i den alminnelige ulovfestede kontraktsretten.  
 
NS 8407, NS 8406 og NS 8407 inneholder alle bestemmelser om force majeure. Bestemmelsene er 
nærmest likelydende.  
 
Det er fire vilkår som må alle må være oppfylt for at force majeure skal anses å foreligge:  
 

I. Fremdriften må hindres 
II. Hindringen må skyldes forhold utenfor partens kontroll 

III. Parten ikke burde tatt hindringen i betraktning ved inngåelsen av avtalen 
IV. Parten ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av hindringen 

 
Dersom samtlige vilkår er oppfylt, har den part som er hindret krav på  
i fristforlengelse, men ikke krav på vederlagsjustering. Vi har sett eksempler på at det kreves både 
fristforlengelse og vederlagsjustering som følge av forholdet. Det følger dog uttrykkelig av pkt. 
33.3 at force majeure forhold gir kun rett til fristforlengelse. Kostnadene med fristforlengelsen må 
altså entreprenøren selv bekoste. Forutsetningen for fristforlengelse er imidlertid at parten må 
varsle om force majeure uten ugrunnet opphold. Dersom så ikke skjer, bortfaller retten til 
fristforlengelse. 
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4.2. Utgjør koronavirusutbruddet en force majeure-situasjon?   

Etter vårt syn vil koronavirusutbruddet, og konsekvensene av de tiltak som nå er pålagt av 
myndighetene, kunne anses som en force majeure-situasjon.  
 
Det sentrale spørsmålet er om fremdriften hindres som følge av utbruddet, og om en part med 
rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av dette.  
Som et generelt utgangspunkt kan det slås fast at terskelen for å påberope seg force majeure er 
ganske høy, men at det ikke kreves at det er helt umulig å oppfylle kontrakten.  
Dersom entreprenøren burde ha tatt force majeure hindringen i betraktning ved avtaleinngåelse 
eller han med «med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen», har 
han heller ikke krav på fristforlengelse. Vurderingen må tas konkret for det enkelte prosjekt med 
utgangspunkt i de konkrete omstendighetene som påvirker de involverte partene. Dersom 
hindringen kan unngås ved en enkel omlegging av driften eller ved tiltak som medfører små 
merkostnader, skal det ikke mye til før det kan konstateres at hindringene kunne vært overvunnet. 
Dette gjelder i alle ledd av kontraktskjeden. Dersom en underleverandør får problemer med 
oppfyllelse av sin del av kontrakten, er det ikke gitt at hovedleverandøren har tilsvarende 
problemer. For eksempel vil det kunne være nærliggende å se på mulighetene for dekningskjøp og 
tilsvarende tiltak. Dersom det er mulig, vil ikke totalentreprenøren komme i en force majeure-
situasjon overfor byggherren.  
 
Det må likevel alltid være en forholdsmessighet mellom kontraktsverdien og de tiltak som kreves. 
Dette innebærer derfor at selv om følgene av en hindring potensielt kan overvinnes gjennom å 
sette inn tiltak, vil ikke byggherren nødvendigvis kunne kreve det. 
 
Det må følgelig gjøres en konkret vurdering i det enkelte prosjekt/oppdrag for å avgjøre om det 
foreligger krav på fristforlengelse.  
 
NS 8407 pkt. 33.3 gir begge parter rett til fristforlengelse. Det fremgår uttrykkelig av bestemmelsen 
at den gjelder «partene» dvs. både byggherre og entreprenør. Det innebærer at dersom 
byggherren får et varsel om fristforlengelse så kan også byggherren ha rett til fristforlengelse. 
Dette kan være aktuelt hvor det er flere aktører på byggeplassen som er avhengig av hverandres 
leveranser. Dersom en leveranse uteblir eller forsinkes vil den andre kontraktsmedhjelper etter 
standardens alminnelige regler kunne ha rett til vederlagsjustering og fristforlengelse, da en 
forsinkelse fra en sideentreprenør normalt vil være byggherrens risiko. I et slikt tilfelle åpner pkt. 
33.3 for at også byggherren kan kreve fristforlengelse for sine leveranser. Det innebærer at 
byggherren må sende et varsel til de øvrige aktører og varsle om forholdet og at leveransen kan bli 
forsinket, og at man krever fristforlengelse tilsvarende forsinkelser fra entreprenøren som er 
rammet av force majeure.  

4.3. Revisjon av entrepriseavtaler etter avtaleloven § 36 og/eller læren om bristende 
forutsetninger 

Lempningsregelen i avtaleloven § 36 og læren om bristende forutsetninger kan i utgangspunktet 
også påberopes som grunnlag for avtalerevisjon i entrepriseforhold. Det vises til den generelle 
gjennomgangen av regelsettene i punkt 4.2.4 overfor. Som gjennomgangen viser, er terskelen for 
anvendelse av reglene generelt meget høy.  
 
Det ants imidlertid at avtalelovens § 36 og læren om bristende forutsetninger har mindre praktisk 
betydning i tillegg til force majeure bestemmelsen i standarden. I tillegg har standardavtalene 
regler om oppsigelsesadgang i tilfeller av langvarig force majeure, jf. nærmere redegjørelse under 
punkt 4.6 nedenfor.    
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4.4. Stenging av byggeplass  

Det er også reist spørsmål hva som gjelder dersom byggeplassen blir stengt. Dersom stengning 
pålegges av myndighetene, er utgangspunktet at dette må løses etter reglene i pkt. 33.3. Det vil si 
at vurderingen ikke kommer i noen særstilling selv om den får store konsekvenser for fremdriften. 
Dersom byggherren selv bestemmer at byggeplassen skal stenges uten at det foreligger noe 
pålegg, vil dette være en endring og entreprenøren vil ha krav på både fristforlengelse og dekning 
av merkostnader. 
 
I forbindelse med en nedstenging på grunn av pålegg fra myndighetene så kan det oppstå 
merkostnader til for eksempel sikring av byggeplass. Utgangspunktet for hvem som er ansvarlig for 
disse kostnadene må baseres på kontraktens bestemmelser.  En stengning av nevnte grunn vil lett 
bli ansett som force majeure og da kan ingen av partene kreve merkostnader dekket av den annen 
part, dette følger som nevnt av standarden direkte. Det innebærer at partene selv er ansvarlig for å 
sikre det de har risikoen for etter kontrakten.  
 I henhold til NS-kontraktene har entreprenøren risikoen for kontraktsgjenstanden frem til 
overtakelse. Det vil si at entreprenøren er ansvarlig for å dekke kostnadene med sikring av 
byggeplassen så langt det er nødvendig for å sikre arbeidene som er gjort mv..  
 
Dersom entreprenøren må stenge byggeplassen på grunn av mangel på mannskap på grunn av at 
mannskapet er syke, sitter i karantene, er hjemme med små barn osv., kan det også bli ansett som 
en force majeure situasjon. Da må det vurdere om entreprenøren har gjort det en med rimelighet 
kan forvente, for å unngå stengning. Det kan tenkes at entreprenøren ikke har tilgjengelige 
mannskap fordi mange av de ansatte er satt i karantene som følge av retur fra utlandet. Dersom 
forholdet oppstår fordi entreprenørens mannskaper er reist hjem til sitt respektive utland, vel 
vitende om at alle risikerer karantene ved retur er det et spørsmål om ikke dette kunne vært 
unngått. Her er det nærliggende å argumentere med at entreprenøren kunne unngått situasjonen 
ved å ikke tillate hjemreise – om mulig. 

4.5. Endring i lover og forskrifter mv.   

Det er reist spørsmål om de pålegg og bestemmelser som er innført fra myndighetene de siste 
ukene kan innebære at entreprenørene likevel får rett til vederlagsjustering etter bestemmelsene i 
NS 8407 pkt. 14.4 og/eller pkt. 15.2. Bestemmelsene sier at ved endring i lover, forskrifter og 
enkeltvedtak som medfører endring av kontraktsgjenstanden eller endringer av prosessen, så har 
entreprenøren krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse, forutsatt at entreprenøren ikke burde 
tatt endringene i betraktning ved avtaleinngåelse. Forskrifter og enkeltvedtak som er gitt for å 
motarbeide smitte, faller utenfor anvendelsesområdet for disse bestemmelsene. Dette fremgår 
også forutsetningsvis av pkt. 33.3 hvor offentlige «påbud og forbud» er omfattet av force majeure-
bestemmelsen.  

 

4.6. Oppsigelse  

Endelig vises til bestemmelsen i NS 8407, pkt. 45. Her gis partene en ekstraordinær 
oppsigelsesadgang dersom forholdene som medfører stans varer i mer enn 6 måneder.  Merk at vi 
her kun snakker om skjerpende force majeure forhold som er strengere enn det som følger av det 
som er sagt over. Uten at forholdet er inngående vurdert på det nåværende tidspunkt kan det ikke 
utelukkes at en pandemi kan sees på som et slikt alvorlig force majeure tilfelle slik at bestemmelsen 
kan få anvendelse dersom dette trekker ut i tid over 6 måneder. Dersom oppsigelse gjennomføres 
får entreprenøren rett til vederlag for utførte arbeider, men ingen av partene gis rett til erstatning. 
 

*** 
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