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KORONAVIRUSET COVID-19 SOM OPPFYLLELSESHINDRING I LEIEFORHOLD  

1. INNLEDNING 

Koronaviruset COVID-19 har de siste ukene hatt en betydelig spredning, med økende smitte både i 
nasjonalt og globalt. Myndighetene har igangsatt omfattende smittevernstiltak, som direkte eller 
indirekte berører en rekke bransjer.  
 
Hvordan utviklingen vil være de kommende månedene er usikkert, men koronaviruset får i ulik 
styrkegrad konsekvenser for bedrifters daglige drift. For noen leietakere kan koronaviruset og/eller 
tiltakene som iverksettes for å forhindre spredning medføre omsetningssvikt og 
likviditetsproblemer. Det har derfor vært reist spørsmål om koronaviruset kan anses som et force 
majeure tilfelle som suspenderer leietakers plikt til å betale leie.  
 
Etter vår vurdering vil likviditetsproblemer som koronaviruset påfører en leietaker ikke gi leietaker 
et rettslig grunnlag for leiefritak eller leieavslag. Ansvaret for pengemangel er objektivt, og det er 
kun force majeure begivenheter som hindrer selve oppfyllelseshandlingen, som kan begrunne 
ansvarsfrihet fra en betalingsforpliktelse. 

2. LEIETAKERS BETALINGSFORPLIKTELSE 

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Leietakers manglede betaling av leie vil 
utgjøre et mislighold av en betalingsforpliktelse. Mislighold av betalingsforpliktelser sanksjoneres 
på samme måte som andre forpliktelser, og vil kunne utløse erstatningsansvar og/eller heving av 
leieforholdet. Leietakers ansvar for å betale leie, er i utgangspunktet objektivt.  
 
En leietaker er ikke uten videre fritatt for sine plikter etter leieavtalen som følge av tiltak bedriftene 
selv eller myndighetene innfører. Etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper kan imidlertid 
såkalte force majeure tilfeller suspendere eller redusere leietakers betalingsforpliktelser. 
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Gjeldende standardkontrakter har ikke en eksplisitt regulering av force majeure ved leietakers 
mislighold. De første utgavene av standard leieavtale for næringsleielokaler regulerte force 
majeure, men kun ved utleiers kontraktsbrudd. Fraværet av regulering av force majeure i 
leieavtalen er imidlertid ikke avgjørende. I leieavtaler hvor force majeure ikke er regulert, vil 
avtalen utfylles av bakgrunnsretten. I bakgrunnsretten er force majeure en etablert regel som kan 
begrunne fritak for kontraktsforpliktelser. I leieforhold hvor avtalen har en eksplisitt regulering av 
force majeure, bør partene ha et bevisst forhold til om klausulen avviker fra bakgrunnsretten.   

3. KAN KORONAVIRUSET GI GRUNNLAG FOR LEIEAVSLAG? 

3.1. Force majeure ved mislighold av betalingsforpliktelser 

Den første forutsetningen som må være oppfylt, er altså at hendelsen faktisk må føre til at 
hendelsen hindrer leietaker i å overholde sin betalingsforpliktelse. I den forbindelse er det viktig å 
ta i betraktning at en betalingsforpliktelse står i en annen stilling enn naturalytelser (enhver ytelse i 
annet enn penger). Selv om det også kan tenkes force majeure tilfeller som begrunner fritak for en 
betalingsforpliktelse, er oppfyllelseshindringer for naturalytelser det klart mest praktiske 
anvendelsesområdet for force majeure. 
 
For leietaker kan koronaviruset medføre en omsetningssvikt som gir leietaker likviditetsmangel. 
Den direkte årsaken til manglende betaling, vil da være leietakers omsetningssvikt. Det klare 
utgangspunktet i norsk rett er at ansvaret for pengemangel er objektivt.1 Leietaker er bare 
ansvarsfri dersom selve oppfyllelseshandlingen ved betalingen blir hindret av forhold utenfor 
leietakers kontroll. Dette vil være tilfeller hvor manglende betaling skyldes betalingsstans, som 
følge av streik eller annen arbeidsstans i banken.2 At leietaker bare er ansvarsfri i slike tilfeller er 
ikke lovregulert for leieforhold, men følger av kjøpsloven § 57 (1) og forbrukerkjøpsloven § 46 (2). 
Prinsippet gjelder imidlertid for alle typer pengeforpliktelser. 
 
At koronaviruset er årsaken til omsetningssvikten innebærer at viruset, i et rettslig perspektiv, er et 
indirekte forhold som ikke gir grunnlag for fritak for leietakers betalingsforpliktelser. Force majeure 
er et rettslig instrument som ved ekstraordinære begivenheter kan overføre risikoen fra en 
avtalepart til avtalemotparten. Selv om koronaviruset får innvirkning på leietakers omsetning, er 
ikke dette tilstrekkelig for å overføre risikoen til utleier ved at leietaker går ansvarsfri for et 
betalingsmislighold. Partene bør likevel ha en konstruktiv dialog, som bidrar til å hindre at 
velfungerende og etablerte leieforhold ikke avvikles som følge av koronaviruset. 
 

3.2. Vilkårene for å påberope force majeure 

Med force majeure siktes det til hendelser som ekstraordinære og for partene upåregnelige 
begivenheter som påvirker partenes oppfyllelsesmuligheter. Koronaviruset som er blitt 
karakterisert som en epidemi, kan anses som en begivenhet som faller inn under force-majeure 
begrepet. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig. For at en leietaker skal kunne påberope seg en force 
majeure begivenhet må følgende vilkår være oppfylt:  
 

• Hendelsen må gjøre det umulig eller uforholdsmessig tyngende å oppfylle forpliktelsen,  

• Hendelsen må være utenfor ens egen kontroll,  

• Hendelsen kunne ikke med rimelighet vært forutsatt før avtalen ble inngått, og  

 
1 Viggo Hagstrøm «Obligasjonsrett», 2. utgave s. 526-527  
2 Ola Mestad, «Om force majeure og risikofordeling i kontrakt» s. 380-381. 
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• En kunne ikke med rimelighet ha unngått eller overvunnet hendelsen og dens 
konsekvenser.  
 

3.3. Husleielovens bestemmelser 
 
Basert på husleielovens bestemmelser eller bestemmelsene i standard leieavtale, vil korona i seg 
selv ikke utgjør en mangel ved utleiers leveranse. Det må likevel foretas en konkret vurdering av 
det enkelte leieforhold og det kan foreligge reguleringer i leiekontrakten og faktum av betydning 
for en mangelsvurdering.   
 
Husleieloven bestemmelser om leietakers kontrollansvar og husleieloven § 3-2 tredje ledd om rett 
til utsatt forfall underbygger at koronavirus som årsak til omsetningssvikten ikke gir leietaker rett til 
leiereduksjon eller fritak. Husleieloven § 3-2 tredje ledd lyder slik: 
 

«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.» 

 
Av lovkommentaren til § 3-2 følger det at: 
 

«Det dreier seg om en regel av samme type som § 2-13, selv om den nevner to praktiske 
eksempler på forhold utenfor leiers kontroll som kan hindre betaling. Andre forhold kan 
være en ulykke eller sykdom som gjør ham bevisstløs. Det er grunn til å understreke at 
økonomiske vanskeligheter – om de er aldri så plutselige og uforutsette – alltid ligger 
innenfor det leieren kan kontrollere.» (vår understrekning) 


