
 

 

 

 
 
  

Oslo, 08.05.2020 

 

Forslag kontraktsklausuler 
 
Nedenfor følger forslag til klausul som kan benyttes dersom partene er blitt enige om utsatt 
forfall. I tillegg følger klausuler som kan benyttes ved avtale om leiereduksjon eller dersom 
partene skal forhandle om fremtidig leiereduksjon. Klausulen om utsatt forfall kan benyttes i 
kombinasjon med klausulene om leiereduksjon. Det minnes om at ordlyden i slike klausuler alltid 
må tilpasses det konkrete tilfellet som skal reguleres. Utleier bør vurdere hvilke andre 
reguleringer som bør inntas i tilleggsavtalen, herunder om det skal stilles forutsetninger for 
tilleggsavtalen og utleiers bidrag. Det anbefales at garantistens skriftlige samtykke til 
endringsavtalen innhentes. I tillegg til en tydelig avtale, bør det tydelig fremkomme på 
faktura/kreditfaktura hvilken periode (måned eller kvartal) leiereduksjonen gjelder for.   
 

Forslag klausul som kun regulerer utsatt forfall: 

Partene er enige om at Leietaker fra og med [3. kvartal 2020] og til og med [4. kvartal 2020] 
innvilges månedlig etterskuddsvis betaling i stedet for kvartalsvis forskudds betaling av Leie og 
Felleskostnader [og eventuelt markedsføringsbidrag] slik at disse forfaller til betaling innen den 7. 
i den påfølgende måned. I den grad det er avtalt minimumsleie, gjelder utsatt forfall 
minimumsleien, mens eventuell omsetningsleie ut over minimumsleien forfaller på det tidspunkt 
leieavtalen fastsetter. Det gis ikke rabatt på utsatte leiebetalinger for måneder det er mottatt 
støtte for under den statlige kompensasjonsordningen. 
 

Forslag klausul leiereduksjon: 

Partene er kommet til enighet om at Leien i henhold til leieavtalen for perioden [en periode etter 
at partene forventer at kompensasjonsordningen er opphørt, for eksempel 4. kvartal 2020] skal 
utgjøre [x] % av avtalt Leie i henhold til leieavtalen. Reduksjonen vil bli trukket i fra i Leien for 
[xxx]. Dersom det er avtalt omsetningsleie med minimumsleie, gjelder reduksjonen 
minimumsleien. Leietaker skal betale Felleskostnader som normalt og i henhold til leieavtalen. 
Eventuell reduksjon i Leie for senere måneder vil bli gitt for en og en måned av gangen og trekkes 
fra i Leien for første leieforfall etter at reduksjonen er besluttet av Utleier.  
 

Forslag klausul plikt til å forhandle om leiereduksjon: 

Leietaker vil søke om tilskudd under den midlertidige ordningen for statlig tilskudd til foretak som 
har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus så lenge ordningen varer. Så snart 
kompensasjonsordningen er opphørt, skal partene forhandle om bidrag fra Utleier i form av 
redusert Leie. Det vil ikke bli gitt leiereduksjon fra Utleier for de perioder man mottar tilskudd fra 
staten. Hvorvidt Utleier skal gi leiereduksjon og hvor stor en reduksjon skal være, skal fastsettes 
basert på en helhetsvurdering, der vesentlige elementer vil være om en leiereduksjon vil være 
rimelig og nødvendig, samt Leietakers evne og vilje til videre drift. Leietaker skal på Utleiers 
forespørsel gi informasjon av betydning for Utleiers vurdering og beslutning. Eventuell reduksjon 
i Leie vil bli gitt for en og en måned av gangen og trekkes fra i Leien for første leieforfall etter at 
reduksjonen er besluttet. Leietaker skal betale Felleskostnader som normalt og i henhold til 
leieavtalen. 
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