
Kort om vårt standardarbeid

• Norsk Eiendom og NEF utgir sammen 
standardavtalene for leie av næringslokaler.

• Første utgave ble utgitt i 2003 

• Någjeldende standard for brukte/ «som de 
er» lokaler: 7. utgave 05/22

• Standardavtalens popularitet har økt 
gradvis, og er nå kontrakten som 
bransjeaktørene forventer at benyttes.



Gjenstand for revidering

Standardavtalene revideres
hver tredje år
• Skal sikre at standardavtalene 

fremstår som relevante, balanserte 
og oppdaterte

• Ved siste revisjon har man aktivt gått 
ut og bedt bransjen om innspill til 
revideringsarbeidet



Fokus på bærekraft ved siste revidering

• Miljøansvar

• Samfunnsansvar, menneskerettig-
heter, anti-korrupsjon og anti-
hvitvasking

• Rett til å innhente forbruksdata/
energidata

Har resultert i flere nye bestemmelser 



Miljøansvar

• Leiemalenes miljøprofil har vært største fokus ved denne rundens oppdatering
• Ønske fra organisasjonenes side om å bidra til en mer miljøvennlig eiendomsbransje

• Hensyn:
• Ønske om å innføre bestemmelser som har mest mulig effekt 
• Forutberegnelighet for partene mht. fremtidige kostnader

• Løsning
• Mellomløsning der begge partene skal bidra til miljøvennlig bruk og drift av leieobjektet, 

men der investeringer i miljøtiltak skal avtales særskilt



Nye bestemmelser om miljøansvar

• Leietaker skal bidra til miljøvennlig bruk og 
drift av eiendommen og leieobjektet, og 
skal overholde de krav og rutiner som 
følger av eiendommens eventuelle 
miljøsertifisering 

• Utleiers og leietakers utskiftinger, 
vedlikehold og endringer skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres 
med miljøvennlige produkter og 
materialer

12 LEIETAKERS BRUK AV LEIEOBJEKTET

12.3 Leietaker skal i Leieperioden bidra til miljøvennlig bruk og drift av 
Eiendommen og Leieobjektet, og skal etterleve de krav og rutiner som 
følger av Eiendommens eventuelle miljøsertifisering slik de til enhver tid 
gjelder. 

14 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT

14.3 Utleiers arbeider skal foretas på en forskriftsmessig og håndverksmessig 
god måte. Arbeidene skal baseres på miljøeffektive løsninger og 
gjennomføres med miljøvennlige produkter og materialer.

15 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

15.5 Leietakers arbeider skal foretas med vanlige vedlikeholdsintervaller og 
på en forskriftsmessig og håndverksmessig god måte. Arbeidene skal 
baseres på miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer. 



Nye bestemmelser om miljøansvar – forts.

• Partene skal samarbeide om å heve og 
videreutvikle leieobjektets miljøstandard i 
leieperioden ved for eksempel 
gjennomføring av miljøtiltak

• De tiltakene som partene er enige om å 
gjennomføre skal reguleres i en egen 
miljøavtale

• Forenkling av miljøavtalen 

• Mål om å gjøre den lettere tilgjengelig for 
forhåpentligvis å øke bruken

16 UTLEIERS ARBEIDER I LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN

16.4 Arbeidene etter dette punkt 16.1 skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer

17 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET

17.4 Endringer etter dette punkt 17 skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer.  

26 MILJØTILTAK 

26.1 Partene skal samarbeide om å heve og videreutvikle 
Leieobjektets miljøstandard i Leieperioden ved for 
eksempel gjennomføring av miljøtiltak. De tiltakene som 
partene er enige om å gjennomføre skal reguleres i en egen 
miljøavtale. 



Måling/innhenting av energiforbruk/forbruksdata 
- punkt 13

• Tilgang til energidata 
viktig forutsetning for 
god drift og 
energieffektivisering

• Utfordringer for 
gårdeiere med å få 
tilgang til energidata 
etter etablering av Elhub

• Leietaker må gi fullmakt



Ny compliance-regulering  

Fokus og ønske fra aktører i bransjen:

• Innspill etter forrige revisjon - risiko for hvitvasking betydelig 

Hensyn: 
• Ønske om å innføre bestemmelser for å høyne seriøsitetsnivået 
• Balansert bestemmelse – plikt for begge parter 

Løsning: 
• Enkel regulering i punkt 27 (minimum)
• Alternativ utvidet versjon bak i alternativ tilleggstekst 



Ny compliance-regulering i punkt 27 

• Partene er forpliktet til å drive sin virksomhet slik at 
brudd på menneskerettigheter ikke oppstår og 
anstendige lønns- og arbeidsvilkår sikres

• Partene skal besørge rimelige tiltak for å unngå 
hvitvasking, korrupsjon, mv. 

• For å ivareta pliktene skal partene etablere 
internkontroll tilpasset virksomheten

• Rett til innsyn i hverandres dokumentasjon og 
systemer for å ivareta pliktene

• Skal uoppfordret varsle skriftlig ved manglende 
oppfyllelse av pliktene

1. Partene er forpliktet til å drive sin virksomhet slik at brudd på
grunnleggende menneskerettigheter ikke oppstår og slik at
anstendige lønns- og arbeidsvilkår sikres. Partene skal videre besørge
rimelige tiltak for å unngå hvitvasking, korrupsjon og
påvirkningshandel knyttet til innkjøpsavtaler, anbudskonkurranser og
politiske beslutninger mv.

2. For å ivareta disse pliktene skal partene etablere en internkontroll
tilpasset virksomheten.

3. Partene har rett til innsyn i hverandres dokumentasjon og systemer
for å ivareta pliktene etter dette punkt 27, og plikter straks og
uoppfordret å varsle hverandre skriftlig ved manglende oppfyllelse
av disse.



Menneskerettigheter, hvitvasking og korrupsjon -
utvidet alternativ bestemmelse i punkt 27  


