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LEIGEKONTRAKT FOR BUSTAD

1 Utleigar Namn

Adresse

Postnummer og -stad

Telefon E-post
2 Leigetakar Namn

Fødselsnummer Telefon

E-post
3 Eigedom Adresse

Gnr. bnr. snr. i kommune

Leilegheit nr.
4 Leigeobjekt

 Set kryss i rutene

Leigeforhold som nemnt i  
C og D gir leigetakaren  
færre rettar enn ved leige  
av annan bustad   

        rom +   kjøkken,   bad,   anna:

Leigetakaren har ikkje rett til å bruke:

OBS! Husleigelova har særreglar for enkelte leigeforhold.   
Kryss av dersom kontrakten gjeld:

 A.  Lofts- eller sokkelbustad i einebustad eller bustad i tomannsbustad der utleigar bur 
i same hus.

 B. Eitt enkelt burom med tilgang til ein annan sin bustad (hybel).
 C.  Bustad som utleigaren sjølv har brukt som eigen bustad, og som han skal ta i bruk 

sjølv som eigen bustad etter eit mellombels fråvær på inntil fem år.
 D. Tenestebustad, leigerett med grunnlag i arbeidsavtale.

5 Lengd

  Set kryss i 
 ei av rutene

  Set kryss i 
 ei av rutene

Leigeforholdet startar / 20
 A. og tek slutt utan oppseiing             /              20             .

 Leigeforholdet kan ikkje seiast opp i leigetida av nokon av partane.
 B. og tek slutt utan oppseiing             /              20             .  

 Leigeforholdet kan seiast opp i leigetida av begge partar med                  månaders frist  

	 til	fråflytting	ved	utløpet	av	den	kalendermånaden	fristen	går	ut	i.

		C.	og	kan	seiast	opp	av	begge	partar	med																		månaders	frist	til	fråflytting	ved	

utløpet av den kalendermånaden fristen går ut i.

Minstetida for tidsbestemde leigeavtalar, pkt. 5 A og B, er tre år. Minstetida er eitt år 
dersom avtalen gjeld lofts- eller sokkelbustad i einebustad eller bustad i tomannsbustad 
og utleigaren bur i same hus, jf. pkt. 4 A.

Dersom det er valt kortare tid enn minstetida i denne kontrakten, er det likevel lovleg fordi
  bustaden skal brukast som bustad av utleigaren sjølv eller nokon som høyrer 
husstanden	til	(spesifiser	i	pkt.	24),	eller
	utleigaren	har	ein	annan	grunn	for	tidsavgrensinga	(spesifiser	i	punkt	24).

6 Leigesum Kr per md.
Kr per md.

7 Tillegg

 Set kryss i rutene
Elektrisitet:     Leigetakar teiknar eige abonnement     Skal betalast a konto 
Brensel:     Skal betalast a konto  
Vatn/avløp (så framt det er målt forbruk):     Skal betalast a konto 
Samla beløp a konto per månad: kr
Avrekning skal gjerast når leigeforholdet tek slutt, og elles minst éin gong per år. 
Dersom det ikkje er kryssa av, er ytingane som er nemnde her, inkluderte i leiga.

8 Betaling av leige Leiga skal betalast på forskot den i kvar månad til konto

nr.

Huseiernes Landsforbund si leigekontrakt for bustad. Ettertrykk er forbode. Dette er side 1 av 4.  



9  Regulering  
av leige

Partane kan, med éin månads skriftleg varsel, krevje å få regulert leiga i takt med endringane  
i konsumprisindeksen i tida etter siste leigefastsetjing. Leiga kan tidlegast regulerast eitt år etter  
siste leigefastsetjing blei satt i verk. Utgangspunktet for reguleringa er den konsumprisindeksen  
som låg føre ein månad før leigeforholdet starta.
Dersom leigeforholdet har vart i minst to år og seks månader utan annan leigeregulering enn etter 
konsumprisindeksen, kan begge partar med seks månaders skriftleg varsel krevje at leiga blir sett til 
gjengs leige på iverksetjingstidspunktet. Iverksetjingstidspunktet kan tidlegast vere eitt år etter siste 
regulering, og når leiga blir fastsett skal ein trekkje frå den delen av leigeverdien som gjeld leigetaka-
ren sine forbetringar og innsats.

10  Standen  
bustaden er i

Leigetakaren er oppmoda til på førehand å undersøkje bustaden. Bustaden blir leigd ut i den 
standen han er i under synfaringa, jf. husleigelova § 2-5. Det inneber at bustaden berre har mangel 
dersom han er i vesentleg dårlegare stand enn det leigetakaren etter forholda hadde grunn til å  
rekne med, eller dersom det er gitt manglande eller feil opplysningar om bustaden, og dette blir 
rekna for å ha verka inn på avtalen.

11  Utleigar  
sine plikter

Utleigar pliktar å stille bustaden til disposisjon for leigetakaren i samsvar med denne avtalen  
gjennom heile leigetida. Utleigar pliktar å stille reingjort bustad til rådigheit for leigetakaren til  
avtalt tid, og å halde bustaden og eigedomen elles i den standen som følgjer av punkta i avtalen  
og føresegnene i husleigelova.
Dersom utleigaren mislegheld pliktene sine, kan leigetakaren gjere rettane i kap. 2 og § 5-7 i 
husleigelova gjeldande.  Dette inneber at leigetakaren på visse vilkår kan krevje prisavslag og/
eller erstatning for forseinkingar og/eller manglar. Dersom desse er vesentlege, kan leigetakaren 
heve avtalen. Det kan ikkje krevjast erstatning for indirekte tap som nemnt i § 2-14 andre ledd 
(driftsavbrot, tapt forteneste, tingskade).
Leigetakar må gi melding til utleigar dersom bustaden ikkje er i den standen som følgjer av avtalen 
eller husleigelova, innan rimeleg tid etter at leigetakaren burde ha oppdaga forholdet. I motsett fall 
mistar leigetakaren retten til å gjere gjeldande desse manglane. Dette gjeld likevel ikkje dersom  
utleigar har opptredd grovt aktlaust eller i strid med reielegheit og god tru.

12  Leigetakar si 
vedlikehaldsplikt

Leigetakar pliktar å vedlikehalde dørlåsar, kranar, vassklosett, varmtvassbehaldarar, kvitevarer og 
inventar og utstyr i bustaden som ikkje er ein del av den faste eigedomen. Dersom vedlikehaldet 
ikkje er rekningssvarande, skal utleigaren stå for utskifting.
Leigetakar	pliktar	å	skifte	ut	knuste	ruter	og	ved	behov	alt	forbruksmateriell	(mellom	anna	filter,	
sikringar, elektriske kontaktar og brytarar) samt stake opp røyr til og med vasslås. Leigetakaren 
pliktar òg å utføre nødvendig funksjonskontroll, reingjering, batteriskift, testing og liknande av 
røykvarslar og brannslokkingsutstyr. Ved innbrot i bustaden der leigetakar si forsikring blir brukt til å 
dekkje skadar på bygningen (sjå pkt. 21), betaler leigetakar mogleg eigendel.
Dersom same leigetakar har leigd bustaden i meir enn seks år, skal leigetakar med normale intervall 
stå for det indre vedlikehaldet. Til indre vedlikehald høyrer mellom anna vedlikehald og fornying 
av golvbelegg, måling og tapet på og innanfor dei veggane som omgir bustaden. Det same gjeld 
innvendige dører samt dør til og den innvendige delen av balkong, terrasse og veranda.

13  Andre plikter 
leigetakar har

Bustaden kan ikkje brukast til anna enn å bu i. Leigetakar pliktar å behandle bustaden med tilbørleg  
aktsemd og elles i samsvar med denne avtalen. Leigetakar kan ikkje gjere endringar i eller av 
bustaden, for eksempel leggje fast golvbelegg, måle i avvikande farge, installere utandørs antenne 
osv. utan skriftleg førehandsgodkjenning frå utleigar. Leigetakar pliktar å følgje vanlege ordens-
reglar og rimelege påbod som utleigar har fastsett til sikring av god husorden. Leigeobjektet skal 
haldast oppvarma når det er fare for frost. Leigetakar pliktar å erstatte all sjølvforskyld skade og all 
skade som medlemer av husstanden, framleigetakarar eller andre som leigetakar har gitt tilgang 
til bustaden, er skuld i, innanfor dei rammene § 5-8 i husleigelova set. Leigetakar pliktar straks 
å melde frå til utleigar om skade på bustaden som må utbetrast utan opphald. Andre skadar og 
manglar  må leigetakar melde frå om utan unødig forseinking. Dersom leigetakar ikkje melder frå 
slik han eller ho pliktar, kan han eller ho tape eit mogleg erstatningskrav og bli ansvarleg for tap 
og skadar  som følgje av manglande melding. Leigetakar pliktar elles å gjere det som med rimeleg-
heit kan forventast, for å avverje økonomisk tap for utleigar som følgje av skade som nemnt over. 
Dersom leigetakaren sjølv ikkje er skuld i skaden, kan han eller ho krevje å få erstatta forsvarlege 
utgifter ved tiltaket saman med ei rimeleg godtgjersle for utført arbeid.
Leigetakar pliktar å gi utleigar eller ein representant for utleigaren tilgang til bustaden for tilsyn. 
Vidare pliktar leigetakar å gi utleigar eller andre tilgang til bustaden i den grad det er nødvendig 
for å utføre pliktig vedlikehald, lovlege forandringar eller arbeid som er nødvendige for å forhindre 
skade på bustaden eller eigedomen elles. Utleigar har nøkkel, som berre kan brukast i medhald av 
dette avsnittet. Leigetakar skal varslast i rimeleg tid, så langt det er mogleg.

14 Framleige Framleige er ikkje tillate utan skriftleg samtykke frå utleigar, med mindre noko anna er avtalt eller 
følgjer av husleigelova. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt framleige/husstandsfellesskap, 
skal førast på denne kontrakten.

15  Dyrehald og 
røyking

Dyrehald er ikkje tillate utan skriftleg samtykke frå utleigar. Leigetakar kan likevel halde dyr dersom 
gode grunnar taler for det og dyrehaldet ikkje er til ulempe for utleigar eller andre brukarar av 
eigedomen. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt dyrehald, skal førast på denne kontrakten. 
Røyking i bustaden er ikkje tillate utan skriftleg samtykke frå utleigar.

Huseiernes Landsforbund si leigekontrakt for bustad. Ettertrykk er forbode. Dette er side 2 av 4.18. utgåve N 6/13



Huseiernes Landsforbund si leigekontrakt for bustad. Ettertrykk er forbode. Dette er side 3 av 4.  

16 Oppseiing Mogleg oppseiing skal skje skriftleg, uansett om det er leigetakaren eller utleigaren som seier opp. 
Dersom kontrakten kan seiast opp, kan leigetakaren fritt seie opp med dei avtalte fristane. Dersom 
kontrakten kan seiast opp og gjeld hybel (pkt. 4 B) eller eigen bustad (pkt. 4 C), kan også utleigar 
fritt seie opp med dei avtalte fristane. Elles er utleigar si moglegheit til å seie opp avgrensa, jf. § 
9-5 i husleigelova. Dersom utleigaren vil seie opp, må han gi opp ein grunn til det. Oppseiinga skal 
opplyse om at leigetakar kan protestere skriftleg til utleigar innan éin månad etter at oppseiinga 
er teken imot. Oppseiinga skal dessutan opplyse om at dersom leigetakaren ikkje protesterer 
innan fristen, taper leigetakaren retten til å melde frå om at oppseiinga er i strid med husleigelova, 
jf. § 9-8 første ledd andre punktum, og at utleigar i så fall kan krevje tvangsfråviking etter 
tvangsfullbyrdingslova § 13-2 tredje ledd bokstav c). Dersom leigetakaren protesterer innan fristen, 
fell	oppseiinga	bort	dersom	ikkje	utleigaren	reiser	søksmål	mot	leigetakaren	innan	fire	månader	frå	
det tidspunktet leigetakaren tok imot oppseiinga.

17  Flytteoppmoding Dersom kontrakten er tidsbestemd, må utleigar innan tre månader etter at kontrakten gjekk ut på 
dato,	sende	skriftleg	flytteoppmoding.	I	motsett	fall	går	kontrakten	over	til	å	bli	tidsubestemd.

18  Avtalebrot frå 
leigetakar si side. 
Utkastingsklausul

A.  Leigetakar godtek at utkasting kan krevjast dersom leige eller avtalt tilleggsyting ikkje blir betalt og 
leigetakar	ikkje	har	flytta	frå	bustaden	innan	2	veker	etter	at	det	er	sendt	skriftleg	varsel	etter	tvangs-
fullbyrdingslova § 4-18, jf. § 13-2 tredje ledd a) i same lova. I varselet, som tidlegast kan sendast på 
forfallsdagen,	skal	det	stå	at	utkasting	vil	bli	kravd	dersom	fråflytting	ikkje	skjer,	samt	at	utkasting	kan	
unngåast dersom leiga med renter og kostnader blir betalt før utkastinga blir gjennomført.

B.  Leigetakar godtek at utkasting kan krevjast når leigetida er gått ut, jf. § 13-2 tredje ledd b) i 
tvangsfullbyrdingslova.

Utleigar kan heve leigeavtalen ved vesentleg misleghald frå leigetakar si side, jf. husleigelova § 9-9. 
Leigetakar	pliktar	då	å	flytte	frå	bustaden.	Det	blir	presisert	at	prostitusjon	i	bustaden,	som	utset	utleigar	
for	mogleg	straffansvar,	blir	rekna	som	vesentleg	misleghald.
Ein	leigetakar	som	blir	kasta	ut	eller	flyttar	etter	krav	frå	utleigaren	pga.	misleghald,	pliktar	å	betale	
leige for den tida som måtte vere att av leigetida.  Betalingsplikta gjeld ikkje lenger når utleigar får 
leigd ut bustaden på ny, til same eller høgare pris. Leigetakar må òg betale dei kostnadene som 
utkasting, søksmål og rydding/reingjering av bustaden fører med seg, samt utgifter til ny utleige. 

19  Slutt på 
leigeforholdet

Den dagen leigeforholdet tek slutt, skal leigetakar stille bustaden med tilbehør til disposisjon for 
utleigar. Bustaden blir rekna for å vere levert tilbake når utleigar har fått nøklar og elles uhindra 
tilgang til bustaden. Dersom leigetakaren forlèt bustaden på ein slik måte at leigeforholdet klart må 
reknast for å vere gitt opp, kan utleigar straks disponere over han.
Bustaden med tilbehør skal vere rydda, reingjort og elles i kontrakts- og handverksmessig godt 
vedlikehalden stand. Dersom vedlikehaldsplikta etter pkt. 12 er oppfylt med normale intervall i 
leigeperioden,	aksepterer	utleigar	normal	slit	og	elde	fram	til	fråflytting.
Utleigar kan krevje at leigetakaren set bustaden tilbake til opphavleg stand sjølv om det gjeld 
endringar som leigetakar hadde rett til å utføre, med mindre noko anna blei avtalt då det blei gitt 
godkjenning.  Utleigar kan ikkje i noko tilfelle krevje å få sett bustaden tilbake til opphavleg stand 
dersom dette ville medført uforholdsmessige kostnader eller urimeleg verditap, men utleigar kan 
krevje å få erstatta den verdireduksjonen endringane har ført med seg, dersom det gjeld endringar 
som leigetakaren ikkje hadde rett til å utføre.
Fast inventar, leidningar o.l. som leigetakar har teke med inn i leigeobjektet, tilfell utleigar dersom 
utskilling ville medført uforholdsmessige kostnader eller urimeleg verditap. Ved ei eventuell utskilling 
må leigetakar utbetre dei skadane som oppstår på bustaden med tilbehør.
Dersom bustaden ikkje blir stilt til disposisjon for utleigar den dagen leigeforholdet skal avsluttast, 
kan utleigar krevje vederlag tilsvarande avtalt leige fram til leigetakaren sin bruk opphøyrer.
Dersom bustaden er i dårlegare stand enn det som er avtalt, kan utleigar krevje å få dekt nødvendige 
utgifter til utbetring. Kravet skal vere sett fram innan rimeleg tid etter at utleigar burde ha oppdaga 
mangelen. Denne fristen gjeld ikkje dersom leigetakaren har opptredd grovt uaktsamt eller i strid 
med reielegheit og god tru. 
Etterlate lausøyre som høyrer til leigetakaren eller nokon i leigetakaren sin husstand, skal takast 
hand om av utleigar for leigetakar si rekning. Reint skrot kan kastast med ein gong. Dersom 
oppbevaringsplikta medfører arbeid, kan utleigar krevje ei rimeleg godtgjersle for dette. Utleigar 
skal så langt det er mogleg skriftleg oppmode leigetakaren til å hente lausøyret. Utleigar kan halde 
lausøyret tilbake fram til kostnadene til oppbevaringa blir dekte, eller fram til det blir stilt god nok 
sikkerheit. Utleigar kan selje lausøyret for leigetakar si rekning dersom kostnadene eller ulempene 
med oppbevaringa blir urimelege, eller dersom leigetakar ventar urimeleg urimelig lenge med å 
betale kostnadene eller med å overta lausøyret. Er det grunn til å tru at salssummen ikkje kjem til å 
dekkje salskostnadene, kan utleigar i staden rå over tingen på ein annan hensiktsmessig måte.

20 Tinglysing Kontrakten kan ikkje tinglysast utan samtykke frå utleigar.

21 Forsikring Leigetakar pliktar til ei kvar tid å ha vanleg innbu- og lausøyreforsikring for sine eigne eigedelar. Utlei-
gar kan krevje at leigetakaren legg fram forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. 
Dersom leigetakaren vel å ta i bruk forsikringa etter at det har skjedd noko som forsikringa dekkjer, 
skal også mogleg skade på eigedomen takast med, i den grad forsikringa dekkjer det (sjå pkt. 12).
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22 Sikkerheit

  OBS! Kontoen må  
vere i den banken  
som tek imot leiga

Leigetakar skal / skal ikkje deponere eit beløp avgrensa oppover til seks månaders leige, til 
sikkerheit for skuldig leige, skadar på bustaden, utgifter ved utkasting og til andre krav som reiser 
seg av leigeavtalen. Depositumet skal endrast i takt med endringar i leiga. Depositumet skal 
setjast inn på ein særskild konto i namnet til leigetakaren og med vanlege rentevilkår i den banken 
i Noreg som tek imot leiga. Utleigar kan avgjere i kva bank depositumskontoen skal opprettast, 
så framt dette ikkje er til vesentleg ulempe for leigetakaren. Leigetakar forpliktar seg på same 
vilkår	til	å	vere	med	på	å	flytte	depositumet	til	ein	annan	bank,	dersom	utleigar	ønskjer	det.	Så	
lenge leigeforholdet varer kan ingen av partane disponere over beløpet på eiga hand. Leigetakar 
kan likevel krevje å få betalt ut opptente renter. Når leigeforholdet er avslutta, skal banken – etter 
krav frå utleigar – med frigjerande verknad betale ut skuldig leige frå kontoen dersom utleigar har 
dokumentert skuldig leige og leigetakar ikkje dokumenterer å ha reist søksmål innan fem veker 
etter at det er sendt eit lovmessig varsel frå banken.  Kvar av partane kan krevje å få betalt ut 
det deponerte beløpet i samsvar med den andre parten sitt skriftlege samtykke, ein rettskraftig 
dom eller ei anna avgjersle som har verknad som ein rettskraftig dom. Dersom leigetakar krev å 
få betalt ut depositum utover opptente renter, skal banken varsle utleigar skriftleg om kravet og 
opplyse om at beløpet blir betalt ut til leigetakaren dersom ikkje utleigaren innan fem veker etter 
at varselet blei sendt, krev å få betalt ut skuldig leige som nemnt over, eller dokumenterer å ha 
reist søksmål. Dersom banken ikkje tek imot ei slik melding innan fristen og leigetakar ikkje har 
trekt kravet tilbake, kan beløpet betalast ut til leigetakar med frigjerande verknad for banken.

A. Avtalt depositumsbeløp er kr
kontonr.
B. Leigetakar skal / skal ikkje stille garanti med same formål som 
depositum, og som saman med depositum ikkje må overstige summen   
av seks månaders husleige.  
Garantien er på kr
kroner
garantinr.
Leigeavtalen er ikkje bindande for utleigar før han har fått avtalt depositum/garanti. Dette gjeld 
ikkje dersom leigetakar har fått nøklar og elles uhindra tilgang til bustaden. Depositum/garanti må 
vere betalt seinast innan éin månad etter at kontrakten er underskriven, og under alle omstende 
før datoen for start av leigeforholdet som nemnt i pkt. 5.

23 Fråflytting I dei siste   månadene av leigeforholdet pliktar leigetakar å gi både leigesøkjande og 
eigedomsmeklar og moglege kjøparar av eigedomen tilgang til å granske bustaden  

kvar dag (og dag) frå kl     til kl  
24  Særlege vilkår

25 Varsel til 
 sosialtenest

Dersom det skulle oppstå grunnlag for å krevje utkasting frå husrommet, kan utleigar sende 
skriftleg varsel til sosialtenesta i kommunen om misleghaldet. Leigetakar kan reservere seg 
mot at det blir sendt eit slikt varsel til sosialtenesta, ved å setje kryss her:    

26 Nøklar Ved	innflytting	får	leigetakar	utlevert	desse	nøklane:																			

Ved	fråflytting	skal	alle	nøklar	leverast	tilbake.	Leigetakar	blir	ansvarleg	for	kostnadene	til	
utskifting av lås i tilfelle der det manglar nøkkel.

27 Stad og dato

28 Underskrifter
Utleigar Leigetakar

	 SKRIV	NAMNA	PÅ	NYTT	MED	BLOKKBOKSTAVAR

Huseiernes Landsforbund si leigekontrakt for bustad. Ettertrykk er forbode. Dette er side 4 av 4.  
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