
 

TIDSBEGRENSET TILLEGGSAVTALE VED OMSETNINGSSVIKT SOM FØLGE AV COVID-19  

Denne avtalen ("Avtalen") er inngått mellom  

________________________________, org. nr. ________________ ("Utleier") og  

________________________________, org. nr. ________________ ("Leietaker"). 

Avtalen er en tidsbegrenset tilleggsavtale til leiekontrakt ("Leiekontrakten") inngått den ___/___ 
20___ mellom partene. 

 

 

1. BAKGRUNN 

Den pågående COVID19-pandemien og de ulike tiltakene og myndighetsvedtakene ("Tiltakene") i 
kjølvannet av denne har medført at massasjebransjen, så vel som andre næringer, på kort tid har 
mistet hele sitt inntektsgrunnlag. Det må antas at bortfallet av inntektsgrunnlag vil være midlertidig, 
men det er i dag en reell fare for at et stort antall bedrifter vil måtte melde oppbud innen kort tid, 
som igjen vil medføre svikt i leieinntektsgrunnlaget for utleiere, om ikke de aktuelle leietakernes 
risiko og kostnader reduseres for en periode.  

Store deler av denne næringen består av personer og selskaper med begrensede finansielle midler til 
å stå gjennom en krise. Avtalen er utarbeidet som et rammeverk for en samarbeidsmodell mellom 
Leietaker, som har begrensede finansielle midler, og Utleier for å finne en fornuftig og bærekraftig 
løsning i en krevende periode, og i påvente av at Tiltakene opphører og/eller en mulig statlig 
redningsplan blir iverksatt.  

 

2. REDUKSJONSPERIODE 

2.1 Varighet 

Avtalen gjelder fra 12. mars 2020 og frem til det tidspunkt Tiltakene opphører eller det kommer 
endrede råd, tiltak eller nye beslutninger eller vedtak fra relevante myndigheter som gir grunnlag for 
å gjenoppta ordinær drift i leieobjektet ("Reduksjonsperioden") 

2.2 Makstid 

Reduksjonsperioden vil i første omgang ikke løpe lengre enn til 1. august 2020. I rimelig tid før 
utløpet av Reduksjonsperioden har Partene plikt til reforhandling av Avtalen med tanke på 
forlengelse av Avtalen og med eventuelle hensiktsmessige tilpasninger i situasjonen. Oppnås ikke 
enighet, gjelder igjen Leiekontrakten fra utløpet av første Reduksjonsperiode. 

  



 

3. LEIE I REDUKSJONSPERIODEN 

3.1 Endring av Leiekontrakten i Reduksjonsperioden 

I Reduksjonsperioden erstattes eller endres relevante bestemmelser om leie i Leiekontrakten med 
følgende: 

3.2 Omsetningsleie 

Leien for Leieobjektet skal utgjøre 10% [kan justeres +/- 3%] av Leietakers brutto månedsomsetning 
("Omsetningsleien"). Med Leietakers omsetning menes omsetning som kan knyttes til Leieobjektet, 
dvs. omsetning som oppstår på grunn av den virksomhet som Leietaker utfører i eller fra 
Leieobjektet. Merverdiavgift kommer i tillegg hvis Leietaker er mva-pliktig. 

Omsetningsleien for foregående måned avregnes innen 5. i påfølgende måned etter utløp av den 
aktuelle periode. Omsetningsleien forfaller til betaling etterskuddsvis den 10. i hver måned. 

Leietakers forholdsmessige andel av felleskostnadene kommer i tillegg. Partene skal i fellesskap søke 
å minimere felleskostnadene i Reduksjonsperioden.  

3.3 Rett til justering ved statlig inngripen 

Utleier kan si opp Avtalen med 14 dagers varsel dersom staten bidrar med direkte og betydelig støtte 
til Leietakers virksomhet. Leietaker kan ved slik oppsigelse be om reforhandling av Avtalen i samsvar 
med prinsippene i punkt 2.2.  

 

4. LEIETAKERS KONKURS 

Formålet med Avtalen er å forhindre at Leietaker går konkurs som følge av Tiltakene. Dersom det 
åpnes konkurs i Leietaker, skal leie betales i henhold til den opprinnelige Leiekontrakten, så langt 
dekningslovens regler ikke er til hinder for dette. 

 

 

Dato:  ____/____ 2020 

Sted:  _______________________   

 

Signatur: _______________________ 

For Utleier 

 

Signatur: _______________________ 

For Leietaker 


