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Forord

Kjære lesere,
Næringseiendom er håndfast. Du kan se på eiendommen, befare den og ta
på den. Næringseiendom som fagområde har imidlertid blitt stadig mer
komplisert, og det er mange ulike fallgruver det er mulig å gå i. Dette dreier
seg ikke primært om juridiske utredninger av spissfindigheter, men om
mange praktiske hverdagsutfordringer. Vi har derfor de siste par årene
fokusert på korte, praktiske tips som forhåpentligvis kan redusere risikoen
for at næringseiendomsaktører pådrar seg unødvendige kostnader. Mange av
tipsene publiseres også løpende på nenyheter.no, og som del av NE nyheters
ukentlige nyhetsbrev, og vi lover å fortsetter å publisere løpende tips også
i tiden fremover.
Mange av tipsene er bearbeidet og oppdatert løpende, og tipsene er et resultat
av bidrag fra hele næringseiendomsteamet i Wikborg Rein over flere år.
Vi har også løpende samarbeid med og mottar bistand fra flere av firmaets
øvrige avdelinger, eksempelvis skatte- og avgiftsgruppen, entreprisegruppen,
selskapsrettsgruppen, arbeidsrettsgruppen og konkurranserettsgruppen. Vi
har valgt å navngi noen kontaktpersoner for hvert tips, men bidragsyterne
har vært flere, og vi sender derfor en takk til hele teamet her!
Lykke til med lesingen – vi håper tipsene kan komme til nytte!

Line Ravlo-Losvik og Trude Gran, redaktører
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leiekontrakter

Leiekontrakten utgjør ofte fundamentet i en eiendomsutvikling,
i et kjøp eller salg av eiendom og ved større verdistigninger tilknyttet
næringseiendom. Et bevisst forhold til leiekontraktene og kontraktenes
rettslige klausuler, kan redusere risikoen for tvister og tilrettelegge for
realisasjon av verdistigning tilknyttet eiendom.
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TIPS 1

Husleielovens
anvendelsesområde

Hvorvidt en avtale om bruksrett til bolig/lokaler er en «leiekontrakt» i husleielovens
forstand, kan by på tvil. Grensegangen kan blant annet ha betydning for om
husleielovens ufravikelige bestemmelser kommer til anvendelse.
Følgende kumulative vilkår må være oppfylt for at loven kommer til anvendelse, jf. husleieloven («husll.») § 1-1:
Husrom
Det må være snakk om leie av «husrom», noe som innebærer at leieobjektet,
uansett om man leier hele eller deler av det, må ha varig tilknytning til en fast
eiendom, samt ha vegger og tak. Husleieloven kommer ikke til anvendelse
på leie av kun deler på en bygning, f. eks. areal for montering av antenner,
reklameskilt, postkasser, mv.
Bruksrett
Det må dreie seg om en «bruksrett». Eksempelvis forvaringsavtaler faller
utenfor. Med forvaringsavtaler menes at en person overlater formuesgoder i
en annen persons forvaring, slik at den andre personen påtar seg å sørge for
at formuesgodene ikke tar skade, stjeles, osv. Vanlig lagerleie, der leietakeren
selv tar risikoen for oppbevaringen, vil imidlertid omfattes av husleieloven.
Sentralt i vurderingen er om retten til selve husrommet er det vesentlige
elementet i avtalen.
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Vederlag
Leien må være «mot vederlag», slik at vederlagsfri leie faller utenfor loven.
Vederlaget kan gå ut på annet enn penger, men det må knytte seg opp mot
selve leien av husrommet. Dersom leietaker kun betaler egne kostnader til
elektrisitet mv., er vilkåret ikke oppfylt. Altså vil det kunne oppstå situasjoner hvor man må foreta en konkret vurdering av hva leietakers vederlag
er betaling for. Merk at leiefritak i f. eks. oppstartsfasen av leieforholdet ikke
anses som vederlagsfri leie.
Avtale
Leieforholdet må basere seg på «avtale», noe som innebærer at bruksretter
basert på ekspropriasjon, testament mv. faller utenfor lovens anvendelsesområde. Det må imidlertid antas at husleieloven i stor utstrekning kan få
analogisk anvendelse på slike leie-/bruksforhold.

Leiekontrakten må ikke falle inn under unntakene i husll. § 1-1 fjerde ledd,
som unntar leie av rom i hoteller, pensjonater mv., samt utleie til ferie- og
fritidsbruk.
I enkelte tilfeller vil vilkårene kun være delvis oppfylt. Dette gjelder spesielt
der leietaker leier både husrom og parkeringsplasser (enten innendørs eller
utendørs), takplass for montering av basestasjon eller flaggstang mv. For disse
tilfellene må man vurdere hvorvidt leien av husrommet er det vesentlige
i avtaleforholdet, herunder om dette er hovedformålet med avtalen. Hvis
ja, får husleieloven anvendelse på hele avtalen, også leien av andre arealer
enn «husrommet».
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 2

Leietilbud

Når man skal innlede forhandlinger om utleie av lokaler vil det være en fordel å
gjøre dette på basis av et leietilbud. Her ser vi nærmere på enkelte forhold utleier
bør være særlig oppmerksom på ved utarbeidelse av slike leietilbud.
Et leietilbud bør inneholde de viktigste forutsetningene for en eventuell
leieavtale. Leieobjektet må identifiseres ved beliggenhet og størrelse. Dersom
lokalet har eller skal ha spesielle egenskaper, bør dette fremgå av tilbudet.
Leienivå og betalingsbetingelser står sentralt og må således fremgå tydelig
i tilbudet, herunder om det er månedlig eller kvartalsvis forskuddsbetaling,
om leien som er inntatt er inklusiv eller eksklusiv mva., samt hvilket nivå
utleier antar at fellesutgiftene vil ligge på og hvordan disse beregnes og
innkreves. Leietilbudet må også inneholde bestemmelser om justering av
leien – om denne skal KPI-justeres eller reguleres på annen måte. Dersom
utleier forutsetter at leietaker driver merverdiavgiftspliktig virksomhet, bør
dette komme klart frem. Dersom den konkrete leietakeren ikke er merverdi
avgiftspliktig, bør det på samme måte komme klart frem i leietilbudet om
eller hvordan dette skal kompenseres. Leietilbudet bør også angi om leietaker
må stille sikkerhet i form av garanti eller depositum.
Leieforholdets varighet er sentralt i leieforholdet, og tilbudet må derfor
inneholde bestemmelser om dette. I tillegg må tilbudet opplyse om eventuell
adgang til forlengelse av leieforholdet og i så fall på hvilke vilkår slik forlengelse vil kunne kreves. Andre betingelser som er sentrale for det konkrete
leieforholdet bør også komme frem dersom dette er aktuelt. Dette gjelder
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for eksempel leie av parkeringsplasser, konkurranseklausuler, perioder med
leiefritak og særlige bestemmelser om vedlikehold.
Leietilbudet vil kun skissere de viktigste leievilkårene, og det bør derfor tas
forbehold om at partene blir enige om den endelige leiekontrakten, men i den
grad man skal ta utgangspunkt i en standardkontrakt bør tilbudet opplyse
om hvilken standardkontrakt man vil bygge på, herunder hvilken versjon
av standardkontrakten. Det kan også være behov for andre forbehold, for
eksempel forbehold om godkjenning fra utleiers styre eller forbehold om
offentlige tillatelser (bruksendring, ombygging etc.).
Det er særlig viktig at det klart kommer frem om leietilbudet er eksklusivt
eller ikke. Ofte vil utleier sende tilbud til flere interessenter samtidig, og det
bør i så fall fremgå at inntil bindende avtale er inngått, står utleier fritt til
å forhandle og inngå avtale med andre om lokalene. Det bør også settes en
frist for aksept av tilbudet, og da især dersom tilbudet er eksklusivt.
Et tilbud som blir akseptert kan, dersom utleier ikke har tatt tilstrekkelige
forbehold, resultere i en bindende avtale mellom partene, og det er derfor
viktig å utforme tilbudet slik at alle vesentlige punkter er regulert. Ettersom
forhold som ikke er særskilt regulert i en avtale vil bli regulert av husleieloven
som er leietakervennlig, er det sentralt for en utleier at det tas forbehold om
at avtale er betinget av signert kontrakt.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og advokatfullmektig Erik Sverdrup Mår
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TIPS 3

Utleie ved oppføring/
rehabilitering av bygg

Ved utleie av lokaler i bygg som er under oppføring eller bygg som er under (total)
rehabilitering, er det ønskelig for utleier å unngå konflikter tilknyttet overtakelse som
følge av småfeil. Det er også ønskelig å unngå konflikter og krav om leiereduksjon
som følge av igangværende arbeider i/utenfor bygget. Det er derfor viktig å sørge
for at konsekvensene av dette er hensyntatt i leiekontrakten.
Overtakelse

Leiekontrakten bør inneholde en klausul om at leietaker ikke kan nekte å
overta leieobjektet på overtakelse selv om mindre endringer eller tilpasninger
gjenstår. Så lenge det kun er tale om mindre avvik, vil det være rimelig å
kreve at leietaker overtar leieobjektet til avtalt tid og betaler leie fra samme
tidspunkt. Dette er ofte nødvendig for at utleier skal unngå overtakelse fra
entreprenøren uten selv å kunne kreve leietakers overtakelse av leieobjektet.
Ferdigstillelse mv.

Hvor det allerede ved kontraktsinngåelsen er klart at bygget ikke vil være
klart til leietakers overtakelse av leieobjektet, bør dette presiseres i leiekontrakten. Dette er særlig aktuelt ved oppføring/rehabilitering av hele bygg,
og der det enkelte leieobjekt blir ferdigstilt fortløpende. Det bør presiseres
at leietaker ikke har krav på erstatning, avslag i leien eller andre former for
kompensasjon som følge av støy, dårlig fremkommelighet mv. I den grad
utleier ønsker å tilby leietaker en form for kompensasjon for slike forhold, bør
dette reguleres særskilt i form av eksempelvis redusert leie en viss periode.
Nøkkelordet her er forutsigbarhet for begge parter.
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Leietakertilpasninger etter innflytting

Ofte er det leietakertilpasninger som skal gjøres etter at leietaker har overtatt
leieobjektet, for eksempel innmåling av tekniske anlegg m.m. For å unngå
misnøye og for å tydeliggjøre hva som kan forventes av leieobjektet ved
innflytting, er det hensiktsmessig å gjøre leietaker oppmerksom på dette
allerede ved kontraktsinngåelsen, fortrinnsvis gjennom leiekontrakten.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og partner Leif Petter Madsen

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | LEIEKONTRAKTER

21

TIPS 4

Mva-kompensasjon
ved utleie

Ved utleie av lokaler til en leietaker som ikke driver mva-pliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet i leieobjektet, oppnår ikke utleier frivillig registrering for
utleie av leieobjektet og således heller ikke fradrag for mva knyttet til dette. Utleier
kan i slike tilfeller også få en justeringsplikt for tidligere fradragsført mva knyttet
til leieobjektet. For å kompensere for mva-ulempene ved utleie til slike leietakere,
vil utleier ofte kreve en såkalt mva-kompensasjon i tillegg til leiesummen.
Mva-kompensasjonen skal normalt dekke utleiers tap. I dette ukens tips skal
vi forsøke å trekke opp noen hovedlinjer og nøkkelmomenter som bør tas i
betraktning ved beregning av mva-kompensasjonen.
Det første spørsmålet som oppstår er om mva-kompensasjonen skal inngå i leien,
eller tillegges leien. Det første er normalt gunstigst dersom det er mulighet
for at eiendommen skal selges i løpet av leietiden. Dette ettersom leien ofte
vil yieldes uten særskilt vurdering av mva-kompensasjonen i forbindelse
med beregning av kjøpesum. Ulempen med dette er at endringer i beregningsgrunnlaget ikke vil medføre endringer i kompensasjonen i leietiden.
Utleier vil ikke få fradrag for inngående mva på kostnader tilknyttet leieobjektet
som påløper i leieperioden. Utleiers tap i denne forbindelse må vurderes konkret
i lys av de plikter utleier pålegges i leiekontrakten, og bør være en del
av mva-kompensasjonen. Tilsvarende gjelder normalt også for eventuelle
påkostninger på byggets fellesarealer og andre kostnader tilknyttet bygget som sådan
i leieperioden som ikke inngår i felleskostnadene (pga. redusert fradragsnøkkel).

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | LEIEKONTRAKTER

22

Fradragsnøkkelen for mva tilknyttet fellesarealer vil påvirkes, og som en
effekt av det vil en justeringsplikt kunne inntre, eller øke, eller en eventuell
justeringsrett tilknyttet slike arealer vil ikke kunne utnyttes fullt ut.
Tap som følge av manglende fradrag for inngående mva på byggets felleskostnader (gjennom en redusert fradragsnøkkel), hensyntas normalt ved at
ikke-fradragsført mva tilknyttet slike kostnader anses som en del av felleskostnadene for leietakeren. Dette bør reguleres eksplisitt i leiekontrakten.
Forholdet til justeringsreglene må hensyntas. Dersom det foreligger en justeringsplikt tilknyttet «byggetiltak» i leieobjektet, vil denne utløses. Utleier vil
heller ikke kunne foreta positiv justering i leieperioden dersom det foreligger
justeringsrettigheter tilknyttet leieobjektet. Tapet for utleier tilknyttet disse
postene vil normalt kunne beregnes og hensyntas relativt enkelt, jf. merverdi
avgiftsloven § 9-5.
Mva som ikke kommer til fradrag i avgiftsoppgjøret vil skattemessig anses
som en del av kostnaden for det aktuelle tiltaket, og skal da direkte fradragsføres eller aktiveres. Effekten av et direkte fradrag vil normalt være 27 %
skattebesparelse, mens en aktivering av kostnaden vil lede til en skatteulempe
som også bør hensyntas i mva-kompensasjonen.
Avslutningsvis nevner vi at mva-kompensasjon som betales av leietaker vil
anses som skattepliktig inntekt for utleier, som normalt belastes med 27 %
skatt. Dette må også hensyntas ved beregningen av mva-kompensasjonen.
Kontaktpersoner:  Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Anders Myklebust
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 5

Konkurranseklausuler

Ved overdragelse eller leie/utleie av næringseiendom kan det være aktuelt å ta inn
en konkurranseklausul i avtalen. Dette vil i noen tilfeller kunne være problematisk
på grunn av konkurranselovgivningen.
Konkurranseloven § 10 inneholder et generelt forbud mot avtaler som begrenser
konkurransen. Bestemmelsen er basert på tilsvarende regel i EU/EØS-retten.
Det er imidlertid svært lite praksis rundt spørsmålet om når det er tillatt med
konkurranseklausuler ved overdragelse eller leie av næringseiendom, både i
Norge og EU/EØS. Det er derfor ikke alltid klare svar på når en konkurranse
klausul er i orden, og når den vil utgjøre et brudd på konkurransereglene.
Ulike typer konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler kan være til fordel for både leier/kjøper og utleier/selger.
For eksempel kan en konkurranseklausul gå ut på at utleier ikke har lov til å
leie ut til konkurrerende virksomhet innenfor et visst område, for eksempel
i samme kjøpesenter. Et annet eksempel kan være at selger ønsker at kjøper
ikke skal kunne drive en bestemt type virksomhet fra eiendommen, typisk
fordi han eller andre han ønsker å hensynta har konkurrerende virksomhet
i nærheten.
Vi skal her først se på noen situasjoner hvor konkurranseklausuler normalt
aksepteres, og deretter på noen situasjoner hvor det fort kan være problematisk. Dette er kun ment som eksempler og utgangspunkter, og det kan
variere hvilke situasjoner de passer til.
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Konkurranseklausuler som normalt aksepteres

• Det er allerede tilsvarende type virksomhet som den som skal drives fra
eiendommen (eller som ønskes ikke drevet fra eiendommen) i nærheten,
slik at konkurransen er sikret selv med konkurranseklausulen.
• For eksempel er det allerede flere butikker av samme type i området, slik
at det ikke gjør noe at utleier forplikter seg til ikke å leie ut annet areal i
nærheten til samme type virksomhet, eller at selger krever at kjøper ikke
skal kunne drive den aktuelle typen virksomhet fra eiendommen.
• Avtalen gir ikke mening uten konkurranseklausulen.
• Klausulen dekker et relativt lite geografisk område (for eksempel innad
i et kjøpesenter).
• Det er ikke mangel på tilgjengelige arealer i området. Man er med andre
ord ikke avhengig av å drive den aktuelle virksomheten fra akkurat den
eiendommen som avtalen gjelder.
Konkurranseklausuler som fort kan være problematiske

• Klausulen har ikke noen naturlig tilknytning til avtalen for øvrig.
• Klausulen har ikke noen rimelig begrunnelse.
• Klausulen har sin opprinnelse i ønske fra tredjeperson om å beskytte seg fra
konkurranse, uten at den kan tilbakeføres til lovlig avtalt konkurranseklausul
mellom tredjeperson og avtaleparten som fremmer krav om klausulen.
Kontaktpersoner: Partner Jonn Ola Sørensen og senioradvokat Øyvind Andersen
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TIPS 6

Leiegarantier

Ved inngåelse av leiekontrakter bør utleier kreve at leietaker stiller sikkerhet for
sine forpliktelser. Sikkerheten bør stilles i form av depositum eller garanti. Her ser
vi nærmere på garantiene.
De ulike garantitypene

Den vanligste garantien i næringsleieforhold er selvskyldnergarantien, hvoretter
utleier kan gjøre garantien gjeldende så snart leietaker er i mislighold. Dette
i motsetning til en simpel garanti, hvor utleier først må søke dekning hos
leietaker (garantistens ansvar gjelder kun ved sviktende betalingsevne, ikke
-vilje). Vi fraråder bruk av simpel garanti i leieforhold. Hovedregelen i norsk
rett er imidlertid at en garanti er en simpel garanti med mindre annet er
avtalt. Det bør derfor klart fremgå av partenes avtale og av garantien at den
er en selvskyldnergaranti.
Ved selvskyldnergaranti kan garantisten påberope seg de samme innsigelser
som leietaker. Garantisten kan dermed motsette seg utbetaling dersom han
mener at kravet ikke er rettmessig, og plikter først å utbetale dersom det
foreligger rettskraftig dom, forlik etc. Dette i motsetning til en påkravsgaranti
(«on demand-garanti»), hvor garantisten må utbetale så snart utleier krever
det. En påkravsgaranti vil sånn sett være å fortrekke for utleier, men kan
være mer kostbar for leietaker.
Garantisten

Garantisten bør være en norsk bank eller finansinstitusjon. Garanti fra en
utenlandsk bank/finansinstitusjon kan vanskeliggjøre inndrivelsen av garantien.
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En del leietakere vil ønske at morselskapet eller et annet konsernselskap
er garantist («morselskapsgaranti» eller «konserngaranti»). Utleier bør i så
tilfelle kreve at garantien stilles av konsernspissen, som ikke nødvendigvis
er leietakers morselskap. Videre bør utleier forbeholde seg retten til å kreve
at garantien skal erstattes av en ordinær bankgaranti dersom soliditeten til
garantisten svekkes vesentlig.
Garantiens omfang

Garantibeløpet bør minst tilsvare seks måneders leie, merverdiavgift, andel
felleskostnader og eventuelle andre tilleggsytelser. Dersom leien mv. er gjenstand
for konsumprisindeksregulering, bør dette også gjelde for garantibeløpet.
Ved bruk av morselskaps-/konserngaranti vil utleier ofte kreve at garantien
gjelder enhver forpliktelse under leiekontrakten, og dermed ikke oppad
begrenset til et angitt beløp.
Garantien bør gjelde i minst to måneder etter leieforholdets utløp slik at
utleier kan rette krav mot garantisten også på grunnlag av forhold som
avdekkes etter leieforholdets slutt.
Praktiske tips

• Leietaker bør ikke få lov til å overta leieobjektet før avtalt garanti er stilt,
og leiekontrakten bør gjøres betinget av at garanti stilles.
• Garantien bør være uoppsigelig fra leietaker og garantistens side.
• Avhengig av garantiens ordlyd kan det ved fornyelse/forlengelse av leiekontrakten også være behov for å fornye garantien. Garantistens samtykke
må dermed innhentes.
• Ved skifte av leietaker/transport av leiekontrakten må ny leietaker stille
ny garanti. Se også tipset «Transport av leiekontrakter».
Kontaktpersoner: Partner Leif-Petter Madsen og advokatfullmektig Erik Sverdrup Mår
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TIPS 7

Mer om leiegarantier

Ved endringer i leieforholdet hender det at partene glemmer å oppdatere leietakers
garanti. Manglende sikkerhet kan få kostbare konsekvenser for utleier.
I tipset «Leiegarantier» pekte vi på behovet for å fornye leietakers garanti
ved fornyelse av leieforholdet, samt behovet for ny garanti ved skifte av
leietaker/transport av leiekontrakten. Vi tar her for oss to andre situasjoner
hvor behovet for å oppdatere eller innhente ny garanti gjør seg gjeldende;
endringer på utleiersiden og endringer i leien.
Endringer på utleiersiden

Ved et salg av eiendommen kan utleier, med mindre annet er avtalt, samtidig
overdra sine rettigheter og plikter etter leiekontrakten til ny eier, jf. husleie
loven § 8-6 annet ledd om at leietaker i visse tilfeller kan kreve at opprinnelig
utleier stiller sikkerhet, fravikes som regel i næringsleieforhold.
Utleier kan som hovedregel overdra også sin kreditorposisjon etter leietakergarantien til ny eier. Det må imidlertid skje en formell overdragelse, og både
banken og leietaker bør underrettes skriftlig. En del garantier inneholder
et forbud mot overdragelse/transport. Da må bankens forhåndssamtykke
innhentes, dog fins det eksempel i rettspraksis på at garantien har blitt
ansett gyldig overfor ny utleier uten at garantistens samtykke var innhentet
(TOSLO-2002-5796).
Leietakers plikt til å stille sikkerhet faller ikke bort selv om garantisten
nekter å samtykke til transporten av garantien. Leietaker må i så tilfelle
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innhente ny garanti. Kjøper av eiendom bør imidlertid stille som vilkår i
kjøpekontrakten at dette er på plass innen overtakelsen.
Dersom det kun er selskapet som eier eiendommen som skifter eier, vil
utleier forbli den samme og det er ikke behov for å overdra/fornye garantien.
Motsatt gjelder ved eksempelvis fusjon; dersom eierselskapet fusjoneres inn
i et annet selskap, bør garantien formelt overdras til overtakende selskap.
Endringer i leien

Mange garantier vil angi en øvre grense for garantien, for eksempel 6 måneders
leie, mva. og felleskostnader eller et bestemt beløp. En del garantier angir
eksplisitt at de også omfatter leieøkninger som skyldes indeksregulering.
Dersom partene avtaler leieøkning, eksempelvis grunnet utvidelser av leie
objektet eller markedsjustering, bør utleier sørge for at også slik leieøkning
omfattes av garantien. Dette vil bero på garantiens ordlyd, og kan dermed
medføre behov for tilleggsgaranti.

Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og advokatfullmektig Erik Sverdrup Mår
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TIPS 8

Foreldelse av garantiansvar

Som utleier bør du være oppmerksom på at leietakers garanti kan falle bort som
følge av foreldelse.
I de fleste næringsleieforhold avtaler partene at leietaker skal stille sikkerhet,
gjerne i form av en garanti. Foruten at utleier må følge opp at garantien
faktisk blir stilt, er det viktig å følge opp inndrivelsen av garantien slik at
den ikke bortfaller som følge av foreldelse.
Foreldelsesfristens lengde

Alle fordringer foreldes som utgangspunkt etter 3 år, jf. foreldelsesloven
(«fl.») § 2. Utleier og leietaker kan ikke seg i mellom avtale en kortere foreldelsesfrist enn den som følger av foreldelsesloven, med mindre denne kortere
fristen har hjemmel i annen lovgiving.
Utleiers krav på dekning av utestående husleie mv., foreldes dermed tidligst
etter tre år. Det samme gjelder kravet mot garantisten. Loven er derimot
ikke til hinder for at partene avtaler en lengre foreldelsesfrist enn den som
følger av foreldelsesloven.
Foreldelsesfristens utgangspunkt

Foreldelsesfristen løper fra den dagen da utleier tidligst har rett til å kreve
oppfyllelse, jf. fl. § 3 nr. 1. Er garanti stilt, foreldes garantiansvaret etter de
samme regler som gjelder for hovedfordringen, jf. fl. § 7.
Dette innebærer at når foreldelsesfristen for hovedkravet (kravet mot leietaker)
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starter å løpe, starter også foreldelsesfristen å løpe overfor garantisten. Det er
i den forbindelse uten betydning at oppfyllelse ikke kan kreves hos garantisten
før betaling forgjeves er søkt hos leietaker, eller at garantien for øvrig har
subsidiær karakter.
Utleier bør med andre ord ikke vente med å følge opp garantien til etter at han
har forsøkt å inndrive kravet overfor leietakeren. Selv om garantisten i visse
tilfeller ikke har plikt til å utbetale før utleier har uttømt sine dekningsmuligheter
overfor leietaker, er ikke dette til hinder for at utleier kan, og bør, avbryte
foreldelsesfristen overfor garantisten.
Foreldelsens avbrytelse

Avbrytelse av foreldelsesfristen vil som hovedregel kreve en aktiv handling
fra utleiers side.
Fristavbrytelse kan etter fl. §§ 14-18 skje ved at leietaker erkjenner kravet
(§ 14), utleier går til rettslige skritt mot leietaker (§ 15), utleier bringer kravet
inn for et særskilt forvaltningsorgan eller lignende (§ 16) eller dersom utleier
sender begjæring om tvangsfullbyrdelse til rett myndighet (§ 17). Dersom
leietaker går konkurs, avbrytes foreldelsen i og med konkursåpning (§ 18).
Andre frister

Utleier bør for øvrig også være oppmerksom på at en del garantier har frister
for når garantien senest kan gjøres gjeldende (for eksempel innen 2 måneder
etter leieforholdets slutt). Disse fristene erstatter ikke, men kommer i tillegg
til, foreldelsesfristene.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 9

Hvem kan signere
leiekontrakten?

Dersom leiekontrakten ikke er signert av rette vedkommende, kan det oppstå tvil
om den er bindende for partene. Vi ser her på hvem som kan signere leiekontrakten
for aksjeselskaper og ansvarlige selskaper, det vil si hvem som er legitimert utad
til å signere.
Om legitimasjon

Dersom vedkommende som signerer leiekontrakten er legitimert, vil selskapet
som utgangspunkt bli bundet. Unntak kan gjelde hvor den annen part ikke
er i aktsom god tro.
En som er legitimert, kan like fullt pådra seg ansvar innad i selskapet dersom
han ikke har adgang til å inngå avtalen. Slik adgang fordrer at det er fattet et
gyldig vedtak av rette organ om å inngå kontrakten, evt. at den som signerer
er daglig leder for selskapet og inngåelsen av leiekontrakten ligger innenfor
hans fullmakter.
Aksjeselskap

I utgangspunktet har det samlede styret signaturrett for selskapet og er
dermed legitimert, jf. aksjeloven («asl.») § 6-30.
Ofte vil selskapet ha tildelt signaturrett til f.eks ett eller flere styremedlemmer og/eller daglig leder. Dette fremgår som hovedregel av vedtektene.
Alternativt må det samlede styret ha utstedt en fullmakt. Den som er tildelt
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signaturrett, blir legitimert til å signere på selskapets vegne. Vedkommende
kan ikke i kraft av å være signaturberettiget tildele andre fullmakt.
Også daglig leder kan i kraft av sin stilling signere leiekontrakten på selskapets
vegne, med mindre kontrakten er av uvanlig art eller av stor betydning, jf.
asl. § 6-14.
Ansvarlig selskap

I et ansvarlig selskap er hver av deltakerne legitimert til å signere for selskapet,
jf. selskapsloven § 2-20.
Dette gjelder så lenge selskapet ikke har et styre eller en daglig leder. Har
selskapet et styre, må det samlede styret signere. Selskapsmøtet kan i tillegg
bestemme at en eller flere styremedlemmer har signaturrett. Hva gjelder
konkrete fullmakter og delegering av fullmakt gjelder tilsvarende som for
aksjeselskaper.
Særlig om prokura

En som har prokura (prokurist) kan som hovedregel signere leiekontrakter på
selskapets vegne så lenge selskapet er leietaker, jf. prokuraloven § 1. Prokuristen
kan imidlertid ikke signere dersom selskapet er utleier, da utleie av eiendom
må anses som å behefte foretakets faste eiendom, hvilket prokuristen ikke
kan gjøre uten særskilt fullmakt.
Avsluttende tips

Selskapets firmaattest vil normalt vise hvem som har signatur for selskapet.
Firmaattesten bør vedlegges leiekontrakten. Når en leiekontrakt signeres
av signaturberettigete/styremedlemmer kan avtalemotparten med fordel
kreve dokumentasjon for at det er fattet styrevedtak om avtaleinngåelsen
(kompetanse i tillegg til legitimasjon). Signeres leiekontrakten av daglig
leder, bør det kontrolleres at vedkommende fortsatt er daglig leder i selskapet.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen, partner dr. juris Filip Truyen
og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 10

Det offentlige som leietaker

Når det offentlige skal inngå en leiekontrakt i egenskap av å være leietaker, kan
transaksjonen omfattes av reglene om offentlige anskaffelser og reglene om statsstøtte. Her gis en forenklet oversikt over noen hovedprinsipper.
Inngåelse av leiekontrakt er unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser,
men er likevel underlagt lov om offentlige anskaffelser og de grunnleggende
kravene til konkurranse, gjennomsiktighet, likebehandling og forutberegnelighet. Dette innebærer at det ikke er noen kunngjøringsplikt eller strenge
prosedyreregler, men prosessen skal være gjennomsiktig, det skal gjennomføres konkurranse så langt det er mulig og de ulike alternativene bør vurderes
før en leiekontrakt inngås. Vær oppmerksom på at dersom inngåelsen av en
leiekontrakt også trekker med seg utførelsen av bygge- og anleggsaktivitet,
så får regelverket anvendelse og det offentlige står mindre fritt. Et eksempel
på det siste kan være inngåelse av leiekontrakt hvor det offentlige skal
leie et bygg som skal oppføres basert på bestemte spesifikasjoner fra den
offentlige aktøren.
Når det offentlige inngår avtaler hvor det skjer en betaling, er det viktig å
sikre at transaksjonen skjer til markedspris (statsstøtteregelverket). Dersom
det offentlige inngår en leieavtale hvor det betales overpris, vil differansen
mellom avtalt pris og markedsprisen kunne utgjøre en økonomisk fordel.
En slik fordel kan innebære en ulovlig økonomisk støtte fra det offentlige.
Anskaffelsesregelverket og statsstøtteregelverket gjelder både stat, fylkeskommuner og kommuner, samt andre offentlige organer. Foretak som er eid
eller kontrollert av offentlige myndigheter kan også anses omfattet.
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ESA har ikke eksplisitte retningslinjer for inngåelse av leiekontrakter, men
retningslinjene og prinsippene for salg av eiendom gjelder tilsvarende så langt
de passer. ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at en eiendom blir solgt til markedspris.
Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde. Den andre er en uavhengig
vurdering av markedsverdien. Når det siste alternativet anvendes, oppstilles
det krav til takstmannens kvalifikasjoner og uavhengighet.
Åpen budrunde er ikke alltid ønskelig eller hensiktsmessig. Eksempelvis er
det i enkelte tilfeller kanskje bare ett ledig lokale i det aktuelle området som
passer til det spesifikke formålet. Dersom objektet legges ut i markedet kan
det resultere i at det blir leid ut til andre, og det eneste alternativet kan da
være å bygge selv til en lagt høyere pris.
Ved uavhengig vurdering av markedsverdien skal verdsettelsen skje før
forhandlingene finner sted. Dette innebærer imidlertid ikke et absolutt forbud
mot at en dialog innledes før verdsettelsen finner sted. I mange komplekse
tilfeller vil det eksempelvis være behov for diskusjoner for å klargjøre grunnleggende betingelser. Hva som er markedspris vil blant annet avhenge av
arealets størrelse, beliggenhet i et bygg, stand på lokalene, leietid m.m. Dette
er faktorer det er nødvendig med en viss avklaring på før det er praktisk
mulig å innhente en takst.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, senioradvokat Line Camilla Werner
og fast advokat Kine Østbye Neslein
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TIPS 11

Tillatt bruk av leieobjektet

I dette tipset ser vi på hvem av partene som har ansvaret for at et utleieobjekt kan
benyttes til det avtalte formålet.
Husleieloven og plan- og bygningsloven

Etter husleieloven («husll.») er det i utgangspunktet utleiers ansvar at de
utleide lokalene kan brukes til det avtalte formålet, jf. husll. §§ 2-2 og 2-17.
Utleiers ansvar omfatter både at lokalene rent bygningsteknisk er godkjent
til bruk (midlertidig brukstillatelse/ferdigattest), men også at den aktuelle
leietakers virksomhet ligger innenfor eksisterende tillatelser etter planog bygningsloven. Manglende tillatelser vil kunne utgjøre en mangel ved
leieobjektet som gir leietaker krav på utbedring, leieavslag, heving og/eller
erstatning.
Dersom lokalene skal brukes til «noe annet» enn det tidligere er gitt tillatelse
til, er dette et søknadspliktig tiltak som krever bruksendringstillatelse. Mangler
bruksendringstillatelse, kan myndighetene kreve endring og stansning av
bruken, samt dagbøter.
Terskelen for når et lokale skal brukes til «noe annet», det vil si når det
foreligger en søknadspliktig bruksendring, er lav. Det sentrale er hvorvidt
endringen vil ha betydning for tekniske krav, krav etter reguleringsplanen
og hensynet til omgivelsene. Dette omfatter både endring til ny bruk, f.eks.
fra kontor til lager, men også utvidelse av eksisterende bruk, f.eks. utvidelse
av åpningstidene dersom dette medfører økt/endret trafikk.
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Leieavtalen

Husll. §§ 2-2 og 2-17 kan fravikes ved avtale. Partene kan dermed avtale at
offentligrettslige krav, herunder krav til nødvendig bruksendringstillatelse,
skal være leietakers ansvar.
Det er viktig at partene har et bevisst forhold til denne ansvarsfordelingen
når leieavtalen inngås. Det er rimelig at leietaker tar ansvaret for offentlig
rettslige krav tilknyttet sin virksomhet/bruk av leieobjektet, men denne
ansvarsfordelingen bør altså klart fremgå av leieavtalen.
Det er nylig kommet oppdaterte utgaver av de såkalte «Meglerstandardene».
Her er ansvarsfordelingen knyttet til offentligrettslige krav søkt klargjort. I
standardene for brukte lokaler/bygg («as is») er det inntatt valgmuligheter
med hensyn til hvem av partene som skal ha ansvaret og risikoen for at
gjeldende bygningstekniske krav for eiendommen/leieobjektet er oppfylt.
Når det gjelder ansvaret og risikoen for offentligrettslige krav for øvrig og
som er tilknyttet leietakers virksomhet, er dette plassert hos leietaker.
Selv om partene avtaler at forholdet til offentligrettslige krav mv. skal være
leietakers ansvar, bør utleier følge opp at leietaker faktisk innhenter nødvendige
tillatelser, ikke minst for å unngå ansvar overfor offentlige myndigheter.
Utleier bør opplyse om det dersom han ved avtaleinngåelsen vet at bruksendringstillatelse vil være påkrevet, jf. også utleiers generelle opplysnings- og
lojalitetsplikt.
På samme måte som ved inngåelsen av leieavtalen, bør partene i selve leietiden
være oppmerksomme på offentlige krav dersom leietaker vil endre sin benyttelse av leieobjektet/sin virksomhet. Husk i den forbindelse at utleier vil
kunne nekte slik endring, avhengig av leieavtalens bestemmelser om tillat
bruk, formål, endringsarbeider etc.
Kontaktpersoner: Partner Erlend W. Holstrøm og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 12

Leietakers driveplikt

Det hender at leietaker pakker sammen og flytter før utløpet av en tidsbestemt
leiekontrakt. Leietaker er ansvarlig for å betale leien også for resten av perioden.
Men kan utleier i tillegg pålegge leietaker å opprettholde driften i lokalene?
I leieforhold som gjelder butikk- eller serveringslokaler, har utleier gjerne
behov for å hindre at leietaker lar lokalene stå tomme i leietiden. Tomme
lokaler forringer ikke bare verdien av lokalene, men også verdien av omkringliggende lokaler. Et typisk eksempel er et kjøpesenter, hvor en leiekontrakt
med en populær butikk er et trekkplaster for kunder, som bidrar til økt
omsetning for øvrige butikker i senteret.
For butikk- og serveringslokaler kan driveplikt uavhengig av kontraktsregulering utledes av husleieloven («husll.») § 5-1 fjerde ledd, som lyder:
«Leier av lokale for butikk eller serveringssted plikter å holde virksomheten åpen
og i vanlig daglig drift unntatt når midlertidig stenging er nødvendig».
Språklig sett er for eksempel et reisebyrå eller en frisørsalong verken butikk
eller serveringssted, men også slike virksomheter som betjener det alminnelige publikum, bør være omfattet av plikten til kontinuerlig forretningsdrift.
Dersom forretningen er lokalisert i et kjøpesenter, må leietaker antakeligvis
være forpliktet til å holde åpent i samme utstrekning som kjøpesenterets
alminnelige åpningstider. I andre tilfeller vil kravet til driveplikt kunne være
oppfylt selv om åpningstiden er kortere enn andre lignende virksomheter.
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Stengning kan være nødvendig ved vedlikehold, ombygging e.l., og leietaker
plikter da å gjøre perioden så kort som mulig.
Hvis leietaker urettmessig fraflytter leieobjektet, gir imidlertid ikke husll.
§ 5-1 fjerde ledd utleier noen rett til å kreve at virksomheten gjenopptas. Når
driveplikt ikke kan tvangsfullbyrdes, blir spørsmålet hvilke sanksjoner utleier
har mot at leietaker legger ned virksomheten i lokalene før leietidens utløp
når driveplikt følger av leieavtalen og/eller av § 5-1 fjerde ledd.
For det første vil leietaker være erstatningsansvarlig for det økonomiske
tapet utleier påføres, jf. husll. § 5-8. I tilfeller hvor leietaker forsettlig bryter
kontrakten kan vedkommende måtte dekke et ikke ubetydelig tap, siden
leietaker da vil være erstatningsansvarlig både for utleiers direkte tap (typisk
husleie) og indirekte tap (for eksempel tapt leie under andre kontrakter). Det
er imidlertid vanskelig for utleier å sannsynliggjøre et slikt mertap.
For det andre vil nedleggelsen av virksomheten i lokalene, eller lengre
stengning, i seg selv kunne utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd som gir
utleier hevingsrett, jf. husll. § 9-9. Heller ikke dette er særlig fordelaktig for
å hindre tomme lokaler.
Den generelle ulovfestede tapsbegrensningsplikten kommer dessuten til
anvendelse, i tillegg til at leietaker må være søkegod for at et erstatningsansvar skal ha en realitet. Det er derfor uklart hvor mye utleier rent faktisk
får dekket ved brudd på den lovbestemte driveplikten.
Når drift i lokalene er viktig, bør derfor driveplikten reguleres i leiekontrakten.
Det bør også avtales at brudd på driveplikten sanksjoneres med dagbøter.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og advokatfullmektig Inger Zadig
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TIPS 13

Avregning av
felleskostnader i
leieforhold

Våren er «sesong» for avregning av leietakernes felleskostnader. Vi ser her nærmere
på hvordan utleier ved inngåelsen av leiekontrakten kan sikre seg en mest mulig
smidig avregning.
Felleskostnader er normalt ment å dekke faktisk påløpte kostnader, og vil i
utgangspunktet ikke inneholde et fortjenesteelement for utleier. Av den grunn
legges det ofte opp til at forskjellen mellom leietakernes a kontoinnbetalinger og
faktiske kostnader avregnes årlig. Under avregningen kan det oppstå uenigheter
knyttet til hva som er avtalt mellom partene, herunder hva felleskostnadene
skal omfatte og hvordan avregningen skal skje. For utleier er det især viktig
å huske på følgende punkter:
• I husleiesammenheng eksisterer det ikke noen rettslig definisjon av hva som
er felleskostnader. Leiekontraktens definisjon blir avgjørende. Leiekontrakten
bør derfor gi en overordnet beskrivelse av hva som skal anses som eier-,
leietaker- og felleskostnader, og det bør presiseres at en eventuell opplisting
av konkrete utgiftsposter ikke kan anses som uttømmende. I motsatt fall
risikerer utleier at utgiftsposter som dukker opp men som ikke er omtalt i
leiekontrakten, ikke kan belastes felleskostnadene. Videre bør leiekontrakten
angi hvordan fordelingsnøkkelen mellom byggets leietakere er beregnet,
eksempelvis etter leietakers andel av eksklusivt utleibart areal i bygget.
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• Utleiers administrasjonskostnader belastes gjerne leietakerne gjennom
et prosentvis påslag på felleskostnadene. Det følger av rettspraksis at et
slikt sjablongmessig påslag må ha eksplisitt hjemmel i leiekontrakten.
• For å unngå tvil bør det presiseres i leiekontrakten at utleier kan korrigere
avregningen på et senere tidspunkt. Dette er viktig ettersom det kan oppstå
tilfeller der utleiers leverandører korrigerer sine fakturaer, eller det rett
og slett har skjedd feil i utleiers utregninger.
• Dersom utleier kun eier enkelte seksjoner i et eierseksjonssameie bør
leiekontrakten være «back to back» i den forstand at også felleskostnadene
fra eierseksjonssameiet fordeles på leietakerne.
• Leiekontrakten bør regulere hvem som skal dekke andel for mulige ledige
lokaler i bygget. Samtidig bør det også reguleres hvordan eventuelle besparelser knyttet til ledige lokaler skal fordeles mellom utleier og leietakerne.
En vanlig regulering er at utleier dekker andelen for ledige lokaler, men først
etter at det er gjort fradrag for eventuelle besparelser knyttet til ledigheten.
• Det bør normalt ikke åpnes for skjevdeling mellom leietakerne etter nytte
og forbruk, ettersom det kan gjøre avregningen mer innviklet. Dette bør dog
vurderes konkret ved utarbeidelse av den enkelte leiekontrakt. Eksempelvis
vil en restaurant eller et treningsstudio ofte ha betydelig større forbruk
av vann og større mengder avfall enn en kontorleietaker.
• For å gjøre avregningen minst mulig innviklet bør utleier sørge for at alle
leiekontraktene i bygget har samme bestemmelser knyttet til felleskostnader.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik, senioradvokat Trude Gran
og advokatfullmektig Erik Sverdrup Mår
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TIPS 14

Framleie

Ved framleie av lokaler er det flere forhold som især utleier bør være oppmerksom på.
Husk frivillig registrering for utleie for framutleieren

Det aller viktigste punktet å huske i ethvert framleieforhold til avgiftspliktige
eller kompensasjonsberettigede framleietakere er at den opprinnelige leie
takeren, som blir framutleier, må være frivillig registrert for utleie av fast
eiendom i Merverdiavgiftsregisteret.
En frivillig registrering er en særskilt form for registrering i Merverdiavgifts
registeret, som kan skje på to måter etter 1. juli 2014. Frivillig registrering av en
virksomhet som ikke driver annen alminnelig merverdiavgiftspliktig omsetning
enn utleie av fast eiendom må, som tidligere, skje ved særskilt melding til skattemyndighetene. En virksomhet som driver alminnelig merverdiavgiftspliktig
omsetning i tillegg til utleie-/framutleievirksomhet, kan frivillig registreres ved
særskilt melding og ved tilkjennegivelse. Hvorvidt en virksomhet er frivillig
registrert ved særskilt melding kan undersøkes på www.brreg.no. En frivillig
registrering ved tilkjennegivelse vil ikke fremkomme på www.brreg.no.
Det må foreligge en ubrutt kjede av frivillig registrerte utleiere mellom
utleier og endelig leietaker. Framutleier bør på denne bakgrunn pålegges
å fremlegge dokumentasjon på at han er frivillig registrert, og særlig ved
frivillig registrering ved tilkjennegivelse bør utleier gjennomgå dokumentasjonen nøye. Dersom frivillig registrering ikke gjennomføres på korrekt
måte, risikerer utleier å få en justeringsplikt knyttet til tidligere fradragsført
mva som følge av at de leide lokaler anses å være benyttet utenfor merverdi
avgiftslovens område. Dersom framutleiers frivillige registrering ikke bringes
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i orden, risikerer utleier også å miste fradrag for inngående merverdiavgift
for fremtidige kostnader knyttet til de framleide lokaler og andel av felles
kostnader knyttet til disse. I slike tilfeller vil det for øvrig kunne være
aktuelt med et erstatningsansvar for den opprinnelige leietakeren, forutsatt
at leiekontraktens mva-klausul er tilfredsstillende sett fra utleiers perspektiv.
I tillegg er det nyttig å merke seg følgende tips:
Tips for utleier:

• få dokumentasjon på at framutleieren er frivillig registrert for utleie, ved
frivillig registrering gjennom tilkjennegivelse krev å få dokumentasjon på at
framleieforholdet behandles som avgiftspliktig i tråd med gjeldende regler
• rett, men ikke plikt, til å tre direkte inn i framleieforholdet bør inntas i
leiekontrakten
• full rapporterings- og dokumentasjonsplikt i forhold til mva bør pålegges
både leietakeren og framleietakeren
• det bør fremgå av leiekontrakten at utleier ikke har plikt til å overta leietakers
eller framleietakers eventuelle justeringsplikter ved opphør av leieforholdet
Tips for leietaker som blir framutleier:

• husk frivillig mva-registrering som utleier
• husk at hovedleiekontrakten utgjør en begrensning for hva leietaker kan
garantere overfor framleietaker, og at leietakeren ikke må inngå en leiekontrakt som potensielt skal kunne gjelde lengre enn hovedleiekontrakten
• det er ofte en fordel for framutleier med back-to-back regulering hva gjelder
vedlikeholdsplikt m.m.
• det bør fremgå av framleiekontrakten at framutleier ikke har plikt til å overta
framleietakers eventuelle justeringsplikter ved opphør av leieforholdet,
og det kan også avtales at framleietaker overtar framutleiers eventuelle
justeringsposisjoner
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og partner Leif Petter Madsen
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TIPS 15

Transport av leiekontrakter

Det hender at leietaker ønsker å overdra – transportere – leiekontrakten sin til
tredjemann. Vi tar her for oss viktige punkter som utleier bør være oppmerksom på
ved en transport, og som bør inntas i en særskilt transportavtale mellom utleier,
ny leietaker og opprinnelig leietaker.
Vedlikeholdsetterslep

Ved en transport vil leiekontrakten løpe videre på uendrede betingelser,
slik at ny leietaker har de samme rettigheter og plikter overfor utleier som
opprinnelig leietaker hadde. Det bør like fullt presiseres i transportavtalen
at ny leietaker plikter å ta igjen et eventuelt etterslep i vedlikeholdet fra
opprinnelig leietaker. Alternativt kan partene avtale at det skal gjennomføres en særskilt overtakelsesbefaring i forbindelse med transporten, og at
transporten først trer i kraft når opprinnelig leietaker har utbedret.
Husleie og fellesutgifter

Ettersom leiekontrakten løper videre på uendrede betingelser, vil ny leietaker
overta ansvaret for eventuell ubetalt leie, fellesutgifter og andre forpliktelser på opprinnelig leietakers hånd. I praksis vil ny leietaker ofte ønske at
utestående betaling gjøres opp før transporten trer i kraft. Transportavtalen
bør inneholde bestemmelser om dette, og utleier kan eksempelvis stille
som betingelse for at transporten skal tre i kraft at opprinnelig leietaker
har oppgjort alle slike forpliktelser per dato for transporten. Det kan også
være aktuelt å kreve at opprinnelig leietaker er solidarisk ansvarlig med ny
leietaker, i alle fall i en periode.
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Garanti/depositum

Dersom opprinnelig leietaker har stilt sikkerhet, vil sikkerheten falle bort
som følge av transporten. Ny leietaker må stille egen sikkerhet, og utleier
bør kreve at dette er brakt i orden før transporten trer i kraft.
Opprinnelig leietakers sikkerhetsstillelse bør opprettholdes inntil tidligere
leietakeres forpliktelser (husleie, vedlikeholdsetterslep mv.) er gjort opp
eller frem til det foreligger sikkerhet fra ny leietaker som også omfatter
disse forholdene.
Justeringsforpliktelser

Etter merverdiavgiftsforskriften vil utleier med mindre annet er avtalt automatisk overta leietakers justeringsplikt og -rett ved avvikling, herunder
transport, av leieforholdet. De fleste næringsleiekontrakter inneholder imidlertid
en bestemmelse om at leietaker skal beholde egne justeringsforpliktelser.
Dersom opprinnelig leietaker ønsker at justeringsforpliktelsene skal overtas
av ny leietaker, må det inngås en justeringsavtale mellom dem om dette
innen oppgavefristen for den avgiftstermin som transporten finner sted. Det
kan med fordel presiseres i transportavtalen at dette er et forhold som er
utleier uvedkommende, og at det i forhold til utleier er den som til enhver
tid er leietaker som er ansvarlig for justeringsforpliktelsene.
Dersom leiekontrakten ikke inneholder en bestemmelse om at leietaker skal
beholde egne justeringsforpliktelser, bør utleier stille som vilkår for transporten
at så vel opprinnelig som ny leietaker skal beholde egne justeringsforpliktelser
i anledning leieforholdet. Likeledes bør utleier benytte anledningen til å innta
en markedsmessig og oppdatert merverdiavgiftsklausul i leiekontrakten.
Transportgebyr

En transport vil påføre utleier merarbeid og kostnader i form av administrasjon
etc. Utleier bør derfor vurdere om det skal avkreves et transportgebyr.
Overtakelsestidspunkt

Transportavtalen bør angi et overtakelsestidspunkt slik at det klart fremgår
når leiekontraktens rettigheter og forpliktelser går over på ny leietaker.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 16

Saklig grunn til å nekte
framleie eller overdragelse

I en del næringsleieforhold kan utleier bare nekte samtykke til framleie og/eller
overdragelse av leieretten hvis han har saklig grunn. Vi ser her nærmere på hva
som kan utgjøre saklig grunn.
Framleie

Framleie innebærer at leieforholdet mellom utleier og leietaker består, mens
det mellom leietaker (framutleier) og framleietaker etableres et nytt leieforhold.
Både husleieloven og den såkalte «Meglerstandarden» forutsetter at framutleier
innhenter utleiers samtykke før et framleieforhold etableres. Med mindre
partene har avtalt noe annet, krever imidlertid nekting av samtykke saklig grunn.
Det er først og fremst framleietakers planlagte bruk av eiendommen som
kan gi utleier saklig nektingsgrunn. Framleietaker kan i utgangspunktet
ikke benytte eiendommen til annen virksomhet enn hovedleiekontrakten
tillater. Det er ikke saklig grunn at framleietakers virksomhet kan svekke
eiendommens renommé, eller at virksomheten ikke passer inn i strøket,
dersom framutleier selv kunne etablert slik virksomhet på eiendommen. Før
samtykke gis bør utleier fortrinnsvis avholde et møte med fremleietaker, slik
at dennes planer, forventninger og forutsetninger kan avklares.
Utleier vil videre ha saklig grunn til å nekte der dette begrunnes i framleie
takers kvalifikasjoner som leietaker, for eksempel dersom framleietakers
historikk gir grunn til å frykte bråk, ordensforstyrrelse eller skadeverk på
eiendommen. Etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, språk, politisk tilhørighet,
mv., utgjør ikke saklig nektelsesgrunn.
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Framleietakers dårlige økonomi utgjør ikke nødvendigvis saklig grunn
ettersom utleier uansett kan holde seg til hovedleietaker for dekning av
husleien. Dette stiller seg annerledes hvis framleietaker er insolvent slik at
det er fare for konkurs, da en konkurs kan svekke eiendommens renommé.
Hvilke forhold utleier bør være oppmerksom på dersom han samtykker til
framleie, har vi behandlet i tipset «Framleie».
Overdragelse (transport) av leierett
Ved overdragelse av leierett vil utleier få en ny leietaker å forholde seg til.
Også for overdragelse krever husleieloven og Meglerstandarden at utleiers
samtykke innhentes. Etter husleieloven fordrer nekting saklig grunn, mens
man i Meglerstandarden har avtalt seg bort fra dette slik at utleier kan nekte
på fritt grunnlag.
Som ved framleie kan utleier nekte samtykke dersom ny leietaker planlegger
en annen virksomhet enn leiekontrakten tillater, og vi anbefaler også her at
utleier avholder et møte med ny leietaker før samtykke gis.
Like viktig er den nye leietakerens økonomi. Saklig nektingsgrunn vil foreligge
dersom den nye leietakeren ikke kan forventes å oppfylle sine leieforpliktelser. Dette kan være tilfellet for eksempelvis nyoppstartede selskaper med
beskjeden egenkapital, eller dersom leietaker har dårlig betalingshistorikk.
Mangelfulle opplysninger om den nye leietakeren kan også utgjøre saklig
grunn til å nekte. Denne nektelsesgrunnen er dog kun midlertidig. Mottar
utleier senere opplysninger som ikke gir grunn til å motsette seg overdragelse
av leieretten, vil utleiers opprettholdelse av nektelsen være uberettiget.
Dersom den nye leietakerens virksomhet faller helt/delvis utenfor mer-
verdiavgiftsområdet, og utleier er frivillig registrert, kan også dette utgjøre
en nektelsesgrunn. Overdragelse av leieretten er en justeringshendelse som
kan påføre utleier økonomisk tap. Dette kommer imidlertid sjelden på spissen,
da merverdiavgiftsspørsmålet ofte reguleres i leieavtalen.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 17

Frigjørende betaling av leie

Til hvem kan leietaker foreta frigjørende betaling av leie når eiendommen skifter eier?
Det følger av husleieloven § 8-6 at utleier ved et eierskifte kan overføre
eiendommens leieforhold til ny eier. I næringsleieforhold avtales det nokså
sjelden begrensninger i denne retten. Dersom leieavtalen overdras, oppstår
spørsmålet om når ny eier kan kreve at leietaker betaler leie til ham og ikke
til opprinnelig utleier.
Leietaker skal som hovedregel forholde seg til sin avtalepart, det vil si opprinnelig utleier. Dersom leietaker ikke er klar over at eiendommen og leieavtalen
er overdratt, og han er så aktsom som han bør være, kan han dermed foreta
frigjørende betaling overfor opprinnelig utleier, jf. gjeldsbrevloven § 27.
Dersom leietaker derimot blir kjent med overdragelsen, kan han ikke lenger
forholde seg til opprinnelig utleier. Betaling må i så tilfelle skje til ny utleier
fra og med dennes overtakelse. Dersom leietaker allikevel betaler til opprinnelig utleier, risikerer han å måtte betale to ganger.
Det er tilstrekkelig at leietaker har blitt kjent med at leieavtalen er overdratt,
informasjonen trenger ikke komme fra opprinnelig eller ny utleier. Informasjonen må imidlertid være sikker. Enhver som kjøper eiendom med løpende
leieforhold, bør dermed sende leietakerne informasjon om og dokumentasjon
på overdragelsen for å unngå at leietakerne feilaktig, og frigjørende, betaler leie
til opprinnelig utleier. Dokumentasjonen kan for eksempel bestå av et brev fra
ny utleier med en skriftlig bekreftelse, eller en medsignatur, fra opprinnelig
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utleier. Dette kan gjerne utarbeides som del av closingdokumentasjonen.
Ofte vil en overdragelse gjennomføres midt i en leietermin. Leietaker skal
ikke måtte forholde seg til dette. Leietaker kan som nevnt foreta frigjørende
betaling til den som er rett utleier per leiens forfallsdato, så må opprinnelig
og ny utleier avregne et eventuelt mellomværende i sitt pro & contra-oppgjør.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 18

Fornyelse/forlengelse
av leieavtaler

Ved inngåelse av tidsbestemte leieavtaler hender det at leietaker ønsker en rett til
å fornye/forlenge leieforholdet ved leietidens utløp. Her er noen punkter partene
bør være oppmerksomme på dersom en slik rett skal avtales.
Begrepsbruk

Det hender at leietaker gis en «opsjon» eller «fortrinnsrett» til videre leie. Begrepene
er ikke entydige og kan medføre senere uenighet. Dersom begrepene skal benyttes,
bør det angis hvilke rettigheter de gir og når rettighetene kan utøves.
Begrepene «fornyelse» og «forlengelse» er mer presise og dermed å foretrekke.
Begrepene er i rettspraksis ikke tillagt noen meningsforskjell. I det følgende
bruker vi «fornyelse».
Fornyelsesperiodene

Dersom partene kun avtaler at «leietaker har rett til fornyelse», vil det være
uklart hvor lang fornyelse leietaker kan kreve og hvor mange ganger fornyelsesretten kan benyttes. Dette bør klart angis i avtalen (eksempelvis 5+5 år).
Hvilke vilkår gjelder?

Det bør også klart angis på hvilke vilkår fornyelsen skal skje.
Dersom partene avtaler rett til fornyelse «på samme vilkår», vil leien og leieavtalens øvrige vilkår løpe uforandret videre i fornyelsesperioden. Rett til fornyelse
på samme vilkår bør ikke uten videre benyttes ved svært langvarige leieavtaler,
idet dette over tid kan medføre en betydelig ubalanse mellom avtalepartene.
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Avtaler partene at fornyelse skal skje «på markedsmessige vilkår» kan begge
parter kreve leien og øvrige leievilkår justert. Eventuell ubalanse kan dermed
korrigeres. For utleiers del bør det inntas at leien ikke kan settes lavere enn
leien per fornyelsestidspunktet/avtaleinngåelsen, eventuelt at det kun er
utleier som kan kreve endrete leievilkår. Leietaker kan på sin side velge ikke
å utøve fornyelsesretten.
Dersom partene avtaler at fornyelse skal skje «til markedsleie», er det kun
leien som kan kreves justert og ikke de øvrige vilkårene.
Det bør i selve fornyelsesavtalen presiseres at det er avtalt fornyelse og ikke
ny leieavtale, slik at ikke reforhandlete vilkår løper uendret videre. Fornyelses
avtalen bør videre angi om det er foretatt særskilt overtakelsesbefaring,
eventuelt at leietaker plikter å ta igjen eventuelt vedlikeholdsetterslep fra
forutgående leieperioder.
Mange leieavtaler har mangelfull/utdatert mva-regulering. En fornyelse er
en god anledning til å oppdatere mva-klausulen.
Frist for utøvelse

Det bør settes en frist for når leietaker må gi (skriftlig) beskjed om at han
utøver fornyelsesretten. Fristen bør gi partene tid til å løse eventuell uenighet
innen fornyelsen trer i kraft, eventuelt gi utleier tid til å områ seg hvis
leietaker ikke ønsker å fornye.
Tvisteløsning

Dersom leien/leievilkårene skal reforhandles ved fornyelsen, bør leieavtalen
angi hvordan eventuell uenighet skal løses. Eksempler på mekanismer er
takstkommisjon, (jf. Meglerstandarden), takstnemnd (jf. husleieloven) eller
voldgift. Disse mekanismene kan imidlertid være ressurskrevende. I alle fall
ved kortere fornyelser bør utleier ta forbehold om at fornyelsesretten faller
bort dersom partene ikke blir enige innen en gitt frist, eventuelt at tvisten skal
løses ved en partsoppnevnt «enmannsnemnd». Se også tipset «Markedsleie».
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 19

Markedsleie

Næringsleiekontrakter inneholder ofte bestemmelser om at leien kan kreves regulert
til markedsleie ved fornyelse av leieforholdet. Fastsettingen av markedsleien kan
imidlertid by på uenighet mellom partene.
Hvem kan kreve hva?

Ofte vil leiekontraktens regulerings-/fornyelsesklausul nokså entydig slå fast
at partene, eventuelt kun utleier, har rett til å kreve regulering til markedsleie
på et definert tidspunkt. Tidvis er det imidlertid uklart hvem som kan kreve
regulering når, samt ikke minst hvordan reguleringen skal foretas. Klausulen
må da undergis avtalerettslig fortolkning. Rettspraksis gir god veiledning
i den forbindelse.
Hva er markedsleie?

Markedsleie er den leie som vanligvis oppnås ved ny utleie av lignende
lokaler til lignende vilkår. Det avgjørende er hva potensielle leietakere uten
spesiell tilknytning til/interesse i husrommet er villig til å betale. Om enkelte
leietakere ut fra sitt særlige behov er villig til å betale en høyere leie enn
vanlig, for eksempel en næringsdrivende som driver raskt ekspanderende
virksomhet i nabolokalet, er dette ikke relevant som sammenligningsgrunnlag.
Forannevnte følger av husleielovutvalgets utredning fra 1993, husleieloven
(«husll.») §§ 3-1 og 4-1 og rettspraksis.
Markedsleie er noe annet enn gjengs leie, jf. husll. § 4-3. Gjengs leie er et
gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende
vilkår. Markedsleien vil følgelig utgjøre et «øyeblikksbilde», mens gjengs
leie vil ligge noe etter i tid og variere mindre enn markedsleien.
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Hvordan finne frem til markedsleien?

Som ledd i å forsøke å nå en minnelig løsning, bør partene innhente
markedsleievurderinger fra meglere med god kunnskap til leienivået i det
relevante geografiske området og for det aktuelle virksomhetsområdet. Det bør,
om mulig, innhentes tall fra nylig inngåtte, sammenlignbare leiekontrakter.
Husk at det er markedsleien per det definerte tidspunktet som skal fastsettes.
Det bør derfor utvises forsiktighet med å benytte eldre leiekontrakter som
rettesnor. Flere meglerforetak har tilgang på gode databaser med erfaringstall,
især knyttet til Oslo-området.
Dersom partene ikke blir enige, vil leiekontrakten kunne gi anvisning på
hvordan markedsleien skal fastsettes. Den vil typisk kunne inneholde tvisteløsningsmekanismer, eksempelvis at uenigheten skal avgjøres av en partsoppnevnt takstnemnd. I motsatt fall er partene henvist til søksmål eller
begjæring for tingretten om oppnevning av takstnemnd, jf. husll. § 12-2.
Selve leiefastsettelsen vil under enhver omstendighet bero på en konkret,
skjønnsmessig vurdering.
Hvordan forebygge tvist om markedsleie?

Leiekontrakten bør så tydelig som mulig angi hvilke rettigheter partene
eventuelt har knyttet til regulering av leien, herunder når regulering kan kreves
og hvordan uenighet om leiefastsettelsen skal løses. Avtalemekanismer som
medfører at partene unngår domstolsbehandling, er gjerne mer effektive enn
ordinære søksmål. Voldgiftsbehandling vil kunne være mer kostnadskrevende
enn ordinær domstolsbehandling, mens manglende ankeankeadgang kan
bli ansett som både en fordel og som en ulempe. Det er verdt å merke seg at
avgjørelser fra takstnemnd iht. husll. § 12-2, kan påankes.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen, partner Bjørn Frode Skaar
og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 20

Fastsettelse av markedsleie

I dette tipset ser vi på alternative mekanismer for fastsettelse av markedsleie i
næringsleieforhold.
Leiekontrakter inngås ofte for en bestemt tidsperiode med rett for leietaker
til å forlenge kontrakten på samme vilkår, men justert til markedsleie på
tidspunktet for forlengelsen. Erfaring viser at partene på tidspunktet for
forlengelsen gjerne er uenige om hva som skal anses å utgjøre markedsleie.
Ved å avtale hvordan markedsleien skal fastsettes allerede ved kontraktsinngåelsen, vil man kunne redusere muligheten for kostbare tvister.
Dersom partene ikke har regulert hvordan markedsverdien skal fastsettes,
følger det av husleieloven («husll.») § 12-2 at hver av partene kan kreve at
markedsverdien skal fastsettes av en takstnemnd. Takstnemnden skal bestå
av tre medlemmer som oppnevnes av tingretten der eiendommen ligger.
Avgjørelse ved takstnemnd kan for mange gi et greit resultat, men prosessen
kan være tidkrevende i tillegg til at partene i liten grad har mulighet til å
sikre at takstnemnden besitter riktig kompetanse. Dersom avgjørelsen fra
takstnemnden skal angripes, må saken bringes inn for domstolene, hvilket
innebærer en langvarig og dyr prosess for partene.
Vi anbefaler derfor at partene i leiekontrakten avtaler seg bort fra husll.
§ 12-2. Et alternativ i de leiekontrakter der det er avtalt voldgiftsklausul,
er at spørsmålet om markedsleie skal avgjøres ved voldgift i henhold til
voldgiftsklausulen. Dette vil sikre en raskere prosess i tillegg til at hver av
partene kan sikre seg at voldgiftspanelet besitter den nødvendige kompetanse.
Voldgift vil likevel kunne bli svært kostbart.
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Et annet alternativ er at det avtales en egen takstnemndsregulering, hvoretter
partene selv skal oppnevne en takstkommisjon, gjerne bestående av en eller
tre personer, kommisjonens behandling skal være skriftlig og det gjennomføres en befaring med begge parter til stede.
Et tredje alternativ til fastsettelsesmekanisme er at markedsleie fastsettes
basert på snittleien som fremkommer fra en eller flere bestemte markedsrapporter. Det utarbeides årlig flere slike rapporter, og det må i så fall avtales
hvilken rapport man skal benytte. Ved å vise til slike rapporter kan man også
knytte lokalene opp mot det partene på kontraktsinngåelsestidspunktet er
enige om at utgjør den relevante referansegruppen og området. Dersom det
aktuelle lokalet må anses å avvike fra det som er snittleien i området, kan
avtaleklausulen bygges ut med at man legger til eller trekker fra en viss
prosentsats.
Man kan i stedet for markedsrapporter om leie ta utgangspunkt i markedsprisene på eiendommer som har vært overdratt, men da slik at man regner
ut en markedsleie basert på en forutsatt yieldfaktor. Dette kan innebære
usikkerhet dersom man skal se frem til utløpet av opprinnelig leieperiode,
som ofte er 10 år. I løpet av leieperioden kan aktørenes krav til yield forandre
seg, noe som med en slik tilnærming vil innebære en tilsvarende risiko for
at mekanismen for å fastsette markedsleien vil gi feil utslag ved utløpet av
leieperioden. På små kontrakter kan imidlertid små «feilutslag» ofte utgjøre
mindre beløp enn de alternative kostnadene til rettslig prosess.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og partner dr. juris Line Ravlo-Losvik
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TIPS 21

Når leietaker ikke betaler

Det hender at leieforhold ikke utvikler seg som planlagt, og at leietaker ikke har evne
eller vilje til å betale leien og/eller tilleggsytelsene. Utleier har da ulike alternativer.
Her ser vi på to av de mest aktuelle.
Tvangsfravikelse

Utleier kan begjære tvangsfravikelse overfor namsmannen dersom det i
leiekontrakten er inntatt at leietaker vedtar tvangsfravikelse ved betalingsmislighold, jf. tvangsfullbyrdelsesloven («tvfl.») § 13-2 tredje ledd (a). Husk at
tvangsfravikelse kan begjæres tidligst 14 dager etter at leietaker har mottatt
skriftlig varsel om dette, jf. tvfl. § 4-18.
Dersom leietaker betaler alt utestående innen fravikelsen gjennomføres,
avverges fravikelsen og leieforholdet løper uendret videre. Dersom leietaker
derimot ikke betaler, gjennomføres fravikelsen men utleier er henvist til
særskilt tvangsinndrivelse av selve pengekravet. Har leietaker ikke fremmet
innsigelser mot kravet, kan utlegg begjæres, jf. tvfl. § 7-2 (f) om uimotsagte
pengekrav. Har leietaker fremmet innsigelser, vil forliksklage/stevning være
veien å gå.
Når tvangsfravikelse er gjennomført, vil en leietaker som i ettertid gjør opp
for seg ikke ha krav på gjeninntreden i leieforholdet.
Heving av leieforholdet

Leietakers betalingsmislighold kan føre til at utleier ønsker å terminere
leieforholdet, og da uavhengig av om leietaker etter hvert skulle gjøre opp
for seg.
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De fleste næringsleieforhold er tidsbestemte og uoppsigelige, og utleier
må i så tilfelle benytte seg av heving. Heving medfører øyeblikkelig opphør
av leieforholdet, og leietaker kan ikke betale seg inn igjen. Heving fordrer
imidlertid at det foreligger vesentlig mislighold.
En del leiekontrakter inneholder terskler/frister for når et betalingsmislighold
skal anses som vesentlig. For øvrig vil sentrale momenter i vesentlighetsvurderingen være misligholdets varighet og omfang/gjentakelser, samt om
leietaker har mottatt skriftlig varsel om heving. Enkeltstående tilfeller av
betalingsmislighold kan gi grunnlag for heving dersom misligholdet er av en
viss varighet og omhandler større beløp. Også kortvarig betalingsmislighold
med mindre beløp kan gi grunnlag for heving, men da må det som hovedregel
dreie seg om et ikke ubetydelig antall gjentakelser (og fortrinnsvis gjentatte
varsler om heving eller tvangsfravikelse).
Dersom utleier hever og leietaker ikke flytter frivillig, kan utleier begjære
tvangsfravikelse iht. tvfl. § 13-2 tredje ledd (d). Begjæringen sendes tingretten,
som vil beslutte fravikelse dersom den kommer til at det «åpenbart» foreligger
hevingsadgang. Også i dette tilfellet må utleier sende varsel etter tvfl. § 4-18
før fravikelse kan begjæres. Utleier kan spare tid og ressurser ved å kombinere
hevingserklæringen og § 4-18 varselet.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 22

Når leietaker går konkurs

I dette tipset gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser som
oppstår for utleier når leietaker går konkurs.
Konkursboets inntreden/ikke-inntreden

Konkursboet trer automatisk inn i skyldnerens næringsleiekontrakter i en
konkurssituasjon dersom leieforholdet var effektuert før konkursåpning, jf.
dekningsloven § 7-10 første ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom konkursboet
innen fire uker etter konkursåpning erklærer overfor utleier at det ikke vil
tre inn, samt stiller leieobjektet til utleiers rådighet.
Konkursboet trer inn

Trer konkursboet inn i leiekontrakten fortsetter leieforholdet som før, dog slik
at konkursboet kan si opp leiekontrakten med «sedvanemessig varsel». Med
«sedvanemessig varsel» menes lovpålagte minstefrister eller normalfrister for
oppsigelse. Dersom det ikke foreligger noen sedvanemessig oppsigelsesfrist,
kan konkursboet si opp leiekontrakten med tre måneders varsel regnet fra
utløpet av påfølgende kalendermåned.
Tapte leieinntekter som følge av at konkursboet benytter seg av sin oppsigelsesrett
kan utleier kreve erstattet som dividendefordring, likevel slik at utleier må
oppfylle sin alminnelige tapsbegrensningsplikt.
Utleiers oppsigelsesadgang endres ikke som følge av konkursboets inntreden.
Dette gjelder også hvor partene har avtalt noe annet i leiekontrakten. Konkursboet
er ikke bundet av slike avtaler.
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Betales husleien etterskuddsvis har utleier rett til å kreve at konkursboet
stiller sikkerhet tilsvarende én betalingstermin. Dette kommer i tillegg til
en eventuelt allerede stilt sikkerhet. En utvidet plikt til å stille sikkerhet
kan avtales i leiekontrakten, og konkursboet vil da være bundet av dette.
Konkursboet erklærer ikke-inntreden

Dersom konkursboet erklærer ikke-inntreden i leieforholdet, plikter konkursboet
å stille leieobjektet til utleiers rådighet innen fire uker etter konkursåpning.
Leieobjektet anses ikke å være stilt til utleiers rådighet før alle eiendeler
som inngår i konkursbeslaget er fjernet fra leieobjektet eller abandonert.
Etter rettspraksis kreves det imidlertid ikke at leieobjektet er vasket og/eller
ryddet, jf. RG 1991 side 1338.
Selv om konkursboet erklærer ikke-inntreden i leiekontrakten innen utløpet
av fireukersfristen, plikter konkursboet å betale husleie for perioden fra
konkursåpning og frem til erklæringen om ikke-inntreden er mottatt av
utleieren.
Utleier kan heve leiekontrakten dersom ikke-inntreden erklæres av konkursboet.
Tapet utleier eventuelt lider som følge av hevingen, gir utleier et dividendekrav.
Pantsatte leiekontrakter

Dersom leiekontrakten er pantsatt og tinglyst, kan panthaver tre inn i
leiekontrakten. Konkursboet kan forhindre inntreden ved å motsette seg
tvangsfullbyrdelse av leiekontrakten, jf. konkursloven § 17 annet ledd, jf.
§ 117 tredje ledd. Dette forutsetter imidlertid at konkursboet velger å tre
inn i leiekontrakten selv.
En ikke-tinglyst pantsettelse av leiekontrakten ekstingveres i og med
konkursåpningen, og kan dermed ikke gjøres gjeldende av panthaver overfor
konkursboet. jf. tinglysingsloven § 23 første ledd. Pantsettelsen er likevel
gyldig i forholdet mellom utleier og panthaver.
Tvangsfravikelse

Utleiers begjæring om tvangsfravikelse som følge av leietakers betalingsmislighold
har ingen virkning overfor konkursboet. Dette gjelder imidlertid ikke dersom
begjæringen var mottatt hos namsmannen/tingretten før konkursåpningen.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen
og fast advokat Lars Andreas Fredsvold Johansen
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TIPS 23

Tilbakelevering av
leieobjektet

Hvilke krav kan utleier stille til leieobjektets stand ved tilbakelevering, og hva kan
partene gjøre for å forebygge eller løse uenighet om tilbakeleveringsstand?
Hvilke krav kan utleier stille til leieobjektet ved tilbakelevering?

Utleier kan kreve at leieobjektet ved tilbakelevering er i den stand partene
har avtalt. Dersom standard leiekontrakt for brukte næringslokaler («Meglerstandarden») er benyttet, skal leieobjektet være i godt vedlikeholdt stand,
dog slik at utleier må akseptere alminnelig slit og elde såfremt leietaker
har oppfylt sin vedlikeholdsplikt med alminnelige intervaller i leietiden.
Er leiekontrakten taus, følger det av husleieloven § 10-2 at leieobjektet skal
være i samme stand som ved overtakelse, men også her må utleier akseptere
alminnelig slit og elde med mindre annet er avtalt. Forholdet til leietakers
endringsarbeider drøftes ikke her.
Hvordan kan en konflikt forebygges eller løses?
Tips 1: Godt forarbeid – sørg for gode overtakelsesprotokoller

Konflikter ved tilbakeleveringen skyldes ofte uenighet om leieobjektets stand
ved leiestart. Dette kan være vanskelig å påvise, og munner ut i et bevisspørsmål. Når utleier krever istandsetting av leieobjektet eller vederlag for
manglende istandsetting, er det som utgangspunkt utleier som har bevisbyrden for at leieobjektet ikke er i kontraktsmessig stand.
Konflikten kan forebygges ved at partene gjør et grundig forarbeid ved leieforholdets oppstart. Meglerstandardens punkt 6 (2) legger opp til at det skal
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føres overtakelsesprotokoll ved overtakelse. Det nærmere innholdet i denne
protokollen er det imidlertid opp til partene å bestemme.
Overtakelsesprotokollen bør som et minimum angi eventuelle synlige skader og
mangler ved leieobjektet, fortegnelse over medfølgende inventar, måleravlesninger og antall overleverte nøkler. I tillegg bør det gis en generell beskrivelse
av leieobjektets stand, og aller helst bør det tas bilder som vedlegges overtakelsesprotokollen. På den måten vil partene ha et sammenligningsgrunnlag
ved tilbakeleveringen. Dette er spesielt viktig for utleier hvis leieobjektet
er i god stand/nyoppusset ved overtakelse. Hvis utleier skal utføre arbeider
i leieobjektet etter overtakelsen, bør også dette fremgå.
Tips 2: Følg opp leietakers oppfyllelse av vedlikeholdsplikten

Ved leieforholdets opphør er det sjelden ønskelig å skulle avslutte med en tvist.
Et stort krav tilknyttet vedlikeholdsetterslep er det heller ikke alle leietakere
som er i stand til å oppfylle eller betale erstatning for. Manglende vedlikehold
kan også resultere i utskiftingsbehov og skader. Det er derfor normalt en fordel
å få avdekket mangelfullt vedlikehold før omfanget blir for stort.
For at utleier etter Meglerstandarden skal måtte akseptere «alminnelig slit
og elde» må leietaker dessuten ha oppfylt sin vedlikeholdsplikt med alminnelige intervaller.
Så vel Meglerstandarden som husleieloven gir utleier rett til adgang til
leieobjektet for tilsyn, og denne retten bør utleierne benytte seg av.
Tips 3: Innhent fagkyndig bistand for de tekniske vurderingene

Begrepene «godt vedlikehold», «alminnelige intervaller» og «alminnelig slit og
elde» er skjønnsmessige begreper, men de har også en side mot alminnelige,
faglige levetidsbetraktninger mv. knyttet til leieobjektets ulike bestanddeler.
Hvis det først oppstår konflikt mellom utleier og leietaker om leieobjektets
stand, kan det være hensiktsmessig å innhente fagkyndig bistand (BER, OPAK
osv.) for å få gjennomført en teknisk vurdering av leieobjektet.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | LEIEKONTRAKTER

61

TIPS 24

Tilbakelevering ved
leietakers konkurs

Når leietaker går konkurs, vil utleier kunne lide tap ved at leieobjektet ikke tilbake
leveres i avtalt stand. I dette tipset tar vi for oss konkursboet og panthavers plikter
i den forbindelse.
Normalt inneholder leiekontrakten bestemmelser om leieobjektets stand ved
leieforholdets opphør. Leieobjektet skal gjerne tilbakeleveres i vedlikeholdt
stand, hensyntatt alminnelig slit og elde, samt ryddet og rengjort. Dersom
leietaker har foretatt endringsarbeider i leieobjektet kan utleier, avhengig av
leiekontrakten, kreve disse tilbakestilt. Ved en konkurs oppstår spørsmålet om
konkursboet kan holdes ansvarlig for manglende vedlikehold/tilbakestilling,
og om panthaver kan pålegges å fjerne pantsatte eiendeler.
Konkursboets ikke-inntreden i leiekontrakten

Når leietaker går konkurs, må konkursboet ta stilling til hvorvidt det ønsker
å fortsette leieforholdet eller ikke. Dersom konkursboet ikke vil fortsette
leieforholdet, må dette meddeles utleier innen fire uker etter konkursåpning.
I tillegg til en slik meddelelse må konkursboet innen samme frist sørge
for at alle eiendeler som inngår i konkursbeslaget fjernes fra leieobjektet.
Alternativt kan konkursboet abandonere (oppheve konkursbeslaget) eiendelene.
Konkursboet plikter ikke å rydde vekk øvrige gjenstander eller sørge for
rengjøring av leieobjektet.
Utleiers krav ved ikke-inntreden

Tapet utleier lider ved at leieobjektet ikke tilbakeleveres i tråd med leiekontrakten, må anmeldes som en alminnelig dividendefordring i konkursboet, på
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samme måte som leie og felleskostnader frem til leieforholdets kontraktsfestede
opphør dersom leietaker ikke hadde gått konkurs. Utleier kan følgelig ikke
kreve at konkursboet utfører vedlikeholds- eller tilbakestillingsarbeider. Husk
for øvrig at leie og felleskostnader for tiden fra konkursåpning og frem til
konkursboet avgir erklæring som nevnt ovenfor, og fjerner eller abandonerer
eiendeler som inngår i konkursbeslaget, skal dekkes fullt ut av konkursboet.
Forholdet til panthaver

Dersom det står pantsatte eiendeler i leieobjektet etter at konkursboet har
abandonert disse, eksempelvis driftstilbehør eller varelager, kan ikke utleier
ensidig kreve at panthaver betaler leie for tiden eiendelene befinner seg i
leieobjektet. Dersom panthaver ikke medvirker, kan utleier gå til namsmannen
og begjære tvangsfjerning av eiendelene, ettersom panthaver i slike tilfeller
benytter seg av eiendommen uten rettslig grunnlag. Kostnadene som påløper
ved tvangsfravikelsen, vil namsmannen avkreve panthaver for.
Konkursboet trer inn i leiekontrakten

Dersom konkursboet ikke gjennomfører de nødvendige prosedyrer for å ikke
tre inn i leieforholdet innen fireukersfristen, eller positivt erklærer at det
ønsker å tre inn, vil det bli fullt ut bundet av leiekontraktens bestemmelser.
Herunder blir boet forpliktet til å betale leie og felleskostnader for tiden
etter konkursåpning, samt også til å tilbakestille leieobjektet i tråd med
leiekontrakten ved opphør.
Det er uklart hvilken stand leieobjektet skal være i ved tilbakelevering.
Ettersom konkursboet kan velge å tre inn i leiekontrakten kun for tiden etter
konkursåpning, vil vedlikeholdsetterslep før konkursåpning sannsynligvis
ikke kunne kreves dekket fra konkursboet. Det kan imidlertid argumenteres for
at en eventuell plikt til å tilbakestille leietakers endringsarbeider må dekkes
som massekrav, ettersom flere leiekontrakter utsetter utleiers stillingtaken
til spørsmålet om tilbakestilling til tidspunktet for fraflytting.
Konkursboet får ved sin inntreden en ekstraordinær oppsigelsesadgang med
tre måneders oppsigelsesfrist, uavhengig av leiekontraktens bestemmelser
om dette.

Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen
og fast advokat Lars Andreas Fredsvold Johansen

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | LEIEKONTRAKTER

63

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | LEIEKONTRAKTER

64

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | TRANSAKSJONER

65

transaksjoner

I transaksjoner synliggjøres verdier – både de som materialiserer seg,
og de som går tapt.
Ved å tilrettelegge for en god prosess, og kvalitetssikre
informasjonsmemorandum/prospekt før objektet legges ut i markedet,
bidrar man til å forenkle prosessen tilknyttet salg av næringseiendom.
Derved øker også sannsynligheten for vellykket gjennomføring av
et salg, færre krav om prisavslag underveis i forhandlingene, samt
redusert risikoen for tvist etter gjennomføring av salg.
Ved kjøp av eiendom og eiendomsselskaper er det viktig å tydeliggjøre
sine forutsetninger i et tilbud og en kjøpekontrakt, og det er viktig å
verifisere forutsetningen i en due diligence. I motsatt fall kan det tenkes
at kjøpet gjennomføres på feil premisser, og den tenkte avkastningen
uteblir. Mange tvister kan unngås dersom partene enes om presise og
klart definerte kontraktsforpliktelser som ivaretar partenes behov for å
oppnå balanse i kontraktsforholdet og for å reflektere de forutsetninger
som lå til grunn for en kjøpers tilbud.
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TIPS 25

Salgsoppgave

Ved salg av eiendom eller eiendomsselskap utarbeides det som regel en salgsoppgave,
et prospekt eller som et minimum en leietakeroversikt. Disse innledende dokumentene
lages primært for å vekke interessen hos mulige kjøpere, men får ofte stor betydning
i etterfølgende forhandlinger. Feil eller unøyaktigheter bør derfor unngås.
Generelt vil vi anbefale at selgerne gjør en forutgående undersøkelse av
salgsobjektet (due diligence) slik at de vet hva de selger. Omfanget på denne,
og om det er behov for rådgivere eller ikke, må vurderes konkret. Det som
bør undersøkes er især leiekontrakter og andre løpende avtaler, hjemmelsforhold og heftelser, reguleringsmessige forhold og tillatelser, grunnleggende selskapsrettslige forhold dersom det er et selskap som selges og at
skatte- og avgiftsspørsmål er korrekt håndtert. Hva gjelder det siste er det
særlig annen faktisk bruk enn den avtalte bruken (typisk fremleieforhold
eller endret bruk) som utgjør de største funnene. Det er ofte hensiktsmessig
å oppstille en foreløpig estimert balanse for selskaper som skal selges for
å vurdere hvordan forhandlinger om skatterabatt, betaling for fremførbart
underskudd m.m. bør håndteres.
Den viktigste delen av salgsoppgaven er gjerne leietakeroversikten. I noen
tilfeller er disse en utskrift fra et økonomisystem. Dette innebærer tre mulige
fallgruver. For det første kan det tenkes at noe er lagt inn feil i systemet.
For det annet kan det være manglende rapporteringer av endringer i leietakeroversikten. For det tredje inneholder slike systemer begrensninger.
Vi anbefaler derfor alltid at selger foretar en grundig gjennomgåelse av
leiekontraktene for å undersøke at leietakeroversikten er riktig, herunder
at alle endringer/addendum er innrapportert og hensyntatt. Det er spesielt
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viktig å være oppmerksom på avvikende klausuler som ikke passer inn i
standard rapporteringssystem, eksempelvis ekstraordinær oppsigelsesrett,
spesielle leiefastsettelsesklausuler m.m. Feil i leietakeroversikten medfører
veldig ofte prisavslagskrav, og selger kan derfor tjene mye på å foreta en
gjennomgang før oversendelse til mulige kjøpere.
Andre opplysninger som gis i salgsoppgaven må selvsagt også være riktige,
og et greit tips er å være nøktern og ikke selgende. Ord som «totalrehabilitert»,
«nyoppusset» m.m. kan gi kjøperen en berettiget forventning om høyere
stand enn det som er tilfelle, og teknisk DD medfører da ofte funn som kan
resultere i prisavslagskrav.
Negative avvik kan det dessuten ofte være bedre å presentere i selve salgsoppgaven enn at kjøper selv skal avdekke dette i en due diligence. Dersom
det eksempelvis mangler ferdigattest eller liknende, så kan det være like
greit å opplyse kjøper om det i forkant.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 26

Kjøpstilbud

Når en interessent skal by på en eiendom eller et eiendomsselskap, er prisfastsettelsen
som regel basert på konkret informasjon om areal, leieinntekter eller liknende. Det
er viktig å sikre seg i kjøpstilbudet at de forutsetninger som interessenten har lagt
til grunn, faktisk er korrekte.
Noen aktører bruker lange bud og andre foretrekker korte bud, noen bruker
standardiserte bud hvor kun henvisningen til eiendommen eller eiendomsselskapet endres, mens andre bruker konkrete bud. Hva som er mest hensiktsmessig vil variere, og hva som er praktisk mulig avhenger også av om det er
en eller flere budgivere og hvor lang tid kjøper har til å utforme kjøpstilbudet.
Det viktigste punktet i budet er kjøpesummen. Denne bør angis klart, og
spesielt ved kjøp av selskaper er det viktig å angi hvordan kjøpesummen
for aksjene skal beregnes.
De viktigste forutsetningene for budet bør også fremkomme klart. Dette er
typisk at informasjon i leietakeroversikten er korrekt, og at oppgitt areal er
riktig. Hvilke forutsetninger som gjør seg gjeldende må vurderes konkret.
Eksempler på forutsetninger som ofte inkluderes er hjemmelsforhold, heftelser,
offentlige tillatelser og litt om eiendommens stand.
En kjøper ønsker gjerne å kunne trekke seg fra budet uten kostnader dersom
grunnleggende forutsetninger viser seg å være feil. Det er da viktig å ta
inn tydelige forbehold i kjøpstilbudet. Det kan eksempelvis være forbehold
om signert kontrakt eller enighet om kjøpekontrakt, forbehold om styregodkjennelse av endelig avtale, eller forbehold om utfall av due diligence.
Riktig utformet gir disse full beskyttelse dersom kjøper ønske å trekke seg
før kjøpekontrakt er signert.
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Noen kjøpere ønsker også å sikre seg en break away-fee som dekker DD-kostnader m.m. dersom kjøpet ikke blir gjennomført grunnet feil eller mangelfulle opplysninger fra selgers side, eller manglende avklaring av forbehold
(forkjøpsrett m.m.) som ligger utenfor kjøpers kontroll. Slike må da inkluderes
i tilbudsbrevet.
Dersom budet er betinget av øvrige forbehold enn de som er nevnt over,
og disse skal medføre enten prisavslagskrav eller rett til å trekke seg fra
transaksjonen må både forbeholdet og konsekvensen av brudd på forbeholdet
fremkomme klart. Eksempler på slike forbehold er finansieringsforbehold
(egenkapital og fremmedkapital), forbehold om konkurransemelding og
forbehold om renteutvikling.
Mange kjøpere ønsker ikke at kjøpstilbudet kun skal bli benyttet som grunnlag
for å fremforhandle tilbud fra andre kjøpere. Det er derfor nokså vanlig å
betinge seg konfidensialitet og/eller eksklusivitet.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 27

Budaksept

Ved utforming av budaksept bør selger påse at han tar nødvendige forbehold knyttet
til eksempelvis etterfølgende due diligence og kjøpesumsberegning.
En ubetinget aksept av et kjøpstilbud innebærer som utgangspunkt at partene
er bundet. Dersom kjøper deretter for eksempel gjør funn i forbindelse med
due diligence, vil selger kunne være forpliktet til å gjennomføre transaksjonen
til en lavere pris enn forutsatt. Det er derfor viktig å utforme budaksepten
med omhu for å unngå slike uønskede situasjoner.
Hvor omfattende en budaksept bør gjøres avhenger selvsagt både av transaksjonens størrelse og kompleksitet og av kjøpstilbudets utforming. Men
et omfattende kjøpstilbud – spesielt ikke de veldig standardiserte – krever
ikke nødvendigvis en omfattende budaksept.
Viktige punkter som eksempelvis kjøpesumsberegningen må klargjøres
i forbindelse med en budaksept dersom dette ikke klart fremkommer av
kjøpstilbudet. Dersom selger ikke allerede forut for mottaket av kjøpstilbudet
har utarbeidet en estimert balanse, bør også dette gjøres før aksept av kjøpstilbudet. Denne kan avdekke om det er elementer i kjøpesumsberegningen som
det ikke er tatt høyde for i kjøpstilbudet.
Dersom selger ser at enkelte av forutsetningene i kjøpstilbudet ikke er korrekte,
bør dette tydeliggjøres i forbindelse med budaksepten, og budaksepten bør
være betinget av at kjøper aksepterer disse presiseringene eller korrigeringene
som grunnlag for transaksjonen.
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Det kan stilles spørsmål ved hvilke forbehold fra kjøpers side en selger
bør akseptere. Omfattende finanseringsforbehold, styreforbehold m.m. vil i
realiteten innebære at selger er forpliktet til å selge eiendommen i lengre
tid (uten å kunne forhandle med andre), mens kjøper på sin side kan trekke
seg fra transaksjonen. I noen tilfeller vil det være naturlig å be om at en
slik eksklusivitet skal ha en pris, mens det i de fleste tilfeller er nødvendig å
akseptere forbeholdene for å oppnå enighet om en budaksept ettersom due
diligence som regel ikke er gjennomført på dette tidspunktet. Forbeholdene
vil naturlig nok påvirke om et kjøpstilbud vil bli akseptert. Å skulle trekke
en eiendom eller et eiendomsselskap fra markedet for deretter å presentere
det på nytt grunnet manglende oppfyllelse av forbehold vil i mange tilfeller
være prisdempende, og dette er noe selger må ta i betraktning.
Dersom budet inneholder mange generelle forutsetninger, eksempelvis om
eiendommens stand, due diligence, kjøpekontrakt med mer, er det ofte ikke
hensiktsmessig å inngå i en lengre diskusjon om disse på tidspunktet for en
budaksept. Det er da ofte bedre å innta et generelt forbehold om at samtlige
forutsetninger og betingelser som er lagt til grunn for budet forutsettes
avklart i forbindelse med kjøpers due diligence, og at selger skal ha rett til
å trekke seg fra transaksjonen dersom det fremsettes krav om prisavslag,
utbedring, garantier eller liknende. Dessuten kan det inntas et generelt styreforbehold også på selgers side som en ekstra sikkerhetsventil. Styreforbehold
er nærmere behandlet i tipset «Signerings- og styreforbehold».
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 28

Oppkjøpsfinansiering
– asl. § 8-10

Ved kjøp av eiendom gjennom erverv av aksjene i et SPV-selskap vil kjøper ofte ha
behov for å kunne pantsette SPV-selskapets eiendom, tilsvarende som om eiendommen hadde vært ervervet direkte. I slike tilfeller er det viktig å være klar over
aksjeloven («asl.») § 8-10. Sikkerhetsstillelse i strid med § 8-10 er som hovedregel
ugyldig. Dersom en ugyldig sikkerhetsstillelse medfører tap for banken, SPV-selskapet, eller andre vil styret i selskapet kunne bli holdt personlig ansvarlig.
Sikkerhetsstillelse – innenfor utbyttekapasitet

Etter asl. § 8-10 kan SPV-selskapet yte bistand i forbindelse med oppkjøp.
Adgangen er kvantitativt begrenset til SPV-selskapets utbyttekapasitet i
tillegg til at det oppstilles krav om sikkerhetsstillelse og saksbehandlingskrav.
Bestemmelsen hindrer ikke at kjøper pantsetter aksjene i SPV-selskapet.
Etterfølgende fusjoner mellom kjøperselskap og SPV-selskap kan også tenkes
rammet av bestemmelsen.
Unntaksmuligheter

Dersom sikkerhetsstillelsen overstiger utbyttekapasiteten må denne være
lovlig i henhold til forskrift om unntak fra asl. § 8-10 («Unntaksforskriften»)
som gjelder for mange eiendomstransaksjoner. Alternativt kan det også søkes
dispensasjon fra Nærings- og Fiskeridepartementet («NFD»), dersom hverken
vilkårene i Unntaksforskriften eller § 8-10 tillater sikkerhetsstillelsen.
Refinansiering

Ordlyden rammer ikke refinansiering av SPV-selskapets egen gjeld. Refinansiering av kjøperselskapets gjeld kan rammes.
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Pant i eiendom

Unntaksforskriften gir hjemmel for etablering av pant i «fast eiendom» tilhørende SPV-selskapet. Sikkerhet i andre eiendeler tilhørende SPV-selskapet
enn fast eiendom faller utenfor Unntaksforskriften.
Eiendomsselskap

Et sentralt vilkår i Unntaksforskriften er at SPV-selskapet må være et «eiendomsselskap», dvs. et selskap hvis virksomhet «utelukkende» består i å eie fast
eiendom og «drift» av denne.
Driftsvilkåret

Ved erverv av SPV-selskap som har bygg under oppføring (typisk forward-transaksjon), vil Unntaksforskriftens vilkår normalt ikke være oppfylt, ettersom
SPV-selskapet i følge NFD ikke har «drift» av eiendom. Dersom SPV-selskapet
kun eier en tomt, vil det være avgjørende om det er «drift» av denne. Dette
vil kunne være oppfylt for utleie av skogbrukseiendom og festetomter, men
ikke tomter hvor det skal oppføres bygg.
Eiendomsutvikling

Høyesterett og NFD har i senere praksis foretatt noen presiseringer som
det er viktig å være kjent med. Dersom SPV-selskapet har fremtidige
planer om utbygging, konvertering, større rehabiliteringer eller riving og
gjenoppføring av ny bygningsmasse, kan dette medføre at SPV-selskapet
ikke lenger er å anse som et eiendomsselskap, ettersom selskapet da ikke
har virksomhet som «utelukkende» er knyttet til «drift» av fast eiendom.
Tilsynelatende kan det være nok at SPV-selskapet har konkrete planer om
utvikling, selv om dette først igangsettes flere år etter aksjeovertakelse.
Dispensasjon

I de tilfeller som faller utenfor Unntaksforskriften, eller i tvilstilfeller, kan det
søkes om dispensasjon. Dispensasjon har vært gitt i enkelte eiendomsutviklingsprosjekter og forwardprosjekter. Det er imidlertid gitt avslag til selskap
som har søkt om å få stille som simpel kausjonist og selskap som vil stille
påkravsgaranti. Saksbehandlingstiden for en dispensasjonssøknad kan
erfaringsmessig ta opptil tre måneder.
Andeler i ansvarlige selskaper (KS, ANS og DA)

Selskapsloven inneholder også begrensninger tilknyttet oppkjøpsfinansiering,
og det foreligger ingen unntaksforskrift. Dispensasjonssøknad vil ofte være
nødvendig ved erverv av KS-andeler.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 29

Kjøpesumsberegning
– eiendeler

Ved beregning av kjøpesummen for aksjene i et eiendomsselskap tas det normalt
utgangspunkt i en avtalt eiendomsverdi med tillegg for eiendeler, fradrag for gjeld
og fradrag for såkalt skatterabatt. I dette tipset vil vi se nærmere på eiendelssiden,
og spørsmålet er hva man skal betale for i tillegg til eiendomsverdien.
Eiendeler i selskapets balanse

Det er naturlig å ta utgangspunkt i eiendomsselskapets balanse. Poster som ikke
kan balanseføres, betales det normalt ikke for. Unntak kan være et utviklingspotensial, men dette inngår ofte i selve eiendomsverdien. Eiendelssiden i
balansen i eiendomsselskaper er ofte nokså lik. Unntak er eksempelvis aksjer i
andre selskaper, kunst, og anleggsmaskiner, og da bør dette reguleres særskilt.
Eiendommen

Eiendommen skal holdes utenfor ettersom den inngår i eiendomsverdien.
Dette gjelder både tomten, bygningen og tekniske installasjoner. Normalt
betales det ikke tillegg for inventar.
Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel er en nettopost som har sin bakgrunn i forskjeller mellom
regnskaps- og skattemessige periodiseringsregler. I den utstrekning utsatt
skattefordel knytter seg til eiendommen, er dette ikke relevant ved beregningen
av kjøpesummen for aksjene. Utsatt skattefordel kan imidlertid også bestå av
et fremførbart underskudd, eller negativ gevinst- og tapskonto, og for disse
postene kan det være riktig at kjøper betaler noe for den skattereduserende
effekten dette vil ha for selskapet i fremtiden.
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Justeringsrett for mva

Det er ikke vanlig å betale for en potensiell justeringsrett for mva. Justeringsrett innebærer at selskapet oppnår rett til å fradragsføre inngående
mva knyttet til kapitalvarer, som ikke kunne fradragsføres på anskaffelsestidspunktet. I noen tilfeller vil det imidlertid kunne være naturlig å betale
for denne fordelen, og dette bør da reguleres særskilt.
Særlig om fordringer

Fordringer som det betales for, bør la seg inndrive. Det er nokså vanlig å
avtale at selger garanterer for fordringene, eller at kjøper først betaler tillegg
for disse når de blir betalt. Selgere bør huske å inkludere opptjente renter
og forskuddsbetalte kostnader som fordringer.
Bokført verdi eller markedsverdi?

Partene bør ha et bevisst forhold til hvorvidt det er markedsverdien eller
bokført verdi som skal legges til grunn. Dette kan utgjøre store forskjeller
i kjøpesumsberegningen.
Beløpsmessig begrensning

Kjøpesummen for aksjene må finansieres. Kjøpere er sjelden interessert i å
finansiere erverv av andre eiendeler enn eiendommen. Det inntas derfor i enkelte
tilfeller en maksimering av tilleggene det skal betales for, eventuelt at eiendomsselskapets balanse slankes (typisk ved at kontantbeholdningen reduseres).
Avklaring

Det er ikke hensiktsmessig å tviste om kjøpesumsberegningen i etterkant.
Hvilke tillegg det skal betales for bør avklares i forbindelse med tilbud og/
eller budaksept, eller i forbindelse med forhandlinger dersom uklarhetene
avdekkes i forbindelse med due diligence. Ordlyden i kjøpekontrakten må
gjenspeile beregningsmåten, og vedlagte utregninger må stemme overens
med ordlyden i kjøpekontrakten.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 30

Kjøpesumsberegning
– gjeld

Ved beregning av kjøpesummen for aksjene i et eiendomsselskap tas det normalt
utgangspunkt i en avtalt eiendomsverdi med tillegg for eiendeler, fradrag for gjeld
og fradrag for såkalt skatterabatt. Spørsmålet her er hvilke gjeldsposter som bør
hensyntas i beregningen og således komme til fradrag i kjøpesummen for aksjene.
Gjeld i selskapets balanse

Som for eiendelssiden er det naturlig å ta utgangspunkt i eiendomsselskapets
balanse. De vesentligste gjeldspostene er normalt rentebærende pantegjeld i
eiendommen, konsernintern gjeld og/eller betalbar skatt. All gjeld bør imidlertid
trekkes fra – uavhengig av om den er balanseført eller ikke.
Utsatt skatt

Utsatt skatt er en nettopost som har sin bakgrunn i forskjeller mellom
regnskaps- og skattemessige periodiseringsregler. I den utstrekning utsatt
skatt knytter seg til eiendommen, er dette ikke relevant ved beregningen
av kjøpesummen for aksjene. Kjøper får imidlertid normalt en skatterabatt
pga. manglende oppjustering av skattemessige saldoverdier ettersom det
er aksjene som erverves, og ikke eiendommen. Dersom utsatt skatt derimot
knytter seg til positiv gevinst- og tapskonto, bør det normalt gis et fradrag
for den fremtidige skattekostnaden som selskapet får.
Justeringsplikt for mva

Normalt gjøres det ikke fradrag for latent justeringsplikt tilknyttet mva.

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | TRANSAKSJONER

78

Dersom det allerede har inntrådt plikt til å foreta årlig negativ justering, vil
det kunne tenkes tilfeller hvor fradrag for denne forpliktelsen er naturlig.
Verdsettelse av gjeld

Bokført verdi er normalt utgangspunktet ved verdsettelsen av gjeld. Virkelig
verdi er imidlertid relevant for kjøper, og det presiseres gjerne eksempelvis
at samtlige termineringskostnader skal hensyntas. Dersom det foreligger
swap-avtaler og lignende som ikke skal innfris på closing, er det viktig å bli
enige om hvordan disse skal verdsettes.
Ikke bokførte forpliktelser

Det bør verifiseres at det ikke foreligger forpliktelser som ikke er balanseført.
Eksempelvis kan det tenkes at det pågår arbeider som ikke er fakturert eller
betalt, og som det er naturlig å hensynta. Det kan også foreligge betingede
forpliktelser for eiendomsselskapet som bør hensyntas.
Særlig om perioden fra årsavslutning frem til closing

Ved fastsettelse av estimert balanse tas det normalt utgangspunkt i siste
reviderte balanse, justert for hendelser etter siste balansedag frem til closing.
Renter på gjeld og leieinntekter betales gjerne periodevis. Påløpt rente som
ikke er betalt samt forskuddsbetalt leie, bør normalt hensyntas som gjeld ved
beregning av kjøpesummen. Betalbar skatt frem til closing bør også hensyntas.
Avklaring

Det er ikke hensiktsmessig å tviste om kjøpesumsberegningen i etterkant.
Hvilke gjeldsposter som skal trekkes fra, bør avklares i forbindelse med tilbud
og/eller budaksept, eller i forbindelse med forhandlinger dersom uklarhetene
avdekkes i forbindelse med due diligence. Ordlyden i kjøpekontrakten må
gjenspeile beregningsmåten, og vedlagte utregninger må stemme overens
med ordlyden i kjøpekontrakten.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 31

Kjøpesumsberegning
– skatterabatt

Ved beregning av kjøpesummen for aksjene i et eiendomsselskap tas det normalt
utgangspunkt i en avtalt eiendomsverdi med tillegg for eiendeler, fradrag for gjeld
og fradrag for såkalt skatterabatt. I dette tipset skal vi se nærmere på hva som
ligger i denne skatterabatten.
Hva er skatterabatt?

Skatterabatt er et fradrag som gis i kjøpesummen. Fradraget skal kompensere
for skatteulempen som er forbundet med erverv av aksjer i et selskap sammenliknet med erverv av eiendommen direkte. Ved erverv av aksjer endres ikke
selskapets skattemessige saldoverdier. Ved erverv av eiendommen direkte ville
derimot kjøper fått allokert (nesten) hele kjøpesummen, inkl. dokumentavgift,
til de ulike saldogrupper, hvilket ville medført høyere saldoavskrivninger.
Som følge av at tomt ikke kan avskrives, skal imidlertid ikke markedsverdien
av tomten inn på saldo. Tomten må derfor trekkes ut av kjøpesummen før
allokering.
Fradraget ses normalt på som en kompensasjon for tapte fremtidige avskrivningsmuligheter, men kan også anses som en rabatt for latent realisasjonsskatt
som utløses ved fremtidig salg av hele eller deler av eiendommen direkte.
Sistnevnte kan være særlig aktuelt ved boligutvikling/boligkonvertering,
hvor det er klart at eiendom kommer til å bli solgt ut av selskapet etter at
aksjene erverves.
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Beregningsmåte

Skatterabatten for tapte avskrivninger beregnes normalt til en nåverdi av det
fremtidige tapet som oppstår for kjøper ved at det skattemessige resultatet i
selskapet blir høyere som følge av at selskapet ikke får «oppjustert» saldoverdiene ved aksjetransaksjonen. Ofte foretas det ikke en nøyaktig beregning av
ulempen, og rabatten utgjør normalt en prosentsats av differansen mellom
den avtalte eiendomsverdien – fratrukket verdien av tomten – og skattemessig
saldoverdi, eventuelt et fast beløp. Verdsettelsen av tomten har således stor
betydning for rabattens størrelse, og bør avklares slik at det ikke oppstår tvist
om denne. Erfaringsmessig avtales skatterabatten normalt til ca. 9–11 %.
Ved skatterabatt som kompensasjon for latent realisasjonsskatt, beror nåverdien
av tapet blant annet på hvor lang tid det vil ta før selskapet planlegger å
selge eiendom og med dette pådrar seg en skattepliktig gevinst. I typiske
boligkonverteringsprosjekter har vi sett rabatter helt opp mot 27 % av differansen mellom eiendomsverdien og saldoverdiene med tillegg av verdien
som i sin tid ble allokert til tomt.
Særlig om perioden fra årsavslutning frem til closing

Saldoverdiene øker dersom det foretas aktiveringspliktige investeringer
mellom 31.12 og frem til closing. Dette bør hensyntas ved beregning av
skatterabatten. Dersom selskapet skal foreta investeringer som selger garanterer for, bør disse også hensyntas ved beregning av skatterabatten. Det bør
også avtales hvorvidt det skal gjøres et forholdsmessig fradrag i saldoverdiene som følge av tenkte avskrivninger (avskrivninger beregnes årlig ved
utgangen av inntektsåret), se nærmere om dette i tipset «Kjøpesumsberegning
– avskrivninger».
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 32

Kjøpesumsberegning
– avskrivninger

Måten man behandler avskrivninger i forbindelse med kjøpesumsberegning kan
medføre store variasjoner i kjøpesumsberegningen og dermed flytting av verdier
mellom kjøper og selger. I vårt eksempel nedenfor utgjør differansen NOK 442.000
i kjøpesummen for aksjene.
Skatterabatt

I de fleste kjøpekontrakter tilknyttet erverv av eiendomsselskaper avtales det
en såkalt skatterabatt som blant annet skal kompensere for tapte fremtidige
avskrivningsmuligheter, se tipset «Kjøpesumsberegning – skatterabatt».
Avskrivninger i salgsåret – ulike alternativer

Avskrivninger foretas bare en gang per år, i forbindelse med årsregnskapet.
Ved kjøpesumsberegningen kan avskrivninger i salgsåret hensyntas på to
ulike måter. Valg av beregningsmåte kan utgjøre store økonomiske forskjeller.
Avskrivningene kan hensyntas ved beregning av resultatet per closing,
basert på antall dagers eiertid i salgsåret. Avskrivningene vil da redusere et
eventuelt overskudd, eller øke et underskudd. Avskrivningene vil samtidig
redusere saldogrunnlaget.
Alternativt kan partene avtale at det ikke skal beregnes avskrivninger i
salgsåret. Overskudd/underskudd beregnes da uavhengig av mulige avskrivninger, og saldogrunnlaget som danner basis for beregning av skatterabatt
baseres på bokført saldogrunnlag.
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Et overskudd frem til closing medfører en latent skatt som reduserer den
kjøpesummen som kjøper skal betale. Ofte utgjør dette 27 % av overskuddet.
Økt avskrivning vil i så fall øke kjøpesummen med 27 % av avskrivningen.
Et underskudd frem til closing kan medføre et tillegg til eiendomsverdien
ved beregning av kjøpesummen. Størrelsen på dette varierer fra 0–27 %.
Økt avskrivning i tilfeller hvor det foreligger underskudd vil således øke
kjøpesummen med 0–27 % av avskrivningen. Skatterabatten (som er basert
på nåverdibetraktninger) varierer også, og kan utgjøre alt fra 0–27 % av
differansen mellom eiendomsverdien og saldoverdien. En redusert saldoverdi
vil således redusere kjøpesummen med 0–27 % av differansen.
Et konkret eksempel

Skattemessig saldoverdi på bygg og tekniske installasjoner utgjør NOK
100.000.000. Avtalt skatterabatt utgjør 10 % av differansen mellom eiendomsverdi og saldoverdi. Det forventes skattbart overskudd i selskapet. Avskrivninger tilsvarer i snitt 5,2 % per år (tenkt snitt bygg/tekniske installasjoner
60/40). Avtalt closing er 1. juli.
Dersom det foretas forholdsmessige avskrivninger som reduserer skattbart
overskudd, så vil latent skatt på overskuddet (som reduserer kjøpesummen)
reduseres med NOK 702.000. Til gjengjeld vil saldoverdien som danner basis
for skatterabatten reduseres slik at skatterabatten øker med NOK 260.000.
Dersom det derimot ikke foretas forholdsmessige avskrivninger, så reduseres
ikke skattbart overskudd (med tilhørende fradrag for latent skatt), og saldoverdien som danner basis for skatterabatten holdes uendret. Forskjellen i
beregningsmåte utgjør i dette konkrete tilfellet NOK 442.000 i differanse
på kjøpesummen.
Det er derfor viktig at det foretas en konkret vurdering av hvordan avskrivninger i
salgsåret skal hensyntas ved kjøpesumsberegningen, og ordlyden i kjøpekontrakten
må gjenspeile det avtalte.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 33

Kjøpesumsberegning
– dd-funn

I forbindelse med due diligence gjøres det ofte DD-funn tilknyttet eksempelvis
strakstiltak som selger påtar seg å utbedre. Spørsmålet her er hvordan DD-funn
bør henyntas ved kjøpesumsberegningen ved erverv av aksjer i et eiendomsselskap
(«Target»). Manglende bevissthet tilknyttet reguleringen kan resultere i store variasjoner i kjøpesumsberegningen og dermed flytting av verdier mellom kjøper og selger.
Hvilke DD-funn bør hensyntas?

Hvilke DD-funn som bør hensyntas vil være avhengig av tilbud og budaksept,
partenes forutsetninger, og forhandlinger. Det er nokså vanlig at selger påtar
seg ansvar for strakstiltak som eier ville ha hatt ansvar for uavhengig av
salget, eksempelvis nødvendige branntiltak.
Utbedring eller prisavslag?

DD-funn som kompenseres hensyntas normalt ved utbedring eller prisavslag.
Ved utbedring vil kostnadene normalt dekkes av Target, mot tilsvarende
kjøpesumsjustering. Dersom det gis et prisavslag, kommer dette til fradrag
i forbindelse med oppgjøret. Den økonomiske hovedforskjellen mellom
utbedring og prisavslag er hvem som har risikoen for kostnadsoverskridelser.
De momenter som inntas nedenfor bør tas i betraktning uavhengig av modell.
Forholdet til mva

For å få fradrag for mva tilknyttet utbedringskostnaden, er det viktig at det
er Target som dekker utbedringskostnaden og står som fakturaadressat, ikke
selger eller kjøper. Dersom Target ikke har full fradragsrett for inngående
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merverdiavgift, vil ikke-fradragsført mva bli en del av den skattemessige
utbedringskostnaden.
Forholdet til skatt

En utbedringskostnad skal normalt dekkes av Target. Target vil da få fradrag for
kostnadene (enten direkte eller via fremtidige avskrivninger). Dette medfører
lavere betalbar skatt eller økt underskudd. Denne besparelsen bør normalt
hensyntas. Ettersom det kan være vanskelig å dokumentere besparelsens
størrelse – spesielt ved nåverdiberegning av fremtidige avskrivninger – bør
partene bli enige om beregningsmåten.
Forholdet til skatterabatt

Dersom en utbedring hadde vært gjennomført før overtakelse, og kostnadene
var aktiveringspliktige, ville dette ha økt saldoverdiene for bygget og eventuelle
tekniske installasjoner tilsvarende. Ved beregning av skatterabatt bør derfor
utbedringskostnaden hensyntas slik at beregningen blir identisk uavhengig
av om utbedring foretas før eller etter closing.
Dersom det gis et prisavslag bør dette redusere eiendomsverdien, ikke bare
kjøpesummen. Dersom prisavslaget utgjør for eksempel NOK 1.000.000,
det er avtalt en skatterabatt på 10 %, og det ikke avtales noe særskilt om
forholdet mellom prisavslag og skatterabatt, vil forskjellen mellom reduksjon
i kjøpesummen og reduksjon i eiendomsverdien utgjøre NOK 100.000 ved
kjøpesumsberegningen.
Forholdet til resultatet per closing

Resultat i Target per closing hensyntas ofte i kjøpesumsberegningen ved
at estimert betalbar skatt hensyntas som en gjeldspost. Dersom det foretas
utbedringer etter overtakelse som er direkte fradragsberettigede (ikke aktiveringspliktige) bør disse hensyntas slik at de reduserer den estimerte betalbare
skatten. Dette for å sikre at beregningen blir identisk uavhengig av om
utbedring foretas før eller etter closing.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 34

Kjøpesumsberegning
– leiegarantier

Dersom deler av lokalene i et bygg ikke er leid ut på tidspunktet for closing, gis
det i enkelte tilfeller leiegarantier som et substitutt for leie i en kortere eller lengre
periode. Leiegarantier reiser mange spørsmål, og i dette tipset skal vi primært
fokusere på hvordan leiegarantien kan tenkes å influere på kjøpesumsberegningen.
Hva skal erstattes?

Det som skal erstattes, er normalt den tapte leien. Det er da viktig å hensynta
både leien, fellesutgifter og fremtidige KPI-justeringer som ellers ville ha
funnet sted. Det må vurderes om det skal gis en engangskompensasjon eller
en løpende kompensasjon. Dersom man velger engangskompensasjon, er
det normalt riktigst å trekke denne fra ved kjøpesumsberegningen, og ikke
i eiendomsverdien. Dersom den reduserer eiendomsverdien, og skatterabatt
beregnes på basis av differansen mellom eiendomsverdien og saldoverdier,
vil leiekompensasjonen redusere skatterabatten – ofte utilsiktet.
Forholdet til skatt

En tapt leieinntekt resulterer i et lavere resultat i Target, mens kjøpesums
justering skjer mellom kjøper og selger. Dette innebærer spart skatt for
Target – ofte på 27 % av den tapte inntekten, ettersom leien ellers ville ha
kommet på toppen av øvrige inntekter. Denne besparelsen bør hensyntas
ettersom en kjøpesumsjustering normalt ikke endrer betalbar skatt for kjøper
eller selger. Unntak kan tenkes dersom gevinst eller tap ved salg av aksjene
ikke er omfattet av fritaksmetoden. Prosentsatsen kan også bli lavere enn
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27 % dersom Target bare i begrenset grad rent faktisk er i skatteposisjon pga
fradrag eller fremførbart underskudd i Target eller kjøper.
Forholdet til mva

Det må undersøkes om det forhold at lokalene er ledige, innebærer at Target i
ledighetsperioden mister en eventuell justeringsrett. Dette vil kun være aktuelt
der den første leietakeren som flyttet inn i lokalene etter at byggetiltaket var
ferdigstilt, ikke drev mva- eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Tapt
justeringsrett bør i noen tilfeller hensyntas som en kostnad. Uavhengig av
justeringsreglene tilknyttet byggetiltak i selve leieobjektet, er det viktig å
være oppmerksom på manglende fradragsrett for mva på felleskostnader
så lenge lokalene står ledige. Dette gjelder uavhengig av om det foreligger
justeringsplikt tilknyttet leieobjektet.
Depotkonto

I mange tilfeller er det ønskelig at leiekompensasjonen innbetales på en
depotkonto, og at utbetalinger derfra skjer løpende kvartalsvis som om det
hadde eksistert et leieforhold. Det er da normalt selger som mottar opptjente
renter på denne kontoen.
Andre momenter

Partene bør tenke gjennom om det primært er kjøper eller selger som skal
forsøke å finne en ny leietaker, hvem som skal dekke kostnader til megler,
hvilke leietakere som skal måtte aksepteres, hvilket leienivå det kan inngås
avtaler for, hvilke leiekontraktsbetingelser som skal legges til grunn, løpetiden
på leiekontrakter, hvem som skal dekke leietakertilpasninger, og hva som
skjer dersom leietaker ikke driver mva-pliktig virksomhet, for å nevne noen
av de mest sentrale spørsmålene.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 35

Betydningen av estimert
balanse i forhandlinger

Når man skal fastsette kjøpesummen for aksjene ved salg av et eiendomsselskap
står den estimerte balansen sentralt ettersom den kan illustrere hvilke balanseposter
det kan være aktuelt å hensynta ved beregning av kjøpesummen, og fordi det er i
den estimerte balanse at kjøpekontraktens regulering av kjøpesumsberegningen
blir konkret tallfestet.
Ettersom estimert balanse danner det umiddelbare grunnlaget for kalkulasjonen av kjøpesummen, bør estimert balanse foreligge så tidlig som mulig i
prosessen, helst samtidig med første utkast til kjøpekontrakt, men ideelt sett
allerede på tidspunktet for budaksepten. En selger bør uansett ha et bevisst
forhold til en tenkt estimert balanse allerede før presentasjon av sitt case slik
at potensielt uklare poster kan avklares allerede i forbindelse med budaksept.
I forhandlingene av kontraktens regulering av kjøpesummen, herunder hvilke
poster som skal inngå i eiendomsverdien, hvilke eiendeler kjøper skal betale
for i tillegg til eiendomsverdien etc. vil de økonomiske konsekvensene av
partenes standpunkter avhenge av postene i den estimerte balanse. Estimert
balanse vil opplyse om hvor stor kontantbeholdning og fordringsmasse
selskapet har, hvilke eiendeler selskapet har balanseført i tilknytning til
eiendommen, samt at enkelte skatteposter kan fremkomme der.
Forhandlingene om kjøpesumsreguleringene bygger således ofte på den estimerte
balanse, og partene vil naturligvis være bedre rustet til å gjennomføre disse
forhandlingene dersom partene har kjennskap til forutsetningene. Likevel ser
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vi ofte at estimert balanse presenteres først mot slutten av forhandlingene,
og noen ganger rett før signering av kjøpekontrakt.
Estimert balanse tar normalt utgangspunkt i bokførte tall fra regnskapet,
men der endringer fra siste balansedato frem til closing, samt særlige forutsetninger med hensyn til transaksjonen, estimeres og innarbeides.
Det brukes ofte mye tid på forhandlinger knyttet til eiendomsverdien på et
tidlig stadium, men det kan også ligge store verdier i kjøpesumsberegningen
utover eiendomsverdien. Har man utarbeidet estimert balanse på et tidlig
tidspunkt, vil forhandlingene om de kommersielle betingelsene kunne føres
på et mye bedre grunnlag, og partene kan mer effektivt avklare sine standpunkt med hensyn til prisingen av aksjene i eiendomsselskapet.
Det forutsettes av og til at det skal betales «virkelig verdi» eller «markedsverdi» for bestemte eiendeler i selskapet, noe som antyder et avvik i forhold
til bokført verdi. Det må i så fall avklares i forhandlingene hvilken verdi som
skal legges til grunn, og denne verdien skal da forutsetningsvis fremgå av
estimert balanse.
Estimert balanse skal vedlegges kjøpekontrakten som et vedlegg, og det er
svært viktig at kjøpesumsberegningen i kjøpekontrakten og oppbygningen
av estimert balanse stemmer overens med hverandre. Dersom der er avvik
mellom de to dokumentene, vil det oppstå tolkingstvil knyttet til hvilken
kjøpesumsberegning som skal få anvendelse.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og partner Gøran Mjelde Aarvik
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TIPS 36

Erverv av ANS og DA

Som regel er selskapet som erverves («Target») et aksjeselskap, men i noen tilfeller
et Target et ANS eller DA, og da er det enkelte punkter det er viktig å være særlig
oppmerksom på.
Dersom en kjøper erverver samtlige andeler i et ANS eller DA, regnes dette
som skattemessig realisasjon av Targets eiendeler. Det er derfor viktig å
etablere en struktur med minst to kjøpere. Den ene kjøperen kan gjerne være
et SPV-selskap som eies av den andre kjøperen.
Da det alltid vil foreligge minst to selgere ved erverv av andelene i ANS og
DA (med mindre en av andelshaverne erverves), vil det normalt være viktig
for kjøperne at selgerne er solidarisk ansvarlige for prisavslags- og erstatningskrav. Dersom det er mange selgere er dette spesielt viktig. Dersom
selgerne ikke godtar solidaransvar, bør kjøperne søke å innta vilkår knyttet
til escrow-kontoer som delvis sikkerhet for kjøpernes krav eller vurdere
M&A forsikring.
I henhold til selskapsloven («sel.») § 2-30 hefter selgerne av andeler etter
overdragelsen fortsatt for selskapsforpliktelser som ble stiftet før overdragelsen av andelene. Det er viktig for selgerne å regulere dette i kjøpekontrakten, og selgerne bør sørge for at kreditorene fritar selgerne for ansvar.
Det nevnes at en selger som holdes ansvarlig etter denne bestemmelsen kan
kreve regress etter sel. § 2-5.
Skatterettslig er det viktig å være klar over at ved fastsettelse av alminnelig
inntekt for Target i salgsåret, vil samlet overskudd eller underskudd fordeles
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på selgerne og kjøperne forholdsmessig i forhold til eiertiden, jf. skatteloven
§ 10-41(3). Overdragelsesmåneden henføres til kjøperne i henhold til loven.
Denne lovreguleringen kan by på utfordringer, særlig dersom inntekten i
Target endres vesentlig etter overtakelse; en av partene vil i et slikt tilfelle
reelt sett risikere å måtte betale deler av skatteregningen til den annen part.
Det bør derfor søkes inntatt reguleringer i kjøpekontrakten som sikrer riktig
fordeling av skatt, samt riktig kjøpesumsberegning og kjøpesumsjustering.
Etter innføringen av rentefradragsbegrensningsreglene fra og med inntektsåret
2014, bør kjøpere av ANS eller DA vurdere særskilt om det er forhold tilknyttet
finansieringen av oppkjøpet eller Target som kan være problematisk i relasjon til
disse reglene, se nærmere i tipset «Forskriftsunntak fra rentefradragsreglene».
Et annet vesentlig forhold som kjøperne, og eventuelt andre deltakere i Target,
bør være klar over er solidaransvaret som følger av skattebetalingsloven
§ 16-11. Target er ansvarlig for deltakernes skatteforpliktelser dersom disse
ikke kan innkreves hos den aktuelle deltakeren. Kjøperne bør derfor alltid
undersøke hvorvidt tidligere deltakere har utestående skattekrav som er
knyttet til Targets formue og inntekt. I den grad det hefter usikkerhet rundt
disse forhold, bør kjøperne kreve å få sikkerhet for eventuelle skattekrav
mot selskapet.
Det er også en rekke andre særlige forhold som må hensyntas ved kjøp og salg
av ANS eller DA, herunder closingmekanismer og begrensninger tilknyttet
bruk av andelene i Target og Targets eiendom som sikkerhet for kjøpernes
oppkjøpsfinansiering.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 37

Leiekontrakters betydning
for verdsettelsen

Verdsettelsen av en eiendom bygger som regel på eiendommens kontantstrøm
kombinert med dens utviklingsmuligheter. Ved forhandling av leiekontrakter bør
utleier være bevisst på at leievilkårene kan påvirke eiendommens markedsverdi
ved et eventuelt salg.
Selve leien og dermed utleiers kontantstrøm er naturlig nok av stor betydning
ved verdsettelsen av en eiendom/et single purpose eiendomsselskap. Verdien
av leiekontraktene, og dermed eiendommen, avgjøres imidlertid av flere
faktorer enn leien. Noen av de viktigste faktorene gjennomgås her.
Leieregulering

Leiekontraktens verdi påvirkes av utleiers muligheter til etterfølgende justering
av leien. Som et minimum bør det avtales justeringer i henhold til endringer
i KPI. Fra et utleierperspektiv bør det avtales at det kun er økninger i KPI som
skal hensyntas. Dersom leietaker skal ha rett til å fornye leiekontrakten ved
dens utløp, bør utleier videre vurdere å innta at leien ved fornyelsen skal
justeres til markedsleie, dog ikke lavere enn leien på fornyelsestidspunktet.
Leietakertilpasninger

Dersom utleier skal bekoste leietakertilpasninger, vil dette noen ganger bli
kompensert gjennom et tillegg til forutsatt leie, enten ved at kostnadene
dekkes inn gjennom en engangsbetaling ved leiestart, over leiekontraktens
løpetid som en nedbetaling av investeringen, eller ved at leienivået økes
(uten tidsbegrensning). Ettersom verdsettelsen av eiendommen normalt
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er knyttet til eiendommens samlede varige kontantstrøm, vil det være en
fordel for utleier at kostnadene dekkes inn gjennom en økning i leienivået,
da den samlede leieøkningen i så fall vil kunne inngå i verdsettelsen av
eiendommen (yieldberegningen).
Eier- og felleskostnader

Fra et verdsettelsesperspektiv bør leietaker dekke flest mulig kostnader,
enten direkte eller gjennom felleskostnadene. Utleier bør i den forbindelse
ha et bevisst forhold til hvilke drifts- og vedlikeholdsposter som skal være
eierkostnader, og hvilke som skal være felles- eller leietakerkostnader. For
at utleier skal ha fleksibilitet bør opplisting av felleskostnadene ikke være
uttømmende, men angis som eksempler. Høye felleskostnader kan imidlertid
gjøre eiendommen mindre attraktiv for potensielle leietakere. Det er også
gunstig med mulighet for løpende oppfølging av leietakers vedlikeholdsplikter,
slik at manglende vedlikehold ikke påvirker den fremtidige verdsettelsen.
MVA, skatter og avgifter

Utleier bør påse at leiekontrakten inneholder bestemmelser om at MVA kan
kreves i tillegg til leien, herunder standardklausul om MVA slik at det ikke
oppstår risiko for negative effekter av justeringsforpliktelser mv. Eventuell
eiendomsskatt bør også dekkes av leietaker.
Dersom leietaker ikke driver MVA-pliktig virksomhet, påvirker det utleiers
fradragsrett for kostnader. Dersom dette ikke håndteres slik at utleier løpende
får dekket sitt tap, kan det påvirke verdsettelsen av kontrakten. Se også tipset
«Mva-kompensasjon ved utleie».
Tilbakelevering

Leietakers oppgradering og tilpasninger representerer ikke alltid en positiv
verdi for utleier på tilbakeleveringstidspunktet. Utleier bør derfor innta i
leiekontrakten at alle tilpasninger skal reverseres med mindre utleier krever
helt eller delvis å beholde dem. Dette har også en viktig skattemessig side,
se også tipset «Skattemessig behandling av leietakertilpasninger».
Dersom leiekontrakten fornyes/forlenges underveis i leieforholdet, bør utleier
presisere at leieobjektet skal tilbakeleveres i den stand det var per den opprinnelige overtakelsen, og ikke per fornyelsestidspunktet.
Kontaktpersoner: Partner Line Ravlo-Losvik og partner Gøran Mjelde Aarvik
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TIPS 38

Tomme lokaler og
merverdiavgift

Justeringsreglene skal sikre at fradragsretten knyttet til en kapitalvare (byggetiltak,
oppføring av nybygg, leietakertilpasning mv.) reflekterer kapitalvarens bruk i avgifts
pliktig /ikke-avgiftspliktig virksomhet over en tiårsperiode regnet fra ferdigstillelse.
Justeringsplikt er plikten til å tilbakebetale (nedjustere) tidligere fradragsført
mva dersom kapitalvaren ikke lenger benyttes i avgiftspliktig virksomhet (typisk:
avgiftspliktig leietaker erstattes med en ikke-avgiftspliktig). Tilbakebetaling av mva
man tidligere har fått fradragsført, blir et endelig «tap» for utleier. Justeringsrett
er retten til å fradragsføre (oppjustere) ikke tidligere fradragsført mva dersom
kapitalvaren tas i bruk i avgiftspliktig virksomhet (typisk: ikke-avgiftspliktig leietaker erstattes med en avgiftspliktig).
Justeringsreglene gjelder kun byggetiltak som er ferdigstilt etter 1. januar 2008.
Betydningen av tomme lokaler

Den avgiftsmessige betydningen av tomme lokaler avhenger av lokalenes
bruk på det tidspunkt byggetiltaket ble fullført (første leietaker).
Tomme lokaler anses som en videreføring av bruken på fullføringstidspunktet,
og ikke som en videreføring av den siste bruken før lokalene ble stående
tomme. Det er således den første leiekontrakten som inngås som er avgjørende for avgiftsmessig behandling av tomme/ledige lokaler som oppstår i
leieperioden. Dersom den første leiekontrakten er inngått med fullt ut merverdiavgiftspliktig leietaker, vil dermed ingen ledighetsperioder i tiårsperioden
medføre justeringsplikt – uavhengig av hvem som er leietaker underveis.
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Dersom det flytter inn en ikke-avgiftspliktig leietaker skal det imidlertid skje
en forholdsmessig nedjustering (tilbakeføring) fra dette tidspunkt, men altså
ikke for den perioden lokalene står tomme. Dersom den første leiekontrakten
er inngått med leietaker som ikke driver merverdiavgiftspliktig virksomhet,
vil ingen ledighetsperioder i tiårsperioden medføre justeringsrett - selv om
lokalene før de ble stående tomme har vært leid ut til avgiftspliktig leietaker.
Fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til selve leieobjektet
i ledighetsperioden

Når leieobjektet blir stående tomt kan det ikke gjøres fradrag for inngående
merverdiavgift knyttet til strøm, vedlikeholdskostnader, oppussing mv. for
dette lokalet. Så snart lokalene blir utleid til en merverdiavgiftspliktig leietaker,
kan det imidlertid foretas en korrigering tilbake i tid av den ikke fradragsførte merverdiavgiften tilsvarende som ved tilbakegående avgiftsoppgjør
for kostnader tilknyttet dette lokalet. Tomme lokaler medfører imidlertid
uansett en likviditetsulempe.
Fradragsrett på felleskostnader i ledighetsperioden

Det er svært viktig å være oppmerksom på virkningen de ledige lokalene har
for felleskostnadene. Andelen felleskostnader som skulle ha vært dekket av
de ledige lokalene, vil normalt utleier selv måtte dekke. I tillegg til dette vil
byggets fradragsnøkkel påvirkes negativt, slik at fradragsretten for inngående
merverdiavgift på felleskostnader relatert til de ledige lokalene bortfaller.
Dette blir en endelig kostnad for utleier.
DD-funn og garantier

Som det fremgår er det ved erverv av næringseiendom viktig å undersøke
om det foreligger kapitalvarer med latent justeringsplikt/-rett tilknyttet
eiendommen, og hva som var mva-status til den første leietakeren etter
ferdigstillelse. Dersom kjøper avdekker forhold som nevnt, bør det innhentes
garantier fra selger knyttet til korrekt merverdiavgiftsmessig håndtering
av leie, felleskostnader, tapt fradragsrett for merverdiavgift og eventuell
justeringsplikt.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 39

Historisk fisjon
– ditt problem?

En rekke eiendomsselskaper (SPV) er dannet ved fisjon. Ved kjøp av et aksjeselskap
som er dannet ved fisjon er det viktig å være oppmerksom på selskapets potensielle
solidaransvar.
Når et aksjeselskap gjennomfører en fisjon, vil de eiendeler og forpliktelser
som utfisjoneres normalt overdras til et aksjeselskap som er stiftet i forbindelse med fisjonen. Det overtakende selskapet kan ikke holdes ansvarlig
for forpliktelser som pådras av det overdragende selskapet etter gjennomføringen av fisjonen, og motsatt. Selskapene vil imidlertid være solidarisk
ansvarlige for forpliktelser som det overdragende selskapet hadde da fisjonen
ble gjennomført.
Om solidaransvaret

Ved en fisjon fordeles selskapenes aktiva og passiva i samsvar med en fisjonsplan.
Hvert selskap er ansvarlig for oppfyllelse av de forpliktelser som blir tildelt
selskapet etter fisjonsplanen. Dersom et av selskapene ikke oppfyller sin
forpliktelse vil imidlertid det andre selskapet være solidarisk ansvarlig, jf.
aksjeloven («asl.») § 14-11 (3).
Solidaransvaret er begrenset til et beløp tilsvarende nettoverdien av aktiva
og passiva som ble overført til vedkommende selskap. Det er viktig å være
oppmerksom på at «nettoverdien» i denne sammenheng ikke er det samme
som bokførte verdier, men den reelle nettoverdien (netto markedsverdi).

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | TRANSAKSJONER

96

Hvis det ut fra fisjonsplanen ikke lar seg gjøre å bestemme hvilket selskap
som skal hefte for en forpliktelse, hefter selskapene solidarisk, jf. asl. § 14-11
(2). Kreditor velger dermed selv hvilket selskap han vil rette kravet mot.
Dette solidaransvaret er ikke oppad begrenset, slik at hele kravet kan bli
gjort gjeldende mot ett av selskapene. Det selskap som blir holdt ansvarlig
av kreditor vil dog ofte kunne kreve hel eller delvis regress overfor det
andre selskapet, avhengig av hvilket selskap som anses nærmest til å dekke
forpliktelsen. Der det ikke er mulig å avgjøre hvilket selskap som er nærmest
til å hefte, vil ansvaret mest sannsynlig måtte fordeles forholdsmessig etter
nettoverdien selskapene mottok ved fisjonen.
Tips

Kjøper av et aksjeselskap som har deltatt i en fisjon, bør gjennomgå og kvalitetssikre fisjonsplanen. For å vurdere omfanget av et eventuelt solidaransvar
bør kjøper vurdere nettoverdien av det som tilfalt selskapet ved fisjonen. Det
bør i tillegg verifiseres at fisjonen er gjennomført med skatte- og avgiftsrettslig
kontinuitet, herunder at forholdet til justeringsreglene i merverdiavgiftsloven
er hensyntatt. Eventuelle skatte- og avgiftskrav som følge av manglende
kontinuitet mv., vil omfattes av solidaransvaret.
For å begrense virkningen av solidaransvaret kan det søkes innhentet erklæringer fra kreditorene om at selskapet som kjøpes ikke hefter ovenfor kreditor.
Ikke minst bør selger garantere for at det ikke eksisterer krav som kan medføre
solidaransvar, eventuelt at selskapet/kjøper vil bli holdt skadesløs dersom
slike krav blir fremmet.
Anses risikoen for solidaransvar for særlig stor, bør kjøper vurdere kjøp av
eiendommen fremfor kjøp av det utfisjonerte selskapet. Husk imidlertid at
dersom fisjonen er gjennomført for over 3 år siden, kan eventuelle krav som
var omfattet av solidaransvaret være foreldet og dermed bortfalt.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og partner dr. juris Filip Truyen
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TIPS 40

Signerings- og
styreforbehold

I forhandlinger om eiendomstransaksjoner vil det ofte være aktuelt å ta forbehold
om signering eller styregodkjenning. Dersom forbeholdet ikke blir utformet korrekt,
eller det er uklart om forbehold er tatt, risikerer partene å bli avtalerettslig bundet
mot sin vilje eller hensikt.
Signeringsforbehold

Etter norsk avtalerett kan partene bli bundet når det er oppnådd enighet om
de vesentligste punktene i avtalen, noe som normalt vil være før kontrakten
er signert. Dette skaper en risiko for at partene blir bundet tidligere enn de
trodde og tilsiktet. Dette gjelder også i kommersielle forhandlinger, hvor
forhandlingspartene gradvis nærmer seg hverandre gjennom avklaring av
de enkelte forhandlingspunktene.
Risikoen unngås ved å ta forbehold om at avtalebinding først inntrer ved
signering – et såkalt signeringsforbehold. I en relativt ny dom (Rt. 2014
s. 100) avklarer Høyesterett visse spørsmål knyttet til slike forbehold. Høyeste
rett slår for det første fast at et gyldig signeringsforbehold innebærer at
man helt fritt kan velge å forkaste eller godta forhandlede og fullstendige
kontraktsutkast. Signeringsforbeholdet gir således partene en verdifull visshet
om når de kan anses bundet.
I tråd med avtalefriheten kan signeringsforbeholdet stiftes på en hvilken
som helst måte. Høyesterett fastslår i dommen at forbeholdet kan fremsettes
ensidig, uten noen uttrykkelig aksept fra den andre parten. Dommen viser
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også at det ikke er strengt nødvendig at forbeholdet er utformet som et
eksplisitt signeringsforbehold: Også andre formuleringer knyttet til avtalesignering, binding e.l. kan aksepteres, og det kan også være at forbeholdet
er underforstått mellom partene. I slike tilfeller må imidlertid forbeholdet
kunne utledes ved en konkret tolkning av partenes utsagn og forutsetninger.
Det tryggeste, og vår anbefaling, er at man tidlig i prosessen inntar et utvetydig
signeringsforbehold i en budaksept, intensjonsavtale, «term sheet» eller i
selve kontraktsutkastet.
Styreforbehold

Man kan også innta i kontraktsutkastet eller på annen måte kommunisere i
forhandlingsfasen at man ikke anses forpliktet før avtalen eller transaksjonen
er godkjent av styret – såkalt styreforbehold. Styreforbeholdet vil kunne gi
selskapet en fri adgang til å trekke seg uten ansvar dersom styret ikke finner
den fremforhandlede kontrakten god nok. Dette forutsetter at styreforbeholdet er gyldig, bindende og ubetinget. I likhet med signeringsforbehold
bør styreforbeholdet være tatt med tilstrekkelig klarhet.
Styreforbehold heves ved at det fattes en styrebeslutning. Som regel vil dette
dokumenteres ved styreprotokoll. Dersom styret underveis i kontraktsforhandlingene skal ta opp kontraktsprosessen til behandling, bør styret passe
på at det ikke fatter noe vedtak som i etterkant kan anses som en hevning av
styreforbeholdet. Dette gjelder bl.a. dersom styret tidlig i prosessen fatter en
prinsippbeslutning om at selskapet skal gjennomføre transaksjonen, f.eks. at
styret «godkjenner salg» til den aktuelle part. Dersom man utformer styreforbeholdet som et krav om at transaksjonen må godkjennes av styret, kan
man bli møtt med at dette alt er gjort. Det er da viktig at styreforbeholdet i
stedet utformes som et krav om godkjennelse av selve kontraktsdokumentet,
samt at en eventuell styrebeslutning underveis forutsetter godkjennelse av
endelig kontraktsutkast.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 41

Forkjøpsrett som hinder
for transaksjoner

En forkjøpsrett kan sette en effektiv stopper for en transaksjon selv om kjøper
og selger av aksjer, andeler eller eiendom er enige om å gjennomføre et salg.
Eksistensen av slike rettigheter er dessuten ofte prisdempende som følge av usikker
heten forbundet med disse.
Forkjøpsretter kan skape usikkerhet både med hensyn til gjennomføring og
med hensyn til prisfastsettelse, og det er derfor viktig å være oppmerksom
på ulempen og risikoen slike medfører. Forkjøpsretter kan typisk følge av
lovbestemmelser, vedtekter, leiekontrakter eller andre avtaler.
Det første spørsmålet man bør stille er om forkjøpsretten gjelder eiendommen
eller aksjene/andelene. Dersom forkjøpsretten gjelder eiendommen, så innebærer
det en potensiell skattebombe ettersom salg av aksjer/andeler ofte er skattefritt, mens salg av eiendom – også ved forkjøpsrett – utløser skatt. Dette kan
være forskjellen på en lønnsom og en ulønnsom transaksjon for selgeren.
Dersom forkjøpsretten gjelder eiendommen, er det viktig å være oppmerksom
på at den også utløses ved salg av aksjene/andelene dersom en kontrollerende
andel av et eiendomsselskap selges.
Forkjøpsrett til eiendommer reguleres av løysingsrettsloven. Forkjøpsretten
må avklares innen to måneder, og selgeren kan kreve at forkjøpsrett avklares
før eiendommen/eiendomsselskapet legges ut for salg. Dersom forkjøpsrett
benyttes gjøres det normalt til «avtalt pris». Dersom det er avtalt salg av
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aksjer, og forkjøpsrett til eiendommen utløses, så skal løsningssummen
fastsettes til «vanlig pris». Dette innebærer risiko for avvikende prising.
Husk at avvikende løsninger også kan være avtalt.
Forkjøpsrett til aksjer er aktuelt dersom det er flere aksjonærer i et selskap
enn selger. I henhold til aksjeloven gjelder det en alminnelig forkjøpsrett
med mindre noe annet fremgår av vedtektene. Regelen var omvendt under
aksjeloven av 1976. Vedtektene kan dessuten inneholde avvikende regler
både etter den gamle og den nye aksjeloven.
Aksjeloven gjelder aksjer «som har skiftet eier», forkjøpsretten må avklares
innen to måneder, og forkjøpsrettssummen skal tilsvare «virkelig verdi».
Dette innebærer at kjøper og selger må fremforhandle en endelig avtale før
forkjøpsretten avklares. Risikoen tilknyttet prisingen er også ofte større her
enn ved forkjøpsrett til eiendommen.
Vær oppmerksom på at det også kan avtales forkjøpsrett til aksjer for andre
enn aksjonærene.
Grensen mellom forkjøpsretter til aksjer som følger aksjeloven og løysingsrettsloven er flytende hva gjelder eiendomsselskaper. Dersom det er tale om
en vedtektsfestet forkjøpsrett, så gjelder i utgangspunktet løysingsrettslova,
men dersom det er tale om en lovbestemt forkjøpsrett så gjelder aksjeloven.
Det er imidlertid ofte lovens system som er vedtektsfestet, og da oppstår
uklarhet.
En annen finurlighet det er greit å være oppmerksom på ved stiftelse av
forkjøpsretter, er at forkjøpsrett til aksjer kan være tidsubegrenset, mens
forkjøpsrett til eiendom i utgangspunktet er begrenset til 25 år.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og partner dr. juris Line Ravlo-Losvik
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TIPS 42

Ansvarsfritt salg?

Kan selger avtale seg bort fra ethvert ansvar?
Ved salg av næringseiendom i Norge som ikke er nybygg, er den praktiske
hovedregelen at det inntas forbehold om at eiendommen selges «som den
er», «i den stand forevist», «as is» eller lignende. Med dette ønsker selgeren i
prinsippet å fraskrive seg ethvert ansvar for negative forhold ved eiendommen.
Norsk rett aksepterer slike forbehold.
Selv om det er inntatt en «som den er» klausul mellom næringsdrivende er
det viktig å fravike avhendingsloven («avhl.») § 3-9, 2. punktum. I motsatt
fall blir selger ansvarlig hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn
kjøperen hadde grunn til å regne med. Dette innebærer i praksis at risikoen
for skjulte feil og mangler overføres fra selger (som er lovens ordning) til
kjøper (som er i tråd med markedspraksis). I slike tilfeller vil selger fortsatt
være ansvarlig for (a) misligholdt opplysningsplikt – selger har ikke gitt
opplysninger selger skulle ha gitt avhl. § 3-7) eller (b) uriktige opplysninger
– selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen (avhl. § 3-8).
I noen tilfeller er det også et poeng å avtale seg bort fra ethvert ansvar. Dette
kan være særlig aktuelt ved salg fra syndikater, ved utviklingseiendom med
usikkert utviklingspotensial, ved salg fra konkursbo, og dersom noen har
arvet næringseiendom. Da er det til en viss grad mulig å avtale seg bort fra
ethvert ansvar, men det stiller strenge krav til avtaleformuleringer.
Selgerens ansvar for opplysninger gjelder som et utgangspunkt også hans
kontraktsmedhjelpere, herunder eiendomsmegler eller andre som representerer
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selgeren i transaksjonen. Dette innebærer at feil gjort av slike representanter,
eksempelvis feilaktige opplysninger i prospekt eller lignende er selgers
ansvar. Det kan derfor være hensiktsmessig å avtale begrensninger i denne
formen for identifikasjon, samt å avtale hvem som skal anses som «selger»
i kjøpekontraktens forstand – spesielt hvis det er mange selgere (syndikat)
eller selger er et selskap med mange ansatte (typisk store konsern).
I tillegg er det alminnelig antatt at det går en grense for selgers ansvarsfraskrivelser ved selgerens grove uaktsomhet eller forsettlige kontraktsbrudd. En
selger som er kjent med vesentlig informasjon av betydning uten å formidle
dette til kjøper, blir neppe hørt med at det ble avtalt et rent «as is» salg.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og partner dr. juris Line Ravlo-Losvik
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TIPS 43

Sperring av beløp

Noen parter er ikke så aktive hva gjelder oppfølging når et omtvistet beløp står
sperret eller det er satt av penger på en sperret konto til sikkerhet for mangler.
Manglende oppfølging kan imidlertid medføre at rettigheter går tapt, og at det
sperrede beløp kan utbetales til motparten på tross av mislighold fra motpartens side.
Ved kjøp av fast eiendom/eiendomsselskap hender det at partene avtaler
at deler av kjøpesummen skal sperres på en konto som sikkerhet for riktig
gjennomføring av kjøpekontrakten. Kjøpers ønske om sikkerhet kan for eksempel
skyldes at selger skal utføre utbedringsarbeider i tiden etter overtakelsen,
at det hefter usikkerhet tilknyttet enkelte garantipunkter eller at selger ikke
er spesielt søkegod slik at selv berettigede krav vanskelig lar seg inndrive.
Det er viktig å være klar over at sperring av et beløp ikke innebærer unntak
fra reglene om reklamasjon og foreldelse. Dersom reklamasjons- og foreldelsesfristene ikke overholdes, vil det sperrede beløpet som hovedregel tilfalle
den som er innehaver av kontoen som beløpet står på.
Reklamasjonsfristene innebærer gjennomgående et krav om at det må reklameres over kontraktsbrudd «innen rimelig tid», samt innenfor absolutte
reklamasjonsfrister – i mange kjøpekontrakter avtalt til ett år. Dersom det
er kjøpsloven eller avhendingsloven som får anvendelse, er den absolutte
reklamasjonsfristen henholdsvis to og fem år.
Foreldelsesreglene innebærer at det i tillegg til rettidig reklamasjon må være
foretatt fristavbrytende tiltak innen foreldelsesfristenes utløp. De viktigste
fristavbrytende tiltak er at motparten har erkjent kravet eller at det er tatt ut
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søksmål (herunder eventuell forliksklage) innen utløpet av fristen. Fristene
er absolutte, med få unntak. At det er avsatt penger til sikkerhet for kravet,
er ikke et slikt unntak.
Den delen av kjøpesummen som står sperret på en konto, vil ofte tilhøre
selger, men med begrenset råderett. Kontoen opprettes ofte i selgers navn,
med samtykkekrav fra kjøper vedrørende utbetalinger. Alternativt opprettes
kontoen i en megler/advokat/oppgjørsansvarligs navn, men også i disse
tilfellene vil kontoen ofte anses å tilhøre selger. I slike tilfeller er det kjøper
som i utgangspunktet må sørge for å overholde reklamasjonsfrister og å foreta
fristavbrytende tiltak for ikke å miste retten til den delen av kjøpesummen
som kjøper eventuelt har krav på å få tilbakebetalt.
Et tilbakeholdt beløp kan også stå sperret i kjøpers navn. Hvis det er tilfelle,
er det som hovedregel selger som må foreta fristavbrytende tiltak før foreldelsesfristen inntreffer.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 44

Meldeplikt av
transaksjoner

I henhold til konkurranseloven skal transaksjoner som anses som «foretakssammenslutninger», meldes til Konkurransetilsynet (KT) dersom de overstiger visse
terskelverdier. Dette omfatter for det første erverv av mer enn 50 % av aksjene
(kontroll) i et eiendomseiende selskap, men også erverv av felles kontroll, f.eks.
50-50 eierskap, er omfattet.
Terskelverdiene for meldeplikten ble betydelig hevet fra 1. januar 2014;
samlet omsetning for kjøper og målselskap må overstige NOK 1 milliard, og
hver av partene må ha minst NOK 100 millioner i omsetning. De relevante
omsetningstallene er fra det foregående års regnskap, hvilket betyr at dersom
kjøper er en nyopprettet selskapsstruktur – typisk et syndikat, eller det er tale
om et nybygg som ikke har hatt inntekter tidligere, vil meldeplikt uansett
ikke være aktuelt.
Den relevante omsetningen er den samlede omsetningen på konsernbasis. Er
målselskapet et holdingselskap med flere eiendomsselskaper i porteføljen,
vil det relevante omsetningstallet således være den konsoliderte omsetningen under målselskapet. På kjøpersiden vil det aktuelle konsernbegrepet
knytte seg til toppselskapet i konsernet, sett fra toppen. Dette gjelder selv
om toppselskapet er morselskap eller bestemor til kjøper. Det er den samlede
omsetning i kjøperstrukturen som skal vurderes.
Dersom transaksjonen er meldepliktig, skal det inngis konkurransemelding
til KT, iht. konkurranseloven («konkl.») § 18. Etter å ha mottatt melding må KT
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innen 25 virkedager ta stilling til om de vil varsle at inngrep kan bli aktuelt,
jf. konkl. § 20, 2. ledd. Frem til KT har ferdigbehandlet saken vil kjøper være
underlagt et gjennomføringsforbud etter lovens § 19.
KT har frem til i dag ikke grepet inn mot rene eiendomstransaksjoner, men
reglene, herunder gjennomføringsforbudet, gjelder likefullt for eiendoms
transaksjoner. Skulle partene gjennomføre transaksjonen i strid med gjennomføringsforbudet i § 19, vil KT kunne utstede overtredelsesgebyr og de involverte
risikerer å bli straffeforfulgt etter lovens §§ 29 og 30.
Når man har inngitt bud på en eiendom eller et eiendomsselskap, bør man
således så raskt som mulig avklare hvorvidt transaksjonen er underlagt
meldeplikt, og dersom det er tilfellet må dette legges inn i kjøpekontrakten
og tidspunktet for gjennomføring må tilpasses prosedyrene for melding til KT.
Kontaktpersoner: Partner Jonn Ola Sørensen, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Eivind Stage
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TIPS 45

Det offentliges salg og kjøp
av eiendom

Når det offentlige selger eller kjøper eiendom, kan transaksjonen omfattes av
reglene om offentlige anskaffelser og reglene om statsstøtte. Her gis en forenklet
oversikt over noen hovedprinsipper.
Kjøp av eiendom er unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser, men er
likevel underlagt lov om offentlige anskaffelser og de grunnleggende kravene
til konkurranse, gjennomsiktighet, likebehandling og forutberegnelighet.
Dette innebærer at det ikke er noen kunngjøringsplikt eller strenge prosedyreregler, men prosessen skal være gjennomsiktig, det skal gjennomføres
konkurranse så langt det er mulig og de ulike alternativene bør vurderes
før det gjennomføres et konkret kjøp. Vær oppmerksom på at dersom kjøp
av fast eiendom også trekker med seg utførelsen av bygge- og anleggsaktivitet, så får regelverket anvendelse og det offentlige står mye mindre fritt
hva gjelder anskaffelsen.
Når det offentlige selger eller kjøper eiendom, er det viktig å sikre at transaksjonen skjer til markedspris (statsstøtteregelverket). Dersom det offentlige
selger eiendom til underpris, eller kjøper til overpris, vil differansen mellom
avtalt pris og markedsprisen kunne utgjøre en økonomisk fordel. En slik fordel
kan innebære en ulovlig økonomisk støtte fra det offentlig. Anskaffelses
regelverket og statsstøtteregelverket gjelder både stat, fylkeskommuner og
kommuner, samt andre offentlige organer. Foretak som er eid eller kontrollert
av offentlige myndigheter kan også anses omfattet.
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ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt til markedspris. Den ene
prosedyren er bruk av åpen budrunde. Den andre er en uavhengig vurdering
av markedsverdien. Når det siste alternativet anvendes, oppstilles det krav
til takstmannens kvalifikasjoner og uavhengighet.
ESA har ikke tilsvarende retningslinjer for kjøp av eiendom, men retningslinjene
og prinsippene for salg av eiendom gjelder tilsvarende så langt de passer.
Åpen budrunde er selvsagt det enkleste alternativet når det gjelder offentlighet
omkring oppfyllelsen av regelverket, men dette er i mange komplekse
eiendomstransaksjoner og, spesielt i eiendomsutviklingsprosjekter, ikke
hensiktsmessig eller praktisk. Når det benyttes verdsettelse som alternativ til
åpen budrunde, skal verdsettelsen skje før forhandlingene finner sted. Dette
innebærer ikke et absolutt forbud mot at en dialog innledes før verdsettelsen
finner sted. I mange komplekse tilfeller vil det eksempelvis være behov for
diskusjoner for å klargjøre hva transaksjonen skal omfatte, og det vil heller
ikke være mulig å innhente den uavhengige vurderingen før det er klart hva
man skal få vurdert verdien av.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, senioradvokat Line Camilla Werner
og fast advokat Kine Østbye Neslein
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TIPS 46

Forwardkontrakt – egentlig
eller uegentlig?

Forwardprosjekter kjennetegnes ved at det det inngås avtale om salg av aksjer eller
andeler i et SPV-selskap før nybygget under oppføring eller totalrehabiliteringen
av eksisterende eiendomsmasse eid av selskapet er ferdigstilt. Det er i praksis to
standarder som benyttes som utgangspunkt i forwardprosjekter, egentlig eller
uegentlig forwardkontrakt.
En forwardkontrakt kan overordnet sett beskrives som en avtale om erverv
av aksjene i et SPV-selskap som eier en eiendom hvor det pågår et større
byggprosjekt, som regel oppføring av nybygg eller totalrehabilitering av
eksisterende eiendomsmasse. Ved bruk av en egentlig forwardkontrakt overtar
kjøper aksjene i SPV-selskapet før byggeprosjektet er ferdigstilt, mens ved
uegentlig forwardkontrakt inngås kjøpekontrakten i dag men overtakelse av
aksjene/andelene utstår til ferdigstillelse av byggearbeidene.
For selger er forwardkontrakter en mulighet til å låse markeds- og renterisikoen
knyttet til SPV-selskapet, og benyttes ofte i mange tilfeller i kombinasjon
med sale-lease-back modeller hvor selger eller selskap i selgers konsern er
leietaker etter ferdigstillelse. Selger vil da kunne oppføre det bygget som er
ønskelig sett fra et leietakerperspektiv, og «lette balansen» for eiendommen
gjennom salg av SPVet. Videre vil ofte forward-modellen være ønskelig av
hensyn til å kunne finansiere byggeprosjektet.
En «egentlig» forwardkontrakt innebærer overtakelse av aksjene umiddelbart,
men er basert på at kjøper skal stilles som om bygget var ferdigstilt, og med
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dertil hørende leieinntekter. Selger har som utgangspunkt ansvar for alle
kostnadsoverskridelser tilknyttet byggeprosjektet og det beregnes en syntetisk
leie (tenkt leieinntekt) ved beregningen av aksjekjøpesummen, som kommer
til fradrag ved kjøpesumsberegningen. Ved egentlig forward er det blant
annet viktig for kjøper å sikre seg mot ansvar og risiko i byggeperioden, og
å sikre seg tilstrekkelig reklamasjonsrett etter at byggearbeidene er overtatt
(som kommer senere enn aksjeovertakelse).
Det er også innenfor egentlig forward mulig å velge mellom prinsipielt to
ulike modeller for finansiering av byggingen. Det kan avtales en såkalt depotkontoordning der kjøper står for finansieringen, og finansieringen skal settes
inn på en depotkonto, hvoretter finansiering av byggekostnadene trekkes fra
denne kontoen. En slik løsning er normalt lite økonomisk gunstig ettersom
store beløp står på bankkonto til bankrente underveis i prosessen, mens
lånerente eller avkastningskrav på egenkapitalen løper samtidig. I mange
tilfeller avtaler man derfor at det skal foretas trekk på byggelån først når
midlene er investert, finansieringskostnadene skal inngå i byggekostnadene og
avkastningskravet (syntetisk leie) regnes eksklusive finansieringskostnader.
En slik modell kan være en fordel for både kjøper og selger.
En uegentlig forwardkontrakt innebærer i korthet at kjøpekontrakt inngås
forut for ferdigstillelse av byggeprosjektet, mens aksjeovertakelse utsettes
til etter at byggeprosjektet er ferdigstilt. I slike tilfeller beregnes det ikke
en syntetisk leie, ettersom aksjene først overtas og betales for ved ferdig
stillelse av bygget.
Forwardkontrakter reiser mange kompliserte juridiske, regnskapsrettslige
og entrepriserettslige spørsmål. Partene i en forwardkontrakt bør vie mye
oppmerksomhet til kjøpekontraktens formuleringer, ettersom kjøper og
selger ofte må forholde seg til denne kontrakten i en lang periode fremover,
og store verdier er i spill.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og partner Gøran Mjelde Aarvik
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TIPS 47

Tvangsinnløsning av
minoritetsaksjonærer

Dersom et morselskap eier minst 90 % av aksjene og tilsvarende andel av stemmene
i et aksjeselskap, f.eks. et eiendoms SPV, gir aksjeloven § 4-26 rett både for morselskapet og minoritetsaksjonærene til å kreve innløsning av minoritetsaksjene.
En tvangsinnløsning innebærer at morselskapet overtar minoritetens aksjer.
Innløsningskravet kan fremsettes på ethvert tidspunkt, forutsatt at morselskapet (direkte eller indirekte gjennom datterselskaper) eier minst 90 % av
aksjene og stemmene i eiendomsselskapet. Et selskap som ønsker å overta
100 % av aksjene i et eiendomsselskap trenger derfor bare å erverve 90 % av
aksjene på frivillig basis. Resten av aksjene kan tvangsinnløses.
Tilsvarende vil minoritetsaksjonærene kunne kreve at morselskapet innløser
deres aksjer. Dette gjør minoritetens aksjer likvide. Dersom morselskapet
ikke ønsker å oppnå en tvangsinnløsningsrett, eller ikke vil utsette seg for
et krav om tvangsinnløsning fra minoriteten, kan det være hensiktsmessig
å stoppe oppkjøpet under 90 %.
Tvangsinnløsningen gjennomføres ved et styrevedtak i morselskapet, eller ved
at minoriteten fremsetter et krav. Prisen på aksjene fastsettes i begge tilfeller
i første omgang ved at morselskapet gir et skriftlig tilbud om en løsningssum.
Det skal settes en frist for minoritetsaksjonærene til å komme med innsigelser
mot, eller avslå tilbudet. Selv om minoritetsaksjonærene skulle avslå pristilbudet, vil morselskapet likevel bli eier av innløsningsaksjene på det tidspunkt
kravet om utløsning fremsettes forutsatt at den samlede løsningssummen
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innbetales på en oppgjørskonto, eller utbetales til minoritetsaksjonærene.
En effekt av deponering istedenfor utbetaling er at morselskapet ikke tilfører
minoriteten likviditet til å drive skjønnsprosess. Ulempen med deponering
er at morselskapet må betale avsavnsrente til minoritetsaksjonærene fra
innløsningen og frem til utbetalingen av innløsningsbeløpet.
Løsningssummen fastsettes ved rettslig skjønn på morselskapets kostnad med
mindre partene har kommet til enighet om løsningssummen. Når særlige
grunner taler for det, kan det bestemmes at skjønnsrettens og minoritetens
kostnader helt eller delvis skal dekkes av minoritetsaksjonærene. Dette kan
eksempelvis være tilfelle dersom tilbudet om løsningssum var godt begrunnet
og representerte «virkelig verdi». Det følger av rettspraksis at løsningssummen
skal bygge på de underliggende verdier i selskapet. Dette betyr at aksjene i
et eiendomsselskap skal bygge på markedsverdien av eiendomsselskapets
eiendom(mer), og ikke på de bokførte verdiene. Det skal heller ikke gjøres
et fradrag for minoritets- eller likviditetsrabatt, selv om dette er vanlig ved
omsetning av minoritetsposter. Prosessen med skjønn kan være en kostbar
prosess, og man ser at enkelte minoritetsaksjonærer dessverre spekulerer i
dette ved å kreve en urimelig høy pris for å avstå fra å begjære skjønn. Det
kan derfor lønne seg for morselskapet å begrunne og dokumentere tilbudet
om løsningssum slik at minoriteten løper en større risiko for å måtte bære
saksomkostningene dersom kravet deres er urimelig høyt.
Ønsker et morselskap å erverve minst 90 %, men ikke å eksponere seg for
risikoen med å måtte innløse de siste aksjene, må det inngås aksjonæravtaler
der minoritetsaksjonæren(e) fraskriver seg retten til å kreve innløsning.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik, partner dr. juris Filip Truyen
og partner LLM (H) Haakon Blaauw
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eiendoms utvikling

Det er via ulike former for eiendomsutvikling at mange av de
største verdistigningene finner sted. Mislykkede eller dårlige
eiendomsutviklingsprosjekter kan på sin side resultere i at
verdien stagnerer, eller i ytterste konsekvens bortfaller.
Mange tvister kan unngås dersom partene tidlig i prosessen enes
om et godt og gjennomtenkt avtaleverk. Gode samarbeidsavtaler,
opsjonsavtaler og leiekontrakter, og bra samspill med Planog Bygningsetaten, øker sannsynligheten for gjennomførte
utviklingsprosjekter, reduserer risikoen for tvister og reduserer
risikoen for fremtidige forsinkelser i prosjektet.
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TIPS 48

Tidsfrister ved
byggesaksbehandlingen

Kommunenes byggesaksbehandling tar ofte lang tid. Plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser og tidsfrister som legger press på fremdriften i den kommunale
saksbehandlingen. Tiltakshaver vil imidlertid påta seg betydelig risiko ved å benytte
disse bestemmelsene.
Etter plan- og bygningsloven (plbl.) § 21-7 annet ledd plikter kommunen å
gi tillatelse til et omsøkt tiltak innen 3 uker etter at søknaden er mottatt.
Dette gjelder dersom tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i
medhold av loven, det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
og ytterligere tillatelse eller samtykke/uttalelse fra annen myndighet ikke
er nødvendig. Bestemmelsen får anvendelse på det som etter den gamle plbl.
var kjent som «enkle tiltak». Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden
innen utløpet av 3-ukersfristen, skal tillatelse regnes som gitt.
Plbl. har også frister for ferdigattest. Kommunen skal utstede ferdigattest
innen 3 uker etter at søknad om slik attest er mottatt sammen med nødvendig
dokumentasjon, jf. plbl. § 21-7 fjerde ledd. Dersom ferdigattest ikke er utstedt
innen fristen, kan tiltakshaver ta byggverket i bruk.
Risiko for tiltakshaver

Umiddelbart kan det fremstå som gunstig for tiltakshaver å benytte seg
av ovennevnte bestemmelser for å iverksette byggingen eller ta bygget i
bruk etter 3 uker. Ved å gjøre dette vil imidlertid tiltakshaver utsette seg
for betydelig risiko.
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Tiltakshaver vil for det første ha risikoen for at det faktisk er tale om et «enkelt
tiltak» som er omfattet av 3-ukersfristen, herunder at tiltaket er i samsvar
med alle relevante krav i loven med tilhørende forskrifter og gjeldende arealplaner samt at forholdene til naboer og andre offentlige myndigheter er i
orden. Tiltakshaver vil dernest ha risikoen for at fristen faktisk har begynt
å løpe, jf. kravene til komplett søknad etter plbl. § 21-2.
Når det gjelder ferdigattest så er det viktig å være klar over at overskridelse
av 3-ukersfristen kun innebærer at bygget kan tas i bruk. Det innebærer
ikke at ferdigattest skal anses for å være gitt og at tiltakshavers ansvarsrett
for bygget opphører. Videre innebærer det ikke at kommunens frist på 5 år
for etterfølgende tilsyn og rettingspålegg starter å løpe. Muligheten til å ta
bygget i bruk må heller ikke forveksles med en midlertidig bruksrett, hvilket
i så tilfelle ville tilkjennegi at kommunen anser tiltaket for å være så godt
som ferdig. Tiltakshaver bør på denne bakgrunn være svært tilbakeholden
med å la en eventuell kjøper eller leietaker ta bygget i bruk og dermed
gjennomføre avtalen som om byggverket var ferdig.
Oppsummering

Vårt råd er at tiltakshaver bør avvente formelle tillatelser og attester for
sine prosjekter for dermed å unngå mulig ansvar overfor det offentlige/
kontraktsparter. Dersom tiltakshaver ønsker å få fortgang i byggesaksbehandlingen, oppnås dette best ved å sørge for at søknadene er så gjennomarbeidet
og fullstendige som mulig og ved at det opprettholdes en god dialog med
kommunen.
Kontaktpersoner: Partner Bjørn Frode Skaar og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 49

Dispensasjon i byggesaker

Selv om et tiltak er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende planverk, kan
tiltakshaver likevel få byggetillatelse dersom kommunen gir dispensasjon. For utbygger
er det viktig å kjenne til de muligheter som ligger i denne dispensasjonsadgangen.
Hjemmelen til å dispensere finnes i plan- og bygningsloven («plbl.») § 19-2.
Dispensasjon innebærer at et byggetiltak, til tross for at det ikke oppfyller
krav i plan eller lov, likevel er lovlig så langt dispensasjonen rekker. Hvor
lenge dispensasjonen varer vil bero på vedtaket. En dispensasjon kan være
både permanent og midlertidig. Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt (f.eks. for X antall år eller til omstendighet Y inntrer/bortfaller) eller
for ubestemt tid, jf. plbl. § 19-3.
Plbl. § 19-2 gir kun anledning til å dispensere fra plan- og bygningsloven med
tilhørende forskrifter samt fra planer eller andre vedtak (f.eks. midlertidig
byggeforbud) i medhold av loven. Andre lover/forskrifter gir bestemmelsen
ikke hjemmel til å dispensere fra. Videre er det kun mulig å dispensere fra
såkalte materielle bestemmelser (f.eks. utnyttingsgrad), det er ikke adgang
til å dispensere fra saksbehandlingsregler (f.eks. krav til nabovarsling). Det
er også gjennomgående svært vanskelig å få dispensasjon fra krav av mer
sikkerhetsmessig karakter (f.eks. brannvernskrav).
Hvorvidt det innvilges dispensasjon vil bero på en konkret helhetsvurdering
fra kommunen sin side. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved dispensasjonen være klart
større enn ulempene. Videre bør det ikke gis dispensasjon dersom statlige
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eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonen. Det
er viktig å være klar over at § 19-2 er en såkalt «kan-bestemmelse», det vil
si at kommunen kan nekte dispensasjon selv om vilkårene formelt sett er
oppfylt. Kommunens skjønnsutøvelse ved dispensasjonsvurderingen kan i
liten grad overprøves av klageinstansen eller domstolene, så lenge skjønnet
bygger på relevante omstendigheter.
Søknad om dispensasjon må være grunngitt og dispensasjonen må nabovarsles
med mindre den åpenbart ikke berører naboens interesser. Det er også viktig
å være klar over at de ordinære fristene for behandling av søknader etter plbl.
§ 21-7 (hhv. 3 og 12 uker) ikke gjelder dersom tiltaket krever dispensasjon.
Behandlingen av dispensasjonssøknader kan således ta tid.
Dispensasjoner gir både tiltakshaver og bygningsmyndighetene fleksibilitet
til å gjennomføre ønskede prosjekter, selv om enkelte deler av tiltaket er i
strid med plan eller lov. Det er også viktig å være klar over muligheten for at
dispensasjon kan gis på vilkår. Dette gjør det mulig for tiltakshaver å foreslå
mellomløsninger som også bygningsmyndigheten kan leve med, hvilket ofte
vil bedre sjansen for å få innvilget dispensasjonen.
Kontaktpersoner: Partner Erlend W. Holstrøm og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 50

Forhåndstiltredelse ved
ekspropriasjon

Ikke sjelden må areal og rettigheter erverves ved ekspropriasjon i forbindelse med
byggeprosjekter, noe som kan ta flere år. Utbygger kan imidlertid fremskynde
prosessen ved hjelp av forhåndstiltredelse.
Grovt sett kan man dele en ekspropriasjonsprosess inn i fire deler:
1. Forvaltningens behandling av ekspropriasjonsspørsmålet (vedtak/tillatelse)
2. Domstolenes avgjørelse av erstatningsspørsmålet
3. Betaling av erstatning
4. Minnelig tiltredelse eller tiltredelse ved tvangsfullbyrdelse
Når areal eller rettigheter erverves ved ekspropriasjon, er det ikke uvanlig
at den part som blir utsatt for ekspropriasjonsinngrepet (ekspropriaten)
søker å trenere fremdriften og motsetter seg ethvert minnelig forslag. Når
ekspropriaten ikke medvirker, må utbygger normalt vente til erstatningen er
endelig fastsatt av domstolene, og deretter få besittelse av formuesgodet (det
som eksproprieres) ved namsmannens hjelp, jf. punkt 2. Konsekvensen er at
det kan ta lang tid fra ekspropriasjonstillatelse er gitt og frem til utbygger
faktisk får iverksatt arbeider basert på tillatelsen.
I slike tilfeller kan utbygger søke om tillatelse til å tiltre formuesgodet
før erstatningsskjønnet er rettskraftig. Dette omtales i alminnelighet som
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«forhåndstiltredelse». Forutsetningen for slik søknad er at utbygger har fremsatt
begjæring om skjønn for domstolene, jf. punkt 2 ovenfor om erstatningsfastsettelsen. Spørsmålet om hvorvidt tillatelse til forhåndstiltredelse skal
gis avhenger av en konkret vurdering, men i utgangspunktet kan utbyggers
alminnelige interesse i å komme raskt i gang med tiltaket utgjøre tilstrekkelig grunnlag for tillatelse.
Dersom det gis tillatelse til forhåndstiltredelse, kan utbygger kreve tiltredelsen
gjennomført umiddelbart og om nødvendig ved namsmannens hjelp – fravikelses
kravet er i seg selv tvangsgrunnlag. Dersom ekspropriasjonsinngrepet gjelder
en negativ servitutt som er påheftet et formuesgode som utbygger allerede
har rådighet over (f.eks. ved opphevelse av en villaklausul eller privat byggeforbud på utbyggers eiendom), kan utbygger imidlertid iverksette arbeidene
mot ekspropriatens protest og uten bistand fra namsmannen.
Utbygger må være oppmerksom på at forhåndstiltredelse blant annet kan
innebære følgende:
• Forvaltningen kan stille vilkår for tillatelsen, blant annet krav om bevissikring
og undersøkelser for å sikre beslutningsgrunnlaget til den etterfølgende
erstatningsfastsettelsen
• Utbygger må stå ved ekspropriasjonsinngrepet, hvilket innebærer at man
ikke kan ombestemme seg dersom skjønnet resulterer i en høy erstatning
• Utbygger kan bli pålagt å forskuttere deler av erstatningsbeløpet og/eller
stille sikkerhet overfor staten (som blir ansvarlig for erstatningsbeløpet
overfor ekspropriaten)
• Utbygger må betale avsavnsrente som tillegg i erstatningen beregnet fra
forhåndstiltredelsen fant sted.
Kontaktpersoner: Partner Bjørn Frode Skaar og advokatfullmektig
Håvard Hestenes Lothe
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TIPS 51

Rehabilitering eller
hovedombygging?

Den som skal utføre arbeider på eldre bygg, risikerer krav om at hele bygget må
tilpasses gjeldende byggtekniske krav. Dette kan medføre store kostnader og i verste
fall forhindre ønskede oppgraderinger.
Byggteknisk forskrift («TEK10») fastsetter detaljerte tekniske krav som supplerer
de generelle føringene i Plan- og bygningsloven («plbl.»), og gjelder som
hovedregel både for nybygg og for tiltak på eksisterende bygg.
I utgangspunktet gjelder krav etter TEK10 kun for det aktuelle tiltaket. Dersom
tiltaket får virkning for hele bygget, vil imidlertid kommunen kunne sette
som vilkår for byggetillatelsen at bygget som sådan skal tilpasses gjeldende
tekniske krav, jf. plbl. § 31-2. Dette har gjerne vært formulert slik at dersom
det er tale om en rehabilitering, vil TEK10 kun få anvendelse for det isolerte
tiltaket (eventuelt ikke i det hele tatt), mens det motsatte gjelder dersom
tiltaket kategoriseres som en hovedombygging. Grensegangen kan være
vanskelig, og vil også bero på kommunens skjønn.
Vi har vært i kontakt med Bygg og eiendomsrevisjon (BER) v/Nils-Erik
Christiansen som påpeker at det vil foreligge en hovedombygging dersom
man etter en byggteknisk vurdering finner at tiltaket utgjør en så stor endring
at bygningen i det vesentlige fremstår som fornyet. Erfaringsmessig vil blant
annet tiltak etter skader hvor skadetaksten overstiger 50 % av byggets verdi,
omfattende inngrep/endringer i brannskiller og/eller etablering av nye brannskiller og bruksendring, anses som hovedombygging. Endring av takvinkel og
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bygging av takoppløft dersom bygningen for øvrig ikke endres, vil normalt
ikke anses som hovedombygging. Hver sak må imidlertid vurderes konkret.
Selv om det er tale om en hovedombygging, kan det fortsatt være mulig
å unngå noen av kravene i TEK10. For det første kommer kun relevante
tekniske krav til anvendelse, eksempelvis vil baderomsarbeider ikke utløse
krav knyttet til energibruk. For det andre så kreves det at det aktuelle tekniske
kravet får forutsatt effekt. Det vil for eksempel ha liten eller ingen effekt å
følge gjeldende krav til isolasjon ved utskiftning av ett vindu dersom bygget
har en rekke andre vinduer som ikke skal byttes ut.
Plbl. § 31-2 gir også mulighet til unntak dersom det ikke er fysisk mulig
å tilpasse byggverket til tekniske krav, der fritak er nødvendig for å sikre
hensiktsmessig bruk og der tilpasningen blir uforholdsmessig kostbar, så
fremt bygningen ellers anses forsvarlig. Eksempler på tilfeller hvor det
ofte søkes om unntak fra TEK10 er eksisterende trapper som anses å ha
tilfredsstillende sikkerhet mot fall (selv om de mangler dobbel håndløper
mv.), eksisterende fasader, energieffektivitet (tilleggsisolering), støykrav,
taktil merking (ledelinjer) og oppmerksomhetsfelt, trinnfrie adkomster og
dagslysfaktorer.
Dersom tiltaket ikke omfattes av noen av unntaksmulighetene, kan tiltakshaver
som en siste mulighet søke om dispensasjon etter den alminnelige bestemmelsen
i plbl. § 19-2.
Kontaktpersoner: Partner Bjørn Frode Skaar og fast advokat Usman Ivar Shakar,
med bidrag fra Bygg og Eiendomsrevisjon AS (BER) v/Nils-Erik Christiansen
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TIPS 52

Generalfullmakter

I forbindelse med erverv av eiendom uten at ervervet blir tinglyst i forbindelse
med overdragelsen, benyttes ofte generalfullmakt for å sikre kjøper den rettslige
disposisjonsretten over eiendommen.
Når kjøper ikke får hjemmel til eiendommen, er han avhengig av at generalfullmakten gir de nødvendige rettigheter knyttet til disponeringen av eiendommen
for å unngå å måtte ha selgers medvirkning til slike disposisjoner. Kjøper vil
typisk ha behov for å tinglyse heftelser på eiendommen, overskjøte eiendommen
til fremtidige kjøpere og å signere dokumenter forbundet med utvikling av
eiendommen (byggesøknader, seksjoneringsbegjæringer mv.). Generalfullmakten bør således gi kjøper rett til å foreta enhver rettslig beføyelse over
eiendommen.
Fullmakten bør videre gjøres ugjenkallelig og tidsubegrenset, og det bør være
adgang til å overdra/transportere fullmakten til tredjepart. For at fullmakten
skal kunne benyttes ved signering av skjøter og pantobligasjoner, må den være
vitnebekreftet, jf. tinglysingsloven § 17. For slike tilfeller må fullmakten også
inneholde opplysninger om fullmaktsgivers sivilstand. Dersom fullmaktsgiver
er gift og eiendommen brukes som felles bolig, må ektefellen samtykke på
fullmakten, jf. tinglysingsloven § 13 femte ledd.
Dersom kjøper ønsker å disponere over eiendommen til fordel for seg selv,
kalles dette selvkontrahering. Eksempelvis kan det tenkes at kjøper ønsker
å tinglyse sitt erverv. Tinglysingen aksepterer ikke selvkontrahering med
mindre fullmakten uttrykkelig gir rett til dette, og de viser i så måte til
tinglysingsloven § 12. Fullmakten må dermed eksplisitt angi at den omfatter
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en rett for fullmaktshaver til å disponere over eiendommen til fordel for
seg selv, herunder overskjøte eiendommen til seg selv. En generell generalfullmakt som uten nærmere angivelse gir kjøper rett til «enhver rettshandel
over eiendommen», godtas ikke av tinglysingen og tinglysing vil bli nektet.
Husk også – ved bruk av fullmakten ved tinglysing – at dersom originalfullmakten ikke sendes inn ved tinglysingen, må det sendes en bekreftet kopi
av fullmakten som også påføres dato og følgende tekst: «Fullmakten gjelder
på tidspunktet for signering av dokumentet.»
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og fast advokat Usman Ivar Shakar

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | EIENDOMSUTVIKLING

127

TIPS 53

Risiko og ansvar for
fradeling av tomt

Ved salg av tomt som utgjør del av en eiendom, bør det avtales hvem som har
risikoen og ansvaret for at tomten blir fradelt. I verste fall risikerer kjøperen å
tape både eiendommen og kjøpesummen.
Om fradeling

Når en del av en eiendom blir solgt, må den aktuelle delen fradeles den
opprinnelige eiendommen og gis eget gnr. og bnr. for at den skal kunne
overskjøtes til kjøper. Ved overskjøtingen innføres kjøper i grunnboken som
hjemmelshaver til eiendommen. Dette gir kjøper rettsvern for ervervet, det
vil si at han er beskyttet mot godtroerverv og selgers kreditorer.
Ansvar og risiko

Partene bør for det første avtale hvem som skal gjennomføre fradelingen.
I dette ligger både hvem som skal stå for arbeidet med fradelingen, samt
hvem som skal bære kostnadene.
Videre bør det avtales hvem som har risikoen for at tomten faktisk blir fradelt.
Partene bør følgelig regulere hva som skal skje dersom fradeling ikke lar
seg gjennomføre, eksempelvis om dette skal medføre at partene kan gå fra
avtalen uten å kunne fremme noen krav mot hverandre eller om manglende
fradeling skal utgjøre mislighold som gir grunnlag for erstatning mv.
Dersom kjøper skal yte oppgjør før han får skjøte, det vil si før tomten er
fradelt, løper han en risiko for at fradeling ikke skjer, selger går konkurs eller
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dør før overskjøting etc. Kjøpesummen kan dermed gå tapt uten at kjøper får
tomten. Vår klare anbefaling er derfor at oppgjør skjer samtidig som overskjøtingen. Alternativt bør det opprettes en såkalt sikkerhetspakke for kjøper,
hvor kjøper får pant i hele eiendommen, samt urådighet over, forkjøpsrett til
og en (begrenset) fullmakt til å råde rettslig over hele eiendommen.
Manglende avtaleregulering

Dersom partene har inngått bindende avtale om salg av tomten uten at
spørsmålet om fradeling er regulert, vil det som hovedregel være selger som
har ansvaret for at fradeling blir gjennomført og som bærer kostnadene, jf.
avhendingslova § 2-1. Dette har også sammenheng med at det er selger som
kontrollerer eiendommens hjemmel og som dermed kan begjære fradeling,
jf. matrikkellova § 9 første ledd bokstav a). Dersom fradeling ikke gjennomføres, vil selger være i mislighold.
Meglers ansvar

Med mindre partene klart har avtalt noe annet, vil megler ha ansvar for
at skjøtet blir tinglyst, jf. eiendomsmeglingsloven (emgll.) § 6-9 (1) nr. 1.
Emgll. § 6-9 (3) lovfester nå en plikt for megleren som forestår oppgjøret til
å sørge for at kjøper har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen kan
disponeres på vegne av selger. Dette innebærer at megler som hovedregel
ikke skal kunne legge til rette for at kjøper og selger avtaler oppgjørsvilkår
som går ut på at hele eller deler av kjøpesummen utbetales til selger (eller
benyttes til å dekke meglers vederlag) før kjøper har fått tinglyst hjemmel
i eiendommen. Megler vil uansett ha en rådgivningsplikt overfor partene
knyttet til konsekvensene av og risiko ved manglende fradeling per oppgjørstidspunktet. Manglende rådgivning vil i seg selv kunne utgjøre brudd på
god meglerskikk, jf. emgll. § 6-1.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, senioradvokat Trude Gran
og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 54

Forkjøpsrett ved salg
av del av eiendom

I noen tilfeller vil det være aktuelt å selge deler av en seksjon eller en eiendom. Det
er da viktig å være klar over at øvrige sameiere normalt har forkjøpsrett til den
sameieandel som selges.
Salg av deler av en seksjon eller en eiendom kan for eksempel være aktuelt ved
overdragelse av en parkeringsplass i et garasjesameie eller ved overdragelse
av en mindre del av en større eiendom som senere skal fradeles.
Dersom en del av en eiendom skal overdras vil de øvrige sameierne i eiendommen
som utgangspunkt ha forkjøpsrett etter sameieloven. Sameielovens utgangspunkt kan imidlertid fravikes ved avtale, typisk i en sameieavtale eller i en
egen avtale mellom sameierne. En slik avtale kan gå ut på at det ikke skal
foreligge forkjøpsrett, eller den kan inneholde presiseringer og avklaringer
med hensyn til utøvelsen av forkjøpsretten.
Dersom det ikke foreligger noen avtaleklausuler om forkjøpsrett vil utøvelsen
av sameielovens forkjøpsrett for en stor del følge de regler som er inntatt i
løsningsrettsloven. Etter løsningsrettsloven § 10 kan selgeren av sameie
andelen gi de øvrige sameierne et forhåndstilbud og på den måten få avklart
om de øvrige sameierne vil utøve sin forkjøpsrett. Forhåndstilbudet må gis
i form av et skriftlig tilbud til sameierne om å erverve sameieandelen, og
sameierne må få en akseptfrist på to måneder. Dersom en eller flere av de
øvrige sameierne aksepterer tilbudet er den selgende sameier forpliktet til
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å stå ved tilbudet. Dersom ingen av sameierne aksepterer tilbudet står den
selgende sameieren fritt til å selge sin sameieandel på like betingelser som
er like eller strengere enn tilbudet i en periode på to år.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og advokatfullmektig Erik Sverdrup Mår
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TIPS 55

Kommunal forkjøpsrett
og forkjøpsrett ved
seksjonering

Erverv av leiegårder kan utløse kommunal forkjøpsrett. Videre utløser seksjonering
av leiegårder, og av useksjonert eiendom for øvrig, forkjøpsrett for eiendommens
leietakere. Som kjøper og/eller eiendomsutvikler er det viktig å være oppmerksom
på disse regelsettene.
Kommunal forkjøpsrett

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (leiegårdsl.) gir kommunen
forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder, det vil si utleieeiendom hvor
mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse og inneholder
minst fem boliger. Loven gjelder i utgangspunktet kun for useksjonerte
leiegårder, forutsatt at det ikke er tale om samleseksjoner for boliger som
inneholder minst fem boliger.
Loven gjelder også ved salg av 50 % eller mer av aksjene/andelene i det
selskapet som eier eiendommen. Videre er loven antatt å gjelde ved salg av
aksjer i holdingselskaper som kontrollerer det eiendomsselskapet som eier
eiendommen, jf. Rt-2008-96.
Inngås det avtale som faller under lovens anvendelsesområde, plikter kjøper
og selger å gi kommunen skriftlig melding. Kommunens frist for å utøve
forkjøpsretten er fire måneder fra meldingen er mottatt. Gjør kommunen
forkjøpsretten gjeldende, må kommunen kjøpe leiegården til partenes avtalte
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pris. Gjøres forkjøpsretten gjeldende i forbindelse med salg av aksjer, er det
imidlertid leiegårdens «omsetningsverdi» som skal legges til grunn. Dette kan
være en helt annen verdi enn den som har blitt avtalt mellom partene. Selger
og kjøper bør derfor på forhånd avklare hvem som har risikoen for eventuell
prisendring. Selger og kjøper har for øvrig rett til å kreve vederlag av kommunen
for nødvendige utlegg de har hatt tilknyttet overdragelsen, jf. leiegårdsl. § 7.
Fra det tidspunkt forkjøpsretten kan gjøres gjeldende, mister selger og kjøper
disposisjonsretten over eiendommen. De har imidlertid rett og plikt til å
utøve nødvendig vedlikehold, og kan tinglyse skjøtet eller kjøpekontrakten.
Forkjøpsrett ved seksjonering

Dersom en useksjonert eiendom seksjoneres, har eiendommens leietakere
rett til å kjøpe vedkommende seksjon til 80 % av seksjonens salgsverdi, jf.
Lov om eierseksjoner (esl.) §§ 14 og 16. Forkjøpsretten gjelder kun leietakere
som leier bolig (ikke lokaler) i eiendommen på det tidspunkt seksjoneringen
gjennomføres, det vil si når innføring i matrikkelen skjer.
Forkjøpsretten har flere unntak. Retten gjelder for eksempel ikke når kommunen
utøver kommunal forkjøpsrett som beskrevet over, eller ved reseksjonering
etter esl. §§ 12 og 13 med mindre matrikuleringen gjelder reseksjonering
som innebærer oppdeling av samleseksjon for boliger til enkeltseksjoner
og ved omgjøring av en vaktmesterbolig som tidligere har vært fellesareal
til egen seksjon.
Forkjøpsretten gjelder heller ikke for leietakere med leieavtale som etter
sitt innhold vil utløpe uten oppsigelse før leieretten har vart i to år. Husk
imidlertid husleielovens begrensninger i adgangen til å avtale kortere leietid
enn tre år, jf. 9-3.
Forkjøpsretten kan frafalles av den enkelte leietaker, men dette må i så tilfelle
skje før seksjonene er innført i matrikkelen. Omgåelser av forkjøpsrettsreglene
i form av eksempelvis etablering av fremleieforhold, vil trolig rammes.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 56

Parkeringsnormen

De aller fleste byer i Norge har en eller flere parkeringsnormer som stiller særskilte
krav til parkeringsdekningen i byen. Dersom en eiendomsutvikler tar feil av parkeringskravene, kan dette medføre betydelige merkostnader og i verste fall hindre
realisering av ønskede prosjekter.
Om parkeringsnormen

Parkeringsnormen fastsettes av den enkelte kommune på kommuneplansnivå
og varierer fra by til by. Kravene kan også variere mellom ulike områder av
byen, for eksempel vil kravene for indre by typisk være annerledes enn for
ytre by. Parkeringsnormen vil som oftest inneholde enten minimumskrav eller
maksimumskrav til parkering, eventuelt en kombinasjon av disse (intervall).
Videre vil det vanligvis være ulike krav for ulike typer eiendommer, for
eksempel mellom bolig- og næringseiendommer, men også mellom ulike
former for næringsvirksomhet. For enkelte virksomheter kan arealet være
avgjørende for parkeringsdekningen (kontor, forretning mv.), mens for andre
virksomheter kan kravene være knyttet til antall brukere (restauranter, kino
mv.) eller antall årsverk (bensinstasjon, gatekjøkken og barnehage mv.).
Parkeringsnormens virkning

Parkeringsnormen gjelder i utgangspunktet ved alle søknader om nybygging,
ombygging eller bruksendring. Det kan imidlertid være fastsatt særskilte
parkeringskrav i reguleringsplanen som vil kunne gjelde i stedet. Forholdet
mellom parkeringsnormens krav og krav i eksisterende reguleringsplaner
varierer fra kommune til kommune. Det er derfor viktig at tiltakshaver undersøker dette nærmere og tar kontakt med kommunen ved tvil.
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Uansett er det viktig å være klar over at parkeringsnormen kun er en veiledende
norm og ikke en forskrift kommunen uten videre kan bruke som hjemmel for
å avslå en byggesøknad eller stille bestemte vilkår. Kommunen må vurdere
det konkrete tilfellet og gi tillatelse dersom den ut fra en totalbedømmelse
etter plan- og bygningsloven finner å kunne fravike de veiledende normene.
Dersom reguleringsplanen henviser til parkeringsnormen, må imidlertid
tiltakshaver få dispensasjon for å unngå parkeringsnormens krav. Enkelte
kommuner har også etablert såkalt frikjøpsordning, hvor tiltakshaver fritas
fra å opparbeide parkeringsplasser på egen eiendom mot å betale et bestemt
beløp per plass.
Ovennevnte innebærer at tiltakshaver for det første må avklare hvorvidt
det aktuelle tiltaket i det hele tatt utløser noe parkeringskrav. Eksempelvis
kan det tidvis være tvil om hvorvidt det egentlig foretas en oppgradering
eller en ombygging som kan utløse krav etter parkeringsnormen. For det
andre må tiltakshaver avklare hvilke parkeringsbestemmelser som faktisk
gjelder for eiendommen. At reguleringsplanen eventuelt ikke inneholder
parkeringsbestemmelser, betyr ikke nødvendigvis at kommunen ikke kan
eller vil stille krav til parkeringsdekningen når den behandler byggesaken.
Selv om det ikke skal utføres store arbeider, er det viktig at tiltakshaver også
er oppmerksom ved endring av virksomheten på eiendommen. I Oslo vil
for eksempel en endring fra verksted til lager kunne medføre en halvering
av maksimum antall tillatte parkeringsplasser, eller i motsatt tilfelle en
dobling av minimum antall parkeringsplasser. En tilsynelatende moderat
bruksendring kan dermed i gitte tilfeller medføre store omleggingskostnader
for tiltakshaver.
Kontaktpersoner: Partner Bjørn Frode Skaar og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 57

Dagmulkt i
entrepriseforhold

Dersom entreprenøren er forsinket i forhold til avtalte milepæler eller avtalt sluttfrist, kan det bli spørsmål om vilkårene for dagmulktsansvar foreligger, og i så
fall hvordan dagmulkten skal beregnes og gjøres opp.
Dagmulkt påløper selv om byggherren ikke er påført et tap. Det er derfor all
grunn til å lese dagmulktsbestemmelser nøye. Kommersielt er det imidlertid
ofte akseptabelt for begge parter i en kontraktsforhandling med dagmulkt: Det
gjør jobben lettere for byggherren som mener entreprenøren er i forsinkelse,
og vil som oftest begrense entreprenørens risiko.
Når påløper dagmulkt?

Dagmulkt påløper normalt når entreprenøren er forsinket, men er i standardkontraktene (NS 8405 og 8407) begrenset til forsinkelse på de fristene som
uttrykkelig er belagt med dagmulkt, herunder avtalt sluttfrist. Det er ikke
noe krav om at entreprenøren må kunne bebreides for ikke å ha møtt den
aktuelle fristen. Vurderingen av om det er grunnlag for dagmulkt består
derfor som et utgangspunkt i å sammenholde de fastsatte dagmulktbelagte
fristene med tidspunktet for entreprenørens faktiske utførelse.
Denne vurderingen vil imidlertid ikke alltid være like enkel. Dersom entreprenøren kan påvise at årsaken til at fristen ikke ble møtt er force majeure eller
forhold byggherren svarer for, for eksempel endringer, svikt i byggherrens
leveranser eller annen medvirkning etter kontrakten, vil det ikke være
grunnlag for dagmulktsansvar. I slike situasjoner vil entreprenøren kunne
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kreve fristforlengelse. I så fall vil det teknisk sett ikke foreligge noen forsinkelse selv om leverandøren ikke møter de opprinnelige fristene.
Utmåling av dagmulkten

Dagmulkt er en form for normaltapserstatning. Dette innebærer at byggherren
ikke trenger å dokumentere et økonomisk tap eller tapets størrelse. Dagmulkten
forenkler altså erstatningsoppgjøret ved at prosesskapende bevis- og skjønnsspørsmål omkring konsekvensene av entreprenørens forsinkelse for byggherren
unngås.
I NS 8405 og NS 8407 er regelen gjort slik at dagmulkten beregnes av
kontraktssummen av det arbeidet som skulle vært ferdig ved en dagmulkt
sanksjonert frist eller ved sluttfrist. Dagmulkten utmåles altså som en ren
funksjon av antall dagers forsinkelse og kontraktssummen av det arbeid
som skulle ha vært ferdig.
Både ved oversittelse av dagmulktbelagte frister og ved oversittelse av sluttfristen, er den prosentvise dagmulkt 0,1. Men dette betyr ikke at dagmulkten
målt i kroner er den samme uavhengig av hvilken frist som oversittes. Siden
beregningsgrunnlaget for dagmulkten øker etter hvert som prosjektet skrider
frem, øker også dagmulktens størrelse og presset på entreprenøren om rettidig
oppfyllelse frem mot avtalt leveringsdato.
Dagmulkt som en ansvarsbegrensning

Entreprenørens samlede ansvar for dagmulkt under kontrakten er i standardkontraktene begrenset til 10 % av kontraktssummen. Med kontraktssummen
menes det opprinnelig avtalte vederlag for entreprenørens kontraktsforpliktelser,
inkludert mva. Dette innebærer at tilleggsarbeider og lønns- og prisstigning
ikke inngår i beregningsgrunnlaget. Ansvarsbegrensingen gjelder likevel
ikke dersom entreprenøren har opptrådt forsettelig eller grovt uaktsomt.
Kontaktpersoner: Partner Erlend W. Holstrøm, senioradvokat Kenneth Foyn Markeng
og advokatfullmektig Jonathan Kjerschow
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TIPS 58

Krav om energiattest

Fra 2010 har det vært obligatorisk med energiattest for nybygg, eksisterende
yrkesbygg over 1000 m2 og i forbindelse med salg og utleie av alle boliger og
bygninger. Overtredelse kan medføre overtredelsesgebyr.
En energiattest består av et energimerke som gjenspeiler byggets energiog oppvarmingskarakter. Videre inneholder energiattesten en liste med
mulige tiltak for å effektivisere byggets energibruk. Attesten er gyldig i
10 år fra utstedelsesdatoen. Nærmere regler om energiattesten finnes i
Energimerkeforskriften.
Eieren plikter å fremskaffe energiattest

Plikten til å fremskaffe energiattest påhviler eieren av bygget. Hvem som
skal anses som «eier», er definert i energimerkeforskriften § 3 bokstav h).
Det fremgår her at «eier» er innehaveren av grunnbokshjemmelen i henhold
til tinglysingsloven § 14, seksjonseier i henhold til eierseksjonsloven § 1,
andelseier i medhold av borettslagsloven § 1‑1 eller eier av aksje i bolig eller
bygning med tilknyttet bruksrett.
Krav om energiattest ved salg og utleie

Energimerkeforskriften §§ 5 og 6 regulerer krav om energiattest ved salg
eller utleie. I begge tilfeller plikter eieren å fremlegge energiattest før avtale
blir inngått. Dersom en bygning utelukkende består av utleieboliger, kan
plikten oppfylles ved at det fremlegges energiattest for en representativ
bolig. Hvis bygningen ikke er ferdigstilt, kan eieren garantere for energi- og
oppvarmingskarakter før avtale inngås med kjøper eller leietaker. Endelig
energiattest skal i så fall fremlegges før ferdigstillelse.
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Dersom eieren ikke har fremlagt energiattest etter skriftlig anmodning fra
kjøper, kan kjøperen få utarbeidet en energiattest for selgers regning innen
ett år etter at avtalen er inngått. Energimerkeforskriften fastslår videre
at hvis salg eller utleie markedsføres, skal energiattesten være en del av
markedsføringen.
Energimerkeforskriften kan ikke fravikes ved avtale, hvilket blant annet
innebærer at kjøper og selger ikke kan avtale seg i mellom at det ikke skal
fremlegges energiattest ved salg.
Krav om energiattest for yrkesbygg over 1000 m2 og for nybygg

Av energimerkeforskriften § 7 fremgår det at eier skal ha energiattest for
nyoppført bolig eller bygning før ferdigstillelse. Hovedombygging av eksisterende
bygning er her likestilt med nyoppføring, som utløser krav om energiattest.
Det fremgår videre av energimerkeforskriften § 8 at yrkesbygg med mer enn
1000 m2 samlet bruksareal skal ha energiattest. Med «yrkesbygg» menes her
bygning eller del av bygning som utgjør en selvstendig enhet som ikke benyttes
til boligformål. For yrkesbygg med mindre enn 1000 m2 samlet bruksareal,
stilles det følgelig ikke krav til energimerking med mindre bygningen selges,
leies ut eller er nyoppført.
Overtredelsesgebyr

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr i medhold av energimerkeforskriften
§ 21. Overtredelsesgebyr forutsetter imidlertid at vilkårene i energiloven
§ 10-7 er oppfylt, herunder krav om forsettlig eller uaktsom overtredelse.
NVE har også hjemmel til å føre tilsyn med at energimerkeforskriften overholdes,
jf. energilovforskriften § 7-2. Overtredelser kan følgelig avdekkes gjennom
NVEs tilsyn eller som følge av klager til NVE.
Kontaktpersoner: Partner Morten Hugo Berger og advokatfullmektig
Lars Erik B. Schjeide
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TIPS 59

Miljøsertifisering
(BREEAM)

Det har blitt stadig vanligere med miljøsertifisering av næringsbygg. For den som
skal utvikle slike bygg kan det lønne seg å være oppmerksom på muligheten til
slik miljøsertifisering.
Miljøsertifisering av næringsbygninger er en voksende trend i næringseiendomsmarkedet. Det antas at slik sertifisering i fremtiden vil bli viktig både på
eier- og leietakersiden. En rekke større aktører innenfor eiendomsutvikling
i Norge har i senere tid satt som mål at nye prosjekter skal miljøsertifiseres.
Det er generelt antatt at miljøsertifiserte bygg vil være mer attraktive på
markedet, især for de større leietakerne.
BREEAM er per i dag den ledende miljøklassifiseringsstandarden i Europa. I
Norge har Norwegian Green Building Council («NGBC») lisensen for sertifisering
i henhold til BREEAM standarden, og har i den forbindelse utarbeidet en egen
BREEM NOR standard. BREEAM NOR inneholder den samme faktiske input
som den internasjonale, men har en noe annerledes vekting av kriteriene.
BREEAM NOR sertifisering av næringsbygg foretas normalt av nybygg
eller ved større rehabiliteringer, herunder knytter en stor del av kriteriene
knytter seg til byggeprosessen. Det er imidlertid også utviklet en BREEAM
IN USE standard. Denne kan benyttes til å sertifisere et eksisterende bygg
med leietakere, uten at det er krav om større byggetiltak.
En BREEAM NOR sertifisering gir bygget en karakter på enten «not classified»,
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«accepted», «pass», «good», «very good», «excellent» eller «outstanding». Dersom
man får karakteren «accepted», har bygget ifølge NGBC en bedre standard
enn norske lov/forskriftsfestede krav til nybygg. På verdensbasis har kun
3 bygg fått karakteren «outstanding».
Det er grunn til å anta at utbyggere i fremtiden vil bli mer «taktiske» med
hensyn til byggets egenskaper og byggeprosessen for å kunne oppnå en
høyere score på miljøsertifiseringen samtidig som kostnadsnivået holdes nede.
Klassifiseringen bygger på dokumentasjon, slik at det er viktig å sørge for å
dokumentere alle faktiske forhold som inngår i BREEAM NOR standarden
underveis i byggeprosessen. Vurderingen skal foretas av en autorisert BREEAM
NOR revisor, som er utdannet, godkjent og lisensiert av NGBC. Selve klassifiseringsbeviset kan bestilles, men dette har en kostnad. Vi antar derfor at
det i praksis er slik at bygget blir sertifisert, men at beviset ikke hentes ut
før noen ber om det, for eksempel i forbindelse med en transaksjon eller
inngåelse av leiekontrakt.
Kostanden til BREEAM NOR sertifisering er antatt å ligge mellom NOK 200 000
til NOK 500 000 avhengig av hvor godt byggherren kjenner prosessen og
dokumentasjonskravene. Vi har blant annet sett anslag om en økning i planleggingskostandene med 5–10 %. I hvilken grad sertifisering medfører økning i
byggekostnadene vil i stor grad bero på om BREEAM sertifiseringen medfører
at utbygger velger løsninger som ellers ikke ville blitt valgt, samt hvilket
ambisjonsnivå det er for prosjektet. Det vil for eksempel være stor forskjell
på om bygget skal klassifiseres til «very good» eller «excellent».
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 60

Ferdigattest

Ved arbeider på, samt ved kjøp av, fast eiendom er det viktig med dokumentasjon
på at byggverk et er lovlig oppført og lovlig kan tas i bruk. Dette bekreftes ved
fremleggelse av en ferdigattest.
En ferdigattest markerer at byggesaken er avsluttet og er en bekreftelse fra
bygningsmyndighetene på at tiltaket er oppført i henhold til gitte tillatelser
og for øvrig i samsvar med plan- og bygningsloven («plbl.»).
Med enkelte unntak skal alle søknadspliktige tiltak avsluttes med ferdigattest,
jf. plbl. § 21-10 første ledd. Det er viktig å merke seg at kravet også gjelder
for søknadspliktige tiltak som tiltakshaver kan forestå selv, jf. plbl. § 20-2.
Det er videre viktig å være oppmerksom på at ferdigattesten følger det
enkelte tiltak. Det kan således være flere ferdigattester knyttet til ett byggverk
(fasadeendringer, bruksendringer etc.). En kjøper bør derfor forsikre seg om
at det foreligger ferdigattest for alle relevante tiltak.
Den viktigste effekten av en ferdigattest er at den gir rett til å bruke tiltaket.
Slik rett vil ofte allerede foreligge i form av en midlertidig brukstillatelse,
jf. plbl. § 20-10 tredje ledd, men det er formelt sett kun ferdigattesten som
gir permanent rett til bruk.
Vilkårene for å få utstedt ferdigattest er at det foreligger dokumentasjon
(utkvittert gjennomføringsplan) som bekrefter at de relevante kravene er oppfylt.
Der det er krav om kontroll, skal det bekreftes at det er utført sluttkontroll.
I øvrige tilfeller er det tilstrekkelig at det foreligger samsvarserklæringer
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fra ansvarlige foretak. I tilfeller hvor det ikke foreligger krav om ansvarlige
foretak, er det tilstrekkelig med en erklæring fra tiltakshaver.
Bygningsmyndighetene har skjønnsmessig adgang til å utstede ferdigattest
også når det foreligger bagatellmessige overtredelser. Dette er noe annet
enn at det gjenstår arbeider. I sistnevnte tilfelle kan bygningsmyndighetene
i høyden gi midlertidig brukstillatelse. Byggverket kan da tas i bruk, men
med plikt til å fullføre arbeidene slik at ferdigattest kan utstedes.
En bør være oppmerksom på at bygningsmyndighetenes behandling er begrenset
til en vurdering av om arbeidet er utført i henhold til tidligere dokumentasjon. For øvrig må bygningsmyndighetene ha tillit til den kontrollen som
er utført. Bygningsmyndighetene kan imidlertid føre tilsyn når som helst
under byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattesten er utstedt, jf. plbl.
§ 25-2 annet ledd. Slikt tilsyn kan kun gjennomføres med sikte på å avdekke
feil og mangler fra prosjekteringen eller utførelsen. I tillegg har bygningsmyndighetene en alminnelig og tidsubegrenset tilsynsrett ved mistanke om
ulovlige forhold som kan medføre fare mv., jf. plbl. § 31-7.
Dersom bygningsmyndighetene ikke har utstedt ferdigattest innen 3 uker
etter søknad er mottatt, kan tiltakshaver lovlig ta bygget i bruk, jf. plbl. § 21-7
fjerde ledd. Vi anbefaler imidlertid at man er tilbakeholden med å benytte
denne muligheten da den utsetter tiltakshaver for risiko. Dette er nærmere
beskrevet i vår artikkel «Tidsfrister ved kommunal saksbehandling».
Kontaktpersoner: Partner Erlend W. Holstrøm og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 61

Private utbyggingsavtaler

I utbyggingsområder vil reguleringsplanen ofte inneholde rekkefølgebestemmelser
som innebærer at den enkelte tomt ikke kan bygges ut før visse felles innretninger
er på plass. Dersom det er flere ulike grunneiere kan det medføre behov for en
privat utbyggingsavtale.
Et gjennomgående problem ved bruk av rekkefølgekrav i byggefelt med flere
ulike grunneiere er hvordan man skal fordele ansvaret for å etablere felles
anlegg og infrastruktur, og når dette skal skje.
Denne problemstillingen kan løses på flere måter, blant annet ved bruk av
jordskifte og refusjonsordningen etter plan- og bygningsloven. Av hensyn
til tid og forutberegnelighet vil det imidlertid ofte være å foretrekke at dette
løses i en privat utbyggingsavtale mellom grunneierne. En slik avtale bør i
det minste ta høyde for følgende forhold:
Fradeling og matrikulering: Det bør utarbeides en utparselleringsplan, hvor
den nærmere fradelingen av byggetomtene klarlegges.
Grensejustering/makeskifte: En hensiktsmessig utnyttelse av byggetomtene
vil ofte betinge at det finner sted grensejusteringer og/eller makeskifter der
dette er nødvendig.
Adkomstrettigheter og bruksrettigheter. Eventuelt behov for tinglyste adkomstrettigheter eller bruksretter over nabotomter bør avklares så tidlig som mulig.
Kostnader til etablering av felles anlegg og infrastruktur. Det kan tenkes en rekke
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forskjellige fordelingsmetoder, for eksempel likedeling (ofte urettferdige
utslag), fordeling basert på nyttebetraktninger (jf. prinsippet i veiloven § 54),
fordeling basert på grunneiers forholdsmessige andel av det totale utbyggingsvolumet, eventuelt samme fordelingsnøkkel som etter refusjonsordningen i
plan- og bygningsloven § 18-7, det vil si med en halvpart på hver av faktorene
tomteareal og tillatt utnytting.
Organisering av fellesområder (lekeplass, park mv.). Det kan for eksempel være
aktuelt å skille ut disse områdene som egne matrikkelenheter/tomter, hvor
de relevante boligtomtene har hver sin sameieandel (realsameie). Eventuelt
kan det opprettes et huseierlag/velforening, hvor de relevante boligtomtene
har rett og plikt til å være medlem, herunder en løpende forpliktelse til å
bidra med en forholdsmessig andel til vedlikehold.
Ansvar og progresjon. Det bør avtales hvem som skal ha ansvaret for å besørge
den faktiske gjennomføringen av anleggsarbeidet. Det kan for eksempel
avtales at én eller flere av grunneierne skal forestå den praktiske kontakten
med entreprenør, være kontraktspart mv. Det bør også inntas regulering om
ønsket progresjon, for eksempel at partene forplikter seg til å jobbe aktivt
og kontinuerlig for å få etablert det aktuelle anlegget og/eller at det avtales
konkrete milepæler.
Overfor «gjenstridige» grunneiere kan det ofte være lurt å påpeke at manglende
avklaring av slike forhold gjennomgående vil ha betydning for boligtomtenes
salgbarhet. Verdien på boligtomtene vil erfaringsmessig være størst dersom
disse er «byggeklare», det vil si at påkrevet felles infrastruktur er etablert
eller at det i det minste foreligger bindende avtaler om når og hvordan disse
skal etableres.
Det er viktig å være klar over at det er full avtalefrihet på dette området, slik
at grunneierne står fritt til å fremforhandle løsninger innenfor rammen av
reguleringsplanen og eventuelle utbyggingsavtaler med kommunen.
Kontaktpersoner: Partner Bjørn Frode Skaar og fast advokat Usman Ivar Shakar
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skatt og avgift

Få enkeltelementer anses så irriterende som unødvendig skatte- og
avgiftsbelastning. I motsetning til for lav leie, som tross alt kommer
leietakeren til gode, eller feil kjøpesum, som kommer motparten til
gode, er det ingen avtaleparter som nyter godt av dårlig skatteog avgiftsplanlegging, og det er derfor ingen goodwill eller andre
positive effekter forbundet med dette. Små feil kan dessuten få
store konsekvenser, som kan vise seg flere år etter at gevinsten er
materialisert og disponert – som følge av et bokettersyn. De små
feilene blir som regel også fanget opp ved gjennomgang av selskapet
i forbindelse med et salg. Vår erfaring er at mangelfull eller feil
planlegging og manglende kjennskap til regler eller praktiseringen av
disse, ofte medfører en betydelig risiko som kan koste dyrt.
I dette skatte- og avgiftskapitlet har vi derfor samlet en del praktiske
tips det er viktig å være oppmerksom på for å kunne ha en virksomhet
som er optimalt drevet med hensyn til skatt og avgift, og for å kunne
foreta korrekt rapportering til myndighetene.
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TIPS 62

Dokumentavgift

Hvilke disposisjoner utløser dokumentavgift, og hvilke unntak fra dokumentavgiftsplikten gjelder?
Disposisjoner som utløser dokumentavgift

Overføring av hjemmel til fast eiendom utløser dokumentavgift til staten
med 2,5 % av eiendommens markedsverdi. Dette innebærer at alle registreringer av eierskifte i grunnboken som utgangspunkt utløser dokumentavgift.
Kravet om dokumentavgift utløses uavhengig av om hjemmelsoverføringen
skjer i form av salg eller gave, og gjelder alle typer fast eiendom, herunder
boligeiendom, fritidseiendom, eierseksjoner etc.
Også overføring av bygg på fremmed grunn med tilhørende festerett, utløser
dokumentavgift. Dette gjelder også dersom en festekontrakt skal slettes, så
lenge det er oppført bygg på festetomten.
Unntak fra dokumentavgiftsplikten

Tinglysing av rettigheter i fast eiendom, herunder adkomstrett, leierett etc.,
utløser ikke dokumentavgift. I tillegg gjelder en del unntak fra/modifiseringer
av dokumentavgiftsplikten. Her nevnes noen av de viktigste:
• Hjemmelsoverføring som ledd i enkelte fisjoner, fusjoner og selskapsrettslige omdanninger er fritatt fra dokumentavgift.
• Ved første gangs hjemmelsoverføring av en nyoppført bygning som ikke er
tatt i bruk, samt ved overføringer av bygg under arbeid, betales dokument
avgift kun av tomteverdien, jf. stortingsvedtaket § 3.
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• Ved tinglysing av første gang overføring av hjemmel til eierseksjon eller til
en fysisk del av en eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og
boligaksjeselskap, betales kun NOK 1000 i dokumentavgift per hjemmelsoverføring, jf. stortingsvedtaket § 1.
• Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15 er fritatt fra dokumentavgift
ved tinglysing av skjøte som fastsetter ombytting av tidligere tinglyste
sameieandeler med fysisk bestemte deler av eiendommen, jf. stortingsvedtaket § 2 d).
• Overføring av fast eiendom som arv til lovbestemte arvinger, er fritatt fra
dokumentavgift såfremt overføringen skjer i forbindelse med dødsfall, jf.
stortingsvedtaket § 2 f). Forskudd på arv er ikke omfattet. Overføring av
fast eiendom til testamentarving gir rett til fritak bare dersom hjemmelen
overføres videre til tredjepart samme dag, jf. stortingsvedtaket § 2 j).
• Tinglysing av skjøte som overfører eiendommer mellom ektefeller er fritatt
for dokumentavgift. Dette gjelder både overføringer under ekteskapet og
overføringer i forbindelse med separasjon eller skilsmisse, samt også ved
skifte av felleseie ved den ene ektefellens død, jf. stortingsvedtaket § 2 e).
Også overføring som følge av samlivsbrudd mellom samboere er fritatt,
jf. dokumentavgiftsloven § 8, men dette gjelder ikke fritidsbolig og altså
heller ikke overføringer i løpet av samlivet. Dokumentavgiftsfritaket for
samboere gjelder kun dersom de har hatt felles folkeregistrert adresse i
minst to år eller venter, har eller har hatt felles barn.
Dersom man mener å ha krav på dokumentavgiftsfritak, må dette opplyses
om i skjøtet sammen med bestemmelsen som hjemler fritaket. Man bør også
skrive noen utfyllende ord om hva fritaket gjelder, samt vedlegge nødvendig
dokumentasjon.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen, senioradvokat Jens Aas
og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 63

Dokumentavgift, foreldelse
og krav om tilleggsavgift

Plikten til å svare dokumentavgift med 2,5 % av dokumentavgiftsgrunnlaget ved
tinglysing av hjemmelsoverføringer reguleres av dokumentavgiftsloven, forskrift om
dokumentavgift og det årlige stortingsvedtaket om dokumentavgift. De færreste er
imidlertid kjent med de særlige foreldelsesregler som gjelder for dokumentavgift, og
at det også foreligger hjemmel for ileggelse av tilleggsavgift i dokumentavgiftsloven.
Dette ser vi nærmere på i dette tipset.
Det er reell markedsverdi på tinglysingstidspunktet som er grunnlaget for
beregning av dokumentavgift. Ved tinglysing av dokument som overfører
hjemmel til fast eiendom – normalt et skjøte – skal innsenderen av skjøtet
innføre salgssummen i dokumentet. Dersom salgssummen er lavere enn
reell markedsverdi, skal reell markedsverdi opplyses.
Dersom et skjøte blir tinglyst med et dokumentavgiftsgrunnlag som er for
lavt, vil dokumentavgiftsloven («dal.») § 4 kunne komme til anvendelse.
Bestemmelsen medfører at dersom den som skal svare dokumentavgift,
eller noen som handler på dennes vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt
forsøker å unndra dokumentavgift ved å gi uriktige opplysninger, kan det
ilegges tilleggsavgift med inntil det dobbelte av det pliktige avgiftsbeløp.
I gjentakelsestilfeller kan tilleggsavgiften utgjøre inntil det firedobbelte.
Vi påpeker også at den som står oppført som rekvirent ved tinglysingen av
dokumentet, risikerer å bli holdt ansvarlig for innbetaling av dokumentavgift
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og tilleggsavgift på lik linje med den som erverver grunnbokshjemmelen
ved tinglysingen, jf. dal. § 6 annet og tredje ledd.
Forskrift om dokumentavgift § 2-5 gir hjemmel for etterberegning av
dokumentavgift dersom avgiften er blitt beregnet på feil grunnlag. Spesielt
for dokumentavgiften er at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe før vedtak
om etterberegning av dokumentavgift er truffet. Foreldelsesloven kommer
først til anvendelse ved innfordring av etterberegnet avgift i henhold til
et vedtak. En regning fra myndighetene på etterberegnet dokumentavgift
kan altså komme lenge etter at tinglysingen av hjemmelsoverføringen er
gjennomført.
På den annen side kan den som har betalt for mye dokumentavgift også
kreve tilbakebetaling av denne i medhold av forskriftens § 2-5. Det spesielle
er imidlertid at tilbakebetalingskravet foreldes etter tre år regnet fra det
tidspunkt tilbakebetalingskravet kunne vært gjort gjeldende, dersom ikke
regler om tilleggsfrister kommer til anvendelse.
Ved kjøp av single purpose eiendomsselskap («SPV») hvor hjemmelsoverføring er tinglyst til dette selskapet i senere tid, bør det derfor foretas enkelte
undersøkelser for å få verifisert at korrekt dokumentavgiftsgrunnlag er lagt
til grunn ved tinglysingen. SPV-et vil ellers risikere å få en regning fra
myndighetene i ettertid som kan utgjøre et betydelig beløp.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 64

Dokumentavgiftsfrie
fusjoner, fisjoner og
omdanninger

Dokumentavgiftsloven, forskrift om dokumentavgift og det årlige stortingsvedtaket om dokumentavgift regulerer hvilke hjemmelsoverføringer som utløser krav
om dokumentavgift. Dokumentavgiften er 2,5 % av eiendommens salgsverdi på
tidspunktet for tinglysing av hjemmelsoverføringen.
Utgangspunktet er at enhver hjemmelsoverføring som tinglyses, utløser
krav om dokumentavgift med mindre det foreligger særskilt hjemmel for
unntak. Enkelte unntak er inntatt i det årlige dokumentavgiftsvedtaket
§§ 2 og 3, eksempelvis hjemmelsoverføring av nyoppført bygning hvor kun
tomteverdien belastes med dokumentavgift. Det er også gjennom rundskriv
G-6/20051 fra Justisdepartementet oppstilt unntak fra plikten til å svare
dokumentavgift for
«[…] alle [lovregulerte] fusjoner, fisjoner og omdanninger som bygger på
kontinuitetsbetraktninger […].»
Det fremgår av rundskrivet at det avgjørende er om disse transaksjonene
gjennomføres i samsvar med lovregler som bygger på selskapsrettslige kontinuitetsbetraktninger. Omdanning av et aksjeselskap til et allmennaksjeselskap,
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2005/Rundskriv-G-062005.
html?id=109516
[1]
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jf. aksjeloven kap. 15, eller fusjoner/fisjoner, jf. aksjeloven kap. 13 og 14,
er eksempler på transaksjoner som gjennomføres basert på lovregler som
bygger på selskapsrettslige kontinuitetsbetraktninger. Overføring av grunnbokshjemmel kan da gjennomføres uten at det påløper dokumentavgift. Det
er den som krever dokumentavgiftsfritak som også må godtgjøre at man er
omfattet av unntaket. Sørg derfor alltid for å begrunne krav om unntak og
henvise til lovreglen(e) transaksjonen bygger på ved innsending av skjøtet,
sammen med påkrevde spesialbekreftelser fra Foretaksregisteret.
Transaksjoner som bygger på ulovfestede regler (altså ikke «lovregler») er
ikke omfattet av ovennevnte unntak. Vær også oppmerksom på at fusjoner/
fisjoner etter den gamle aksjeloven av 1976 ikke anses basert på «lovregler».
Tilsvarende gjelder også for omdanning av ansvarlige selskaper (ANS/DA/
KS) til aksjeselskap. Sistnevnte omdanninger kan i mange tilfeller gjennomføres med skatterettslig kontinuitet uten beskatning, men vil etter gjeldende
praksis likevel utløse krav om dokumentavgift ved hjemmelsoverføring.
Det kan reises spørsmål ved rimeligheten av en slik forskjellsbehandling
mellom tilfellene, og det er vanskelig å se begrunnelsen for at det skal
være slik. Så lenge transaksjoner kan gjennomføres uten å utløse negative
skatte- eller merverdiavgiftsmessige effekter, burde det også være mulig å
overføre grunnbokshjemmel uten å utløse dokumentavgift. Finansdepartementet har igangsatt et arbeid for å vurdere avgiftsplikten ved omorganiseringer av virksomhet som kan gjennomføres uten skattlegging etter reglene
i skatteloven om skattemessig kontinuitet. Det er varslet at det vil komme
høringsforslag tidlig i 2015.
Det er imidlertid også mulig å søke om helt eller delvis fritak fra plikten til
å svare dokumentavgift, jf. dokumentavgiftsloven § 3. Slik søknad rettes til
Toll- og avgiftsdirektoratet. Men slik bestemmelsen har vært praktisert skal
det svært mye til for å få innvilget et slikt fritak.
Vi nevner for ordens skyld at en dokumentavgiftsfri fusjon eller fisjon ikke
nødvendigvis innebærer at det overtakende selskapet får rettsvern for eiendomservervet i såkalte «hjemmelsselskapsstrukturer», slik at rettsvernsspørsmål
i slike tilfeller bør vurderes nærmere.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 65

Informasjon om frivillig
registering

Enhetsregisteret ble i løpet av våren 2014 oppdatert slik at det fremkommer om
selskaper er frivillig registrert for utleie av fast eiendom ved særskilt melding. Det
er imidlertid viktig å være oppmerksom på svakhetene som systemet har, herunder
at det ikke fremkommer hvorvidt selskaper er frivillig registrert ved tilkjennegivelse
– som ble innført som alternativ registreringsform for enkelte virksomheter fra
1. juli 2014.
Enhetsregisteret, som er tilgjengelig på www.brreg.no, inneholder informasjon
om selskaper etablert i Norge. Enhetsregisteret inneholder nå også informasjon knyttet til frivillig registrering for utleie av fast eiendom i Merverdiavgiftsregisteret, men kun dersom selskapet er generelt frivillig registrert
gjennom en særskilt registreringsmelding (samordnet registermelding del
II). Dersom et selskap er frivillig registrert ved særskilt melding, vil dette
fremkomme av «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret» på www.brreg.no,
samt på bestilte registerutskrifter.
Frivillig registrering for utleie av fast eiendom er en forutsetning for å kunne
fradragsføre inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleierens
utleievirksomhet, og gir en korresponderende plikt til å fakturere leie mv.
med utgående merverdiavgift. Frivillig registrering av en fremutleier er
også svært viktig for både fremutleieren og utleier.
Fra og med 1. juli 2014 ble en alternativ form for frivillig registrering –
tilkjennegivelse – inntatt som et alternativ i merverdiavgiftsloven. Se nærmere
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om dette i tipset «Nye regler for frivillig registrering». En slik form for
frivillig registrering vil ikke fremkomme av Enhetsregisteret, og beror alene
på hvorledes utleier kan dokumentere forholdet mellom utleier og leietaker
i det enkelte leieforhold.
Selv om det i dag fremkommer av Enhetsregisteret hvorvidt en virksomhet er
frivillig registrert ved særskilt melding, er det viktig å være oppmerksom på at
ikke all informasjon som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fremkommer
av de nye nøkkelopplysningene i Enhetsregisteret.
For det første vil det ikke fremkomme hvorvidt utleier aktivt har holdt enkelte
arealer utenfor den frivillige registreringen, hvilket det er anledning til.
Videre vil det heller ikke fremkomme fra hvilken avgiftstermin en frivillig
registrering gjelder fra. Alle utleiere bør således fremdeles kreve en bekreftet
utskrift fra Merverdiavgiftsregisteret når en fremutleier skal dokumentere
at vedkommende ble frivillig registrert senest i samme avgiftstermin som
fremleieforholdet trådte i kraft. Videre bør det i forbindelse med due diligence
fremdeles innhentes slike bekreftelser fra skattemyndighetene, ettersom
disse, i tillegg til tidspunkt for frivillig registrering, vil inneholde annen
informasjon, eksempelvis knyttet til fellesregistreringer.
Se for øvrig tipset «Frivillig registrering og fellesregistrering» for nærmere
informasjon knyttet til «smitteeffekten» som foreligger mellom en frivillig
registrering ved særskilt melding og en fellesregistrering. Frivillig registrering gjennom «smitteeffekt» bør alltid kreves dokumentert ved bekreftelser
fra skattemyndighetene.
Oppsummert vil den nye informasjonen i Enhetsregisteret gi lettere tilgang
til informasjon om hvorvidt et selskap er frivillig registrert ved særskilt
melding, men det vil fortsatt være nødvendig med bekreftelser fra skattemyndighetene for fullstendig informasjon. For frivillig registrering ved
tilkjennegivelse, vil dokumentasjon fra utleier/fremutleier måtte innhentes
for å kunne verifisere en slik registering.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 66

Forholdet mellom
frivillig registrering
og fellesregistrering

Frivillig registrering er en forutsetning for å kunne fradragsføre inngående merverdi
avgift på kostnader knyttet til utleie av fast eiendom, med korresponderende plikt
til å beregne utgående merverdiavgift ved fakturering av husleie mv. Ofte vil sam
arbeidende konsernselskaper registreres som ett avgiftssubjekt – fellesregistrering
– for å oppnå en avgiftsoptimal struktur for konsernet.
Fellesregistrerte selskaper anses som ett avgiftssubjekt. Dette innebærer at
det ikke skal beregnes merverdiavgift ved omsetning mellom fellesregistrerte
selskaper, og at fradragsrett for inngående merverdiavgift vurderes ut fra
den fellesregistrerte enhetens samlede virksomhet.
Etter lovendringen som trådte i kraft fra 1. juli 2014 foreligger det et to-sporet
system for frivillig registrering. Virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan frivillig registrere konkrete utvalgte
leieforhold ved tilkjennegivelse. Virksomheter som ikke er ordinært registrert
i Merverdiavgiftsregisteret må fremdeles forholde seg til den alminnelige
ordningen hvor det søkes om frivillig registrering til skattemyndighetene.
En slik registrering vil omfatte alle relevante leieforhold med mindre noen
bes særskilt unntatt ved melding til skattemyndighetene.
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Vi ser ofte at selskap(er) innenfor en fellesregistrering er frivillig registrert
for utleie av fast eiendom etter søknad. Det er viktig å være oppmerksom på
at en frivillig registrering etter søknad fra ett av selskapene innenfor fellesregistreringen, «smitter» over på de øvrige selskapene i fellesregistreringen.
Dette innebærer at dersom selskap A er frivillig registrert for utleie av fast
eiendom etter søknad og fellesregistrert med selskap B, vil også selskap B
anses for å være frivillig registrert. Dersom selskap B leier ut fast eiendom
til en ekstern avgiftspliktig leietaker eller enkelte kompensasjonsberettigede
virksomheter, skal da også selskap B oppkreve utgående merverdiavgift på
leien. Ved utmelding av selskaper fra den fellesregistrerte enheten, bør man
være oppmerksom på at smitteeffekten opphører for det selskapet som løftes
ut av fellesregistreringen, og når selskap(ene) som er frivillig registrert etter
søknad løftes ut, vil ingen av de andre fellesregistrerte selskapene anses
frivillig registrert.
Smitteeffekten vil ikke inntre dersom den fellesregistrerte enheten kun foretar
frivillig registrering ved tilkjennegivelse. En slik frivillig registrering omfatter
kun det enkelte leieforhold som faktisk behandles som avgiftspliktig, og vil ikke
kunne gi en smitteeffekt sammen med en fellesregistrering.
Det er viktig å være klar over disse forholdene i forbindelse med utleie av fast
eiendom fra fellesregistrerte selskaper til eksterne kontraktsparter, særlig
i lys av det nye to-sporede systemet for frivillig registrering. Reglene er
dessverre firkantede, og trår man feil risikerer man etterberegning av mva,
tilleggsavgift og renter. Regningen kan fort bli stor. Det er dessuten slik at
samtlige selskaper innenfor fellesregistreringen er solidarisk ansvarlige
overfor skattemyndighetene for betaling av mva. Solidaransvaret består
også etter utmelding av en fellesregistrering for alle krav som er oppstått
mens selskapet inngikk i fellesregistreringen.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 67

Ikke krav om «effektuert»
leiekontrakt

I Skattedirektoratets melding av 4. juli 2011 (SKD-melding nr. 8/2011) kom
Skattedirektoratet til at kun «effektuerte» leiekontrakter gir grunnlag for fradragsføring av merverdiavgift for frivillig registrerte utleiere. Finansdepartementet har
i prinsipputtalelse av 17. desember 2013 konkludert med at et krav om «effektuert»
leiekontrakt ikke har grunnlag i gjeldende rett.
I SKD-melding nr. 8/2011 ble det lagt til grunn at kun en «effektuert» leiekontrakt
inngått med avgiftspliktig leietaker ga rett til fradragsføring av inngående
merverdiavgift, herunder grunnlag for tilbakegående avgiftsoppgjør. Dette
innebar en betydelig innstramming av tidligere praksis, hvoretter en signert
leiekontrakt ble ansett tilstrekkelig. Finansdepartementet konkluderte i sin
uttalelse av 17. desember 2013 med at det ikke er rettslig grunnlag for
direktoratets krav om «effektuert» leieforhold. Departementet anser signert
leiekontrakt for å være tilstrekkelig, i tråd med tidligere forståelse.
Skattedirektoratets standpunkt innebar at en leiekontrakt først ga grunnlag for
fradragsføring av inngående merverdiavgift når leietaker hadde en juridisk rett
til å bruke lokalene mot en tilsvarende løpende plikt til å betale leie (omtalt
som et «virksomt» eller «effektuert» leieforhold). Dette medførte ulike ulemper
for utleiere, eksempelvis at et avtalt leiefritak i begynnelsen av en leieperiode
kunne skape negative avgiftskonsekvenser ved at leiekontrakten ikke ble
ansett «effektuert» innenfor seksmånedersfristen for å søke tilbakegående
avgiftsoppgjør. Dessuten kunne kravet potensielt medføre at utleier ikke
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løpende kunne fradragsføre inngående merverdiavgift knyttet til leietakers
arealer i leiefritaksperioden – selv om leietaker faktisk benyttet arealene.
Finansdepartementets avklaring var gledelig for eiendomsbransjen i den
forstand at den medfører at praksis før SKD-melding nr. 8/2011 videreføres.
En signert og juridisk bindende leiekontrakt er tilstrekkelig for å anse de
aktuelle arealer for å være leid ut, og dermed omfattet av utleiers generelle
frivillige registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Ved frivillig registrering
ved tilkjennegivelse vil en signert kontrakt som klart angir at leieforholdet skal
behandles som mva-pliktig og omfattes av utleiers frivillige registrering (samt
at det faktisk faktureres med mva.), være tilstrekkelig til å anse det aktuelle
leieforhold for å være frivillig registrert. Utleier kan således kreve tilbakegående avgiftsoppgjør for de arealer hvor det foreligger signerte leiekontrakter
med merverdiavgiftspliktige eller kompensasjonsberettigede leietakere.
Eventuelle leiefritak i begynnelsen av leieperioden kan som utgangspunkt
trygt avtales som en kommersiell løsning.
En annen effekt av departementets klargjøring, er at arealer som er utleid
gjennom signerte leiekontrakter med merverdiavgiftspliktige eller kompensasjonsberettigede leietakere ikke kan anses som «tomme lokaler», slik
direktoratets krav om «effektuert» leiekontrakt medførte risiko for. Utleierne
kan derfor som utgangspunkt oppnå fradrag for merverdiavgift knyttet til
leietakertilpasninger og andre relevante kostnader så snart leiekontrakten
er signert, forutsatt at denne for tilkjennegivelses-tilfellene klart angir at
leieforholdet skal behandles som mva-pliktig.
Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles må foreligge et reelt utleieforhold
mellom leietaker og utleier. Pro forma kontrakter og andre lignende omgåelser
for å oppnå fradrag for inngående merverdiavgift vil ikke kvalifisere som et
«reelt» leieforhold.
Dersom næringsdrivende har blitt nektet fradrag for merverdiavgift som
følge av kravet til «effektuert» leiekontrakt, bør man snarest ta kontakt med
skattemyndighetene for å korrigere feilen under henvisning til Finans
departementets fortolkningsuttalelse.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 68

Mva på utleie av
parkeringsplasser

Utleie av parkeringsplasser reiser særskilte avgiftsmessige spørsmål som utleiere
bør ha et bevisst forhold til. Ved feil behandling risikerer utleier etterberegning av
avgift samt ileggelse av renter og tilleggsavgift.
Ved utleie av lokaler til avgiftspliktig leietaker kan utleier i utgangspunktet
velge om han ønsker frivillig registrering med tilhørende fradragsrett og
krav om å fakturere leie med tillegg av mva, eller om han ønsker å holde
lokalene utenfor den frivillige registreringen. Ved utleie av parkeringsplasser
har ikke utleier alltid denne valgretten. En «parkeringsplass» er et areal
tilrettelagt for parkering. Det må her vurderes om parkeringsplassene utgjør
en del av «utleievirksomheten» (hvor utleier har valgrett), eller om utleie av
parkeringsplassene er selvstendig «parkeringsvirksomhet».
Parkeringsvirksomhet er avgiftspliktig etter de alminnelige regler, og leie
i slik virksomhet må derfor faktureres med tillegg av mva. (Dette gjelder
imidlertid ikke for sanksjonsmessige gebyrer, f.eks. parkeringsgebyr m.m.)
Spørsmålet kommer typisk på spissen hvor leietaker av parkeringsplassene
ikke driver avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget virksomhet og utleier
derfor ikke vil ha fradrag for inngående merverdiavgift tilknyttet parkeringsplassene med mindre det drives parkeringsvirksomhet.
Ved vurderingen av om utleier driver parkeringsvirksomhet vil et sentralt
spørsmål være hvor nær sammenheng det er mellom leieavtalen for lokalene
og leien av parkeringsplassene. Dersom leie av parkeringsplasser inngår som
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et element i leieforholdet for lokalene og fra samme subjekt som utleier, vil
utleien av parkeringsplassene som hovedregel følge den samme avgiftsmessige
behandling som lokalene. En separat avtale om leie av parkeringsplasser fra
et annet rettssubjekt enn utleier av lokalene, vil derimot som hovedregel
medføre at utleien vurderes som selvstendig parkeringsvirksomhet.
For at det skal foreligge parkeringsvirksomhet, må det dessuten foreligge
utleie av parkeringsplasser i et visst omfang og med en viss varighet. Generelt
stilles det beskjedne krav her.
Konsekvensen av at leie feilaktig faktureres uten mva. i de tilfeller hvor det
drives «parkeringsvirksomhet» er at utleier risikerer etterberegning av avgift
samt ileggelse av renter og tilleggsavgift. Dersom utleier feilaktig har ment
at utleier driver avgiftspliktig parkeringsvirksomhet og derfor fakturerer med
merverdiavgift uten å være frivillig registrert for utleie av fast eiendom ved
søknad eller ikke tilfredsstiller kravene for frivillig registrering ved tilkjennegivelse, er konsekvensen at eventuell fradragsført merverdiavgift kreves
tilbakeført. Beløp feilaktig oppgitt som merverdiavgift, må innbetales til staten.
En nokså vanlig struktur i næringsforhold er at en eiendoms parkeringsplasser
samlet blir leid ut til et parkeringsselskap. Dersom dette parkeringsselskapet
leier ut parkeringsplasser til leietakerne i eiendommen, skal det beregnes
merverdiavgift på denne leien uavhengig av hvilken avgiftsmessig behandling
leien av lokalene for øvrig er underlagt. Utleiers utleie av parkeringsplassene
til et parkeringsselskap er normalt ikke i seg selv parkeringsvirksomhet,
men utleier kan frivillig registrere seg for sin utleie til parkeringsselskapet
dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Utleie av parkeringsplasser i «parkeringsvirksomhet» vil ikke oppstå i flere utleieledd.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 69

Arealer utenfor
en frivillig registrering

Dersom utleier er frivillig registrert for utleie, enten via søknad eller tilkjennegivelse, men deler av de aktuelle utleiearealene ikke kvalifiserer for å være omfattet
av den frivillige registreringen, risikerer utleier blant annet krav om tilbakeføring
av fradragsført merverdiavgift og tilleggsavgift dersom disse likevel behandles som
omfattet. Det er derfor enkelte typesituasjoner utleiere bør være spesielt oppmerksomme på.
Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke avgiftspliktig. Utleiere vil ofte
frivillig registrere seg for utleievirksomheten, og ved det oppnå fradragsrett
for inngående mva. og en plikt til å pålegge utgående mva. på leiefakturaer.
En frivillig registrering etter søknad omfatter som utgangspunkt alle kvalifiserende arealer som eies av utleier. Frivillig registrering ved tilkjennegivelse
vil imidlertid kun omfatte de konkrete arealene tilkjennegivelsen gjelder.
En typesituasjon som faller utenfor ordningen med frivillig registrering,
er såkalte velferdsarealer. Inngående merverdiavgift tilknyttet oppføring,
vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke «bolig- eller
velferdsbehov», er ikke fradragsberettiget. Inn under begrepet velferdsbehov
faller blant annet gymsaler, trimrom o.l. Dette medfører at slike arealer ikke
kan omfattes av utleiers frivillige registrering. En annen typesituasjon er
fremleie som ikke frivillig registreres.
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Dersom leietaker både driver avgiftspliktig- og ikke-avgiftspliktig virksomhet
(typisk både bank- og eiendomsmeglingsvirksomhet), er det viktig å skille
mellom to hovedsituasjoner – myldrearealer og delt virksomhet.
Myldrearealer er arealer som benyttes både i avgiftspliktig og ikke-avgifts
pliktig virksomhet av den samme leietakeren, for eksempel felles kontorplasser
som benyttes av ansatte i bankvirksomheten (ikke-avgiftspliktig) og ansatte
i eiendomsmeglingsvirksomheten (avgiftspliktig). For slike arealer er det
viktig å være klar over «5 %-regelen». Dersom leietakers samlede merverdiavgiftspliktige virksomhet i lokalene overstiger fem prosent av den totale
omsetningen, vil arealene kunne omfattes av utleiers frivillige registrering.
Leietaker vil motta fakturaer med mva. på all leie, men vil selv kun ha krav
på forholdsmessig fradrag for inngående mva. Fordelen for leietaker er at
leietaker også får forholdsmessig fradrag for mva. på felleskostnader. Det bør
foretas en konkret vurdering av om frivillig registrering er hensiktsmessig
i slike tilfeller.
Delt virksomhet vil si at leietaker bruker ulike deler av lokalene eksklusivt til
de ulike formålene. De deler av lokalene som benyttes til ikke-avgiftspliktig
virksomhet kan ikke omfattes av utleiers frivillige registrering.
Det er viktig å være oppmerksom på at bruken over tid kan endre seg, slik at
arealene går fra å være myldrearealer til arealer til eksklusiv bruk. Eksempelvis kan felles kontorplasser bli omdisponert til eksklusivt areal til ansatte
i ikke-avgiftspliktig virksomhet, eller et møterom som var ment benyttet i
avgiftspliktig virksomhet kan bli avsatt til eksklusiv bruk i ikke-avgiftspliktig
virksomhet. Den frivillige registreringen må da endres tilsvarende.
Ved utformingen av leiekontrakter og ved due diligence på leiekontrakter er
det viktig å være oppmerksom på dette. Utleiere bør også etablere rutiner
for å fange opp endret bruk.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 70

Statlige leietakere
– forholdet til frivillig
registering

Ved utleie av næringseiendom til statlige leietakere bør utleierne være særlig
oppmerksomme på leiekontraktens regulering av mva. Statlige leietakere er per i
dag ikke omfattet av utleiers frivillige registrering, og dette bør derfor hensyntas
ved beregning av leien og fellesutgifter, samt reguleres i leiekontrakten.
Utleie av fast eiendom er som utgangspunkt ikke avgiftspliktig omsetning.
Gjennom en frivillig registrering kan utleiere gjøre relevante deler av sin utleievirksomhet avgiftspliktig, og med det oppnå fradrag for inngående merverdiavgift.

Det er kun arealer leid ut til mva-pliktige og kompensasjonsberettigede
leietakere som omfattes av en frivillig registrering. Der hvor leietaker selv
ville hatt fradragsrett for inngående mva dersom leietakeren hadde eid bygget,
vil arealene som hovedregel kunne omfattes av utleiers frivillige registrering.
Utleie til kommunal og fylkeskommunal virksomhet vil også kunne omfattes
av utleiers frivillige registrering, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3(1) a) og b).
Statlige leietakere på den annen side reiser enkelte særskilte problemer for
utleierne. Arealer leid ut til staten kan etter dagens regelverk ikke omfattes
av utleiers frivillige registrering. For utleier er det i slike tilfeller viktig å
innkalkulere merkostnadene ved utleie til en statlig leietaker, sammenliknet
med utleie til en fullt ut avgiftspliktig leietaker. Se tipset om mva-kompensasjon for mer informasjon.
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Regjeringen varslet i Prop. 1 LS (2013-2014) og Tillegg 1 at det skulle
igangsettes et arbeid for innføring av nøytral merverdiavgift i statlig sektor.
I Statsbudsjettet for 2015 ble det fremlagt forslag om å innføre en ordning
med nettoføring av merverdiavgiften i ordinære statlige forvaltningsorgan fra
1. januar 2015. Nettobudsjetteringsordningen for statlig virksomhet omfatter
imidlertid ikke utleie av fast eiendom til statlige virksomheter, og slik utleie
kan fortsatt ikke omfattes av en frivillig registrering. Det er på det nåværende
tidspunkt uklart hva konsekvensen vil bli for utleiere av fast eiendom som
leier ut arealer til statlige leietakere. Det er imidlertid ikke usannsynlig
at også statlige leietakere på sikt vil kunne omfattes av utleiers frivillige
registrering. I lys av dette bør utleiere som fremforhandler leiekontrakter
med statlige leietakere vurdere hvorvidt det skal inntas bestemmelser som
regulerer konsekvensene dersom leieforholdet i fremtiden kan omfattes av
en frivillig registrering. Konkret bør det avtales hvordan mva-klausulen skal
være og hvilke konsekvenser endringene får for leien og felleskostnadene.
Vi nevner i denne sammenheng også at det ved utleie til NAV-kontorer er
viktig å være oppmerksom på NAV-loven § 13 (1) som medfører at NAVs
statlige og kommunale enhet skal ha felles kontorer. Ved utleie til NAV bør
utleier derfor sørge for at leiekontrakten inngås av enten kommunen alene
(som fremleier arealer til den statlige enheten), eller i det minste i fellesskap
med både den statlige og kommunale delen av NAV som leietakere. Dette
ettersom den kommunale delen av NAV er kompensasjonsberettiget, og vil
kunne omfattes av utleiers frivillige registrering, mens den statlige delen
ikke kan det.
Husk også at utleie til statlig leietaker som ikke vil kunne omfattes av en
frivillig registrering kan utløse krav om negativ justering knyttet til eksisterende kapitalvarer ikke eldre enn 10 år. Dette bør vurderes før utleie til
statlig leietaker og eventuelt kompenseres gjennom økt leie.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 71

Krav om tilbakeføring av
fradragsført merverdiavgift

Salg av eiendom under utvikling eller omdisponering av denne underveis i byggeprosessen, kan utløse betydelige negative avgiftsmessige konsekvenser i form av
krav om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift.
Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven («mval.») §§ 9-1 til 9-5 gjelder
byggetiltak som er ferdigstilt eller tatt i bruk. Før byggetiltaket er omfattet
av justeringsreglene vil det kunne være omfattet av tilbakeføringsreglene
i mval. § 9-7, som vi skal se nærmere på i dette tipset.
Ved utvikling av eiendom vil utbyggerselskapet som regel søke å komme
i posisjon til å kunne fradragsføre inngående merverdiavgift så tidlig som
mulig i byggeprosessen, typisk ved en forhåndsregistrering eller frivillig
registrering. Dersom det skjer en omdisponering av byggetiltaket eller salg
av dette underveis i byggeprosessen, er det viktig å avklare hvorvidt dette
kan utløse krav om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift.
Etter mval. § 9-7 skal utbyggerselskaper tilbakeføre fradragsført merverdiavgift
dersom byggetiltaket «selges eller omdisponeres» før fullføringen til bruk som
ikke ville gitt fradragsrett. Begrunnelsen er at salg anses som omdisponering
til ikke-avgiftspliktig bruk. Tilbakeføringskrav medfører at utbyggeren må
tilbakebetale hele (eller deler) av den allerede fradragsførte merverdiavgiften
i den avgiftsterminen salget eller omdisponeringen skjer. Dette kan bli en
dyr overraskelse dersom utbygger ikke er kjent med regelverket.
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Eksempelvis kan en utbygger bestemme seg for å selge garasjeseksjonen,
fremfor å leie ut parkeringsplassene i parkeringsvirksomhet slik som forutsatt
i forbindelse med byggeprosessen og fradragsføringen. Salget medfører
at parkeringsplassene ikke lenger er til bruk i utbyggers avgiftspliktige
virksomhet. Tilsvarende situasjon kan forekomme for arealer som det forelå
leiekontrakt for, men hvor partene senere blir enige om heller å selge arealene
til leietaker før fullføring. Det er verdt å merke seg at det i praksis har vært
hevdet at ikke bare en faktisk overdragelse eller omdisponering, men at
også en formell beslutning om slike forhold leder til at tilbakeføringskravet
utløses. Vi nevner også at fusjoner og fisjoner som involverer den aktuelle
eiendommen kan utløse krav om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift.
Det er imidlertid viktig å merke seg i denne sammenheng at ved salg eller
annen overføring av byggetiltaket, så kan utbygger inngå avtale om overføring
av tilbakeføringsplikten til den som overtar byggetiltaket, og på denne måten
unngå å utløse kravet om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift. Nærmere
bestemmelser om innholdet og vilkårene for en slik avtale om overføring av
tilbakeføringsplikt er inntatt i merverdiavgiftsforskriften § 9-7-1 følgende.
Slik avtale må inngås innen utløpet av oppgavefristen for den terminen
overføringen finner sted. Ikke fradragsført merverdiavgift knyttet til byggetiltaket antas å kunne overføres til erververen i form av en justeringsrett.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 72

Leietakers
endringsarbeider
– MVA-risiko for utleier

Leietaker foretar ofte leietakertilpasninger i leieobjektet som medfører en latent
plikt til å tilbakebetale fradragsført merverdiavgift ved endret bruk. Utleiere bør
være oppmerksomme på dette, ettersom utleier som utgangspunkt overtar den
latente tilbakebetalingsplikten ved endt leietid.
Leietakertilpasninger i form av om-, ny-, eller påbygging av leieobjektet
som koster mer enn NOK 500.000 inkl. mva. omfattes av justeringsreglene
i merverdiavgiftsloven. Endret bruk av slike «kapitalvarer» innenfor justeringsperioden på 10 år fra ferdigstillelsen av byggetiltaket vil kunne utløse
en plikt til å tilbakebetale deler av fradragsført merverdiavgift knyttet til
byggetiltaket (såkalt negativ justering).
Det er verdt å merke seg at byggetiltak som utleier og leietaker foretar i
fellesskap, og dekker hver sin del av kostnadene, skal vurderes samlet i
relasjon til hvorvidt byggetiltaket utgjør omfattes av justeringsreglene. Vi
gjør for øvrig oppmerksom på at det ved fellesanskaffelser som dette, bør den
skatte- og avgiftsrettslig håndtering vies særskilt oppmerksomhet, ettersom
skatte- og avgiftsmessig fradragsrett ofte kompliseres ved fellesanskaffelser,
og i ytterste konsekvens kan lede til utilsiktede tap for partene.
Utleiere må være oppmerksomme på at dersom leiekontrakten mellom utleier
og leietaker er taus, så overføres justeringsplikten til utleier ved leieforholdets

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | SKATT OG AVGIFT

170

utløp. Dette følger direkte av merverdiavgiftsforskriften. I ytterste konsekvens vil utleier da plikte å tilbakebetale merverdiavgift som leietaker har
fradragsført (negativ justering). Dersom den opprinnelige leietakeren var
fullt ut merverdiavgiftspliktig, og ny leietaker i leieobjektet ikke er merverdiavgiftspliktig, vil justeringsplikten overført fra leietaker utløses.
De fleste næringsleiekontrakter som inngås i dag inneholder imidlertid bestemmelser som hindrer en slik automatisk overføring av justeringsplikten til
utleier, ettersom bestemmelsen i forskriften er fravikelig. Meglerstandarden
for utleie av brukte næringslokaler inneholder eksempelvis følgende passus:
«Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal leietaker og eventuelle
fremleietakere beholde egne justeringsforpliktelser på bygningsmessige
tiltak foretatt på leieobjektet.»
Dersom leiekontrakten ikke inneholder noen slik bestemmelse, bør utleier søke
å inngå et addendum som fanger opp dette og hindrer overføring av justeringsplikten ved leieforholdets utløp. Det er tilstrekkelig med en avtale som stadfester
at leietaker beholder egne justeringsforpliktelser ved leieforholdets utløp.

Dersom et addendum ikke lar seg fremforhandle, kan et alternativ for utleier
være å kreve at byggetiltakene foretatt av leietaker skal rives eller tilbakestilles
dersom det er grunnlag for et slikt krav i leiekontrakten. Dersom kapitalvaren
justeringsplikten gjelder rives eller tilbakestilles, vil også justeringsplikten
bortfalle – og det foreligger ikke noe som kan bli overført til utleier.
Dersom leietaker ikke har fradragsført inngående merverdiavgift på sine
leietakertilpasninger, kan utleier overta leietakers justeringsrett, som gir rett
til positiv justering (fradragsrett). Dette skjer som regel automatisk, ettersom
leiekontraktene hva gjelder justeringsretten ikke fraviker det rettslige utgangspunktet om automatisk overføring til utleier ved endt leietid. Utleier bør i slike
tilfeller sørge for at leietaker overleverer den nødvendige dokumentasjonen
som er nødvendig for utleiers potensielle utnyttelse av justeringsretten.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 73

Skattemessig behandling
av leietakertilpasninger

I de fleste tilfeller ønsker leietaker at det foretas mer eller mindre omfattende
leietakertilpasninger i leieobjektet før innflytting. I forhandlingene med leietaker
er det viktig å ha oversikt over de skatterettslige konsekvenser slike arbeider kan
ha for utleier. Vi skal i dette tipset kort skissere enkelte skattemessige forhold ved
slike arbeider.
Først og fremst er det viktig å skille mellom de kostnader som er aktiveringspliktige (saldoavskrives) og de kostnader som kan fradragsføres direkte som
vedlikeholdskostnader. Dette er et omfattende tema i seg selv, og vi nøyer
oss med å påpeke at leietakertilpasninger som hovedregel helt eller delvis
må anses som aktiveringspliktige kostnader fordi det som regel dreier seg
om endring eller påkostning av leieobjektet.
Eierskapet og kostnadene til leietakertilpasningene kan reguleres på ulike
måter mellom utleier og leietaker. Utleier må imidlertid være klar over de
konsekvenser valg av løsning kan få.
Selv om leietaker bekoster tilpasningene, er det presumpsjon for at utleier
blir eier av arbeidene så snart de er ferdigstilt dersom ikke annet er avtalt.
Dette innebærer at utleier risikerer å bli beskattet for den fordelen dette
innebærer selv om utleier ikke har noen direkte glede av tilpasningene. Det
aksepteres i slike tilfeller i en viss utstrekning at fordelen inntektsføres jevnt
over den resterende leieperioden.
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En slik effekt kan i en viss utstrekning unngås dersom leiekontrakten gir
utleier en reell valgrett mht. om arbeidene leietaker har foretatt skal fjernes
eller overtas av utleier ved leieforholdets opphør, eventuelt i kombinasjon
med et økonomisk etteroppgjør mellom partene.
På grunn av de skattemessige og likviditetsmessige ulempene som er
forbundet med aktiveringspliktige tiltak, vil den beste løsningen for utleier
ofte være at utleier dekker kostnader til vedlikehold av leieobjektet, mens
leietaker på sin side dekker kostnader som knytter seg til aktiveringspliktige
arbeider, og blir eier av disse tiltakene. Utleier vil da få direkte fradrag for
de vedlikeholdskostnader som utleier dekker, mens leietaker aktiverer sine
oppgraderingskostnader og får fradragsført restsaldoen ved leieforholdets
utløp. Det er en rekke andre forhold det også må tas høyde for i slike sammenhenger, herunder leiekontraktens ordlyd («påkoste»/«endringsarbeider» vs.
«vedlikeholde»), justeringsreglene i merverdiavgiftsloven og ikke minst at
utleier i ettertid kan dokumentere bakgrunnen for de valg og fordelinger
som er foretatt.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 74

Rett fakturaadressat

I kommersielle avtaleforhold vil partene som regel være enige om hvem som skal
dekke kostnadene tilknyttet innkjøp av en eiendel eller tjeneste. Partene bør imidlertid
allerede i første omgang sørge for at kostnaden formelt faktureres til og dekkes
av rett selskap, for å sikre fradragsrett både skatte- og avgiftsmessig. Dersom det
er avvik mellom formell dokumentasjon og reell kostnadsdekning, vil man kunne
risikere å nektes skatte- eller avgiftsmessig fradrag for kostnaden.
Hva gjelder merverdiavgift, følger det av merverdiavgiftsloven § 15-10 (1),
jf. bokføringsforskriften delkapittel 5-1, at inngående merverdiavgift må
kunne dokumenteres med bilag for å kunne være fradragsberettiget. Korrekt
dokumentasjon er således en forutsetning for fradragsrett, i tillegg til at den
som betaler er forpliktet etter avtaleforholdet mellom partene.
Av bokføringsforskriften delkapittel 5-1 følger det blant annet at kjøper i
fakturaer skal angis ved navn og adresse eller organisasjonsnummer, og at
selger skal angi «MVA» bak organisasjonsnummeret dersom det faktureres
med merverdiavgift. Dersom kjøperselskapet ser at det hefter feil ved den
utstedte fakturaen, slik at bokføringsforskriftens krav ikke er tilfredsstilt,
bør kjøperselskapet umiddelbart kreve fakturaen rettet.
Unntak fra ovennevnte kan tenkes i såkalte «Rundskriv 40»-tilfeller hvor to
eller flere parter erverver driftsmidler i sameie eller der en av partene pådrar
seg driftskostnader som er felles for partene. Dette vil kunne være tilfellet
i senterforeninger, eller i eierseksjonssameier med både boligseksjoner og
næringsseksjoner. Fordeling av kostnadene etter «Rundskriv 40»-metoden
vil i slike tilfeller kunne sikre fradragsrett for de av de deltakende partene
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som har fradragsrett, selv om fakturaen er stilet til kun en av partene. For
delingen gjennomføres ved at den som mottar fakturaen viderefakturerer til
den enkelte sameier/deltaker, og kopi av original faktura vedlegges sammen
med en fordelingsliste. Bruk av denne metoden bør som regel vurderes
nærmere før den benyttes.
Hva gjelder skattemessig fradragsrett, vil problemstillingen som regel være
om tilknytningskravet i skatteloven § 6-1 er oppfylt. Det klare rettslige
utgangspunktet er at kostnader skal tilordnes (og faktureres) den skattyter
som etter det underliggende forhold er forpliktet til å dekke kostnaden, selv
om partene gjennom avtaler har «flyttet» kostnaden over på et annet selskap.
I konsernforhold er det således viktig at kostnadene faktureres direkte til
det selskapet som har størst nytte og relevant tilknytning til kostnaden. Et
morselskap vil som hovedregel ikke kunne oppnå fradrag for en kostnad
som skulle vært dekket av datterselskapet, selv om det er avtalt mellom
konsernselskapene at morselskapet skal dekke kostnaden. Morselskapets
tilknytning til kostnaden vil i slike tilfeller ofte være for svak. Eksempelvis
vil morselskapet ikke kunne dekke kostnader tilknyttet vedlikehold av datterselskapets eiendom; dette er en kostnad som skal tilordnes datterselskapet.
Oppsummert bør den som mottar en faktura kontrollere at denne oppfyller
relevante krav i bokføringsforskriften, samt vurdere hvorvidt fakturaen
gjelder kostnader som etter avtalen og/eller de reelle forhold skal dekkes
av fakturamottakeren.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 75

Fradragsrett for
transaksjonskostnader

I forbindelse med erverv av næringseiendom, enten direkte eller via kjøp av aksjene
i et SPV, vil kjøper ofte pådra seg betydelige kostnader til due diligence, kontraktsforhandlinger og andre forberedelser, eller til gjennomføring av selve ervervet. I dette
tipset ser vi på kjøpers skattemessige fradragsrett for slike transaksjonskostnader.
Skatterettslig vil transaksjonskostnader, etter fradrag for evt. fradragsberettiget
mva., måtte aktiveres på det formuesobjekt som erverves, dvs. enten som en
del av inngangsverdien for eiendommen (fordelt på tomt og bygningsmasse)
ved et direkte erverv av denne, eller som en del av aksjenes inngangsverdi
ved erverv av SPV.
Ved erverv av SPV må det trekkes en grense mellom transaksjonskostnader
og kostnader som relaterer seg til ordinær drift. Kostnader til ordinær drift
er direkte fradragsberettiget for kjøper, jf. skatteloven («sktl.»)§§ 6-1 og 6-24.
Lignings-ABC 2013/14 nevner bl.a. følgende eksempler på kostnader som er
direkte fradragsberettigede: Kostnader forbundet med kartlegging av målselskaper før konkrete undersøkelser knyttet til ett SPV innledes, kostnader til
integrering og organisering, samt finansieringsomkostninger som betales til
andre enn långiver. Kjøpere bør derfor foreta en konkret vurdering mht. hvilke
kostnader som skal henføres til inngangsverdien til formuesobjektet som
erverves og hvilke kostnader som fradragsføres direkte hos kjøper. Dersom
kostnaden knytter seg både til transaksjonen og ordinær drift av kjøper, vil
hovedformålet med kostnaden normalt være avgjørende for den skattemessige
behandlingen.
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Dersom kjøper ikke lykkes med å erverve eiendommen eller SPV, men dette
avklares først etter at kjøper har pådratt seg transaksjonskostnader, oppstår
spørsmålet om hvorledes disse kostnadene skal behandles skatterettslig.
Skattedirektoratet har i uttalelse av 8. mai 2013 og i Lignings-ABC 2013/14
uttalt at det for transaksjonskostnader som påløper ved oppkjøp som ikke
gjennomføres, og hvor target er et SPV, vil være avgjørende hvorvidt aksjene
i SPV ville vært omfattet av fritaksmetoden, jf. sktl. §§ 2-38 og 6-24.
Dersom target er et SPV som ville vært omfattet av fritaksmetoden, vil kjøper
ikke få fradrag for (de aktiveringspliktige) transaksjonskostnadene forbundet
med oppkjøpsforsøket (kostnader som ville vært direkte fradragsberettiget
om kjøpet ble gjennomført kan fradragsføres direkte). Begrunnelsen er at et
tenkt salg av aksjene i SPV uansett ikke ville gitt fradragsrett for tap eller
skatteplikt for gevinst. Kostnader forbundet med et mislykket oppkjøpsforsøk likestilles derfor med oppkjøpskostnader til et vellykket oppkjøp, hvor
kostnadene måtte ha blitt aktivert som en del av aksjenes inngangsverdi, jf. bl.a.
sktl. § 6-24 annet ledd. Det kan reises spørsmål ved om denne konklusjonen
er korrekt, ettersom aksjene aldri blir ervervet og kostnadene således burde
kunne likestilles med andre driftsrelaterte kostnader, men uttalelsen er klar.
Dersom target er et SPV som ikke ville vært omfattet av fritaksmetoden,
eller eiendommen søkes ervervet direkte, vil som utgangspunkt samtlige av
kjøpers transaksjonskostnader til et mislykket oppkjøp kunne fradragsføres
direkte i det året hvor det blir klart at transaksjonen ikke finner sted.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas.
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TIPS 76

Kjøpers fradragsrett for
inngående merverdiavgift
på transaksjonskostnader

I forbindelse med erverv av eiendom direkte, eller indirekte gjennom erverv av
aksjene i et SPV-selskap vil kjøper kunne pådra seg betydelige avgiftskostnader til
rådgivere i forbindelse med due diligence, kontraktsforhandlinger m.v. Eventuell
fradragsrett vil derfor kunne ha stor betydning for kjøper.
Merverdiavgiftsloven («mval.») § 8-1 krever at tjenestene skal være til bruk
«i den registrerte virksomheten» for at fradragsrett skal foreligge. I tillegg må
anskaffelsen av tjenestene være relevant for virksomheten og ha en naturlig
og nær tilknytning til denne, jf. blant annet Rt. 2012 s. 432 (Elkjøp-dommen).
Dersom et nystiftet SPV erverver en eiendom direkte og denne eiendommen
er eller skal leies ut til fullt ut avgiftspliktige eller kompensasjonsberettigede
leietakere, vil SPVet kunne oppnå helt eller delvis fradrag for inngående
merverdiavgift pådratt før den frivillige registreringen av SPVet ved et såkalt
tilbakegående avgiftsoppgjør, jf. mval. § 8-6. Dette gjelder også transaksjonskostnader fakturert til SPVet i forbindelse med ervervet av eiendommen.
SPVet må da frivillig registreres og søke om tilbakegående avgiftsoppgjør i
samsvar med de krav og frister som gjelder i mval.
Ved erverv av aksjene i et SPV har vurderingene tidligere vært relativt kompliserte, men ny praksis fra Skattedirektoratet innebærer at kjøp og salg av aksjer
i et SPV nå i stor grad likestilles med erverv av eiendom direkte.
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I en bindende forhåndsuttalelse fra 2007 (BFU 18/07) kom Skattedirektoratet
til at inngående mva på kostnader knyttet til et frivillig registrert kjøperselskaps
erverv av aksjer i et SPV, hvor SPVet ble fellesregistrert med kjøperselskapet
i samme avgiftstermin som transaksjonen ble gjennomført, kunne aksepteres.
Fradragsføring måtte imidlertid skje basert på en forholdsmessig fordeling
knyttet til SPVets utleieprofil, dvs. utleide arealer innenfor og utenfor den
frivillige registreringen. Vi nevner at tilsvarende synspunkt er lagt til grunn
i praksis vedrørende selgers transaksjonskostnader.
Ofte vil det imidlertid være et nystiftet holdingselskap uten egen (frivillig
registrert) utleievirksomhet som erverver SPV med en igangværende frivillig
registrert utleievirksomhet. Skattedirektoratet har i et nytt fellesskriv av
16. juni 2014 uttalt seg om tilbakegående avgiftsoppgjør ved fellesregistrering.
Fellesskrivet endrer tidligere rettstilstand og åpner etter vår oppfatning opp
for at holdingselskapet kan oppnå fradragsrett for inngående mva på transaksjonskostnadene, dersom holdingselskapet fellesregistreres med det ervervede
SPVet. Fellesregistreringen får virkning fra og med den avgiftstermin hvor
søknaden om fellesregistrering sendes, jf. mval § 14-1(3).
Søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør bør i alle tilfeller sendes så snart
som mulig for å unngå tap av retten til tilbakegående avgiftsoppgjør.
Dersom det er påløpt transaskjonskostnader knyttet til et oppkjøp som ikke
gjennomføres, vil man normalt ikke kunne fradragsføre inngående merverdi
avgift på disse kostnadene, ettersom det er SPVets utleievirksomhet og fellesregistreringen som berettiger fradragsretten. Unntak kan imidlertid tenkes
også her.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 77

Justeringsavtaler

Manglende justeringsavtaler kan lede til betydelig avgiftstap ved fusjoner, fisjoner,
overdragelser og andre transaksjoner hvor fast eiendom overføres til et nytt selskap.
Undersøk derfor alltid om det bør inngås justeringsavtaler mellom de involverte
selskapene.
Utleiere som har fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til sine
næringsbygg vil normalt være i besittelse av en eller flere «kapitalvarer» i
merverdiavgiftslovens forstand (ny-, på-, eller ombygging med en totalkostnad
på over NOK 500 000 inkl. merverdiavgift). Som kjent er justeringsperioden
for slike kapitalvarer 10 år fra ferdigstillelsen, hvilket innebærer at dersom
bruken av kapitalvaren i denne perioden endres, så vil justeringsplikt kunne
utløses. Ved enhver transaksjon hvor utleiers faste eiendom overdras til et
nytt rettssubjekt, bør partene i avtaleforholdet være klar over hvilke merverdi
avgiftsmessige konsekvenser slike hendelser kan få, og inngå de nødvendige
avtaler for ikke utløse slike negative konsekvenser.
Overdragelse av fast eiendom direkte anses som en justeringsutløsende
hendelse. Utgangspunktet er at overdragelse av eiendommen medfører plikt
for overdrager til å foreta samlet negativ justering av tidligere fradragsført
merverdiavgift. Såkalt «negativ justering» foretas da samlet for den resterende
del av justeringsforpliktelsen, hensyntatt det tidspunkt i justeringsperioden
overdragelsen skjer.
Også fusjoner og fisjoner (selv om den skjer med skatte- og selskapsrettslig
kontinuitet) er å anse som en justeringshendelse. Ved overføring av fast eiendom
i forbindelse med fusjon eller fisjon bør det således alltid undersøkes hvorvidt
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det foreligger justeringspliktige kapitalvarer i tilknytning til eiendommen
som overføres, og eventuelt inngås justeringsavtaler for å unngå krav om
samlet negativ justering for overdrageren.
For å unngå at overdrageren må tilbakeføre merverdiavgift, må overdragende
og overtakende selskap inngå en justeringsavtale som overdrar justeringsforpliktelsen fra overdrager til overtaker. Dersom overtaker skal benytte
eiendommen og derav kapitalvaren fullt ut i avgiftspliktig virksomhet eller i
det minste i samme utstrekning som overdrager gjorde, vil denne løsningen
normalt være best for begge parter. Kravene til innholdet i en justeringsavtale fremkommer av merverdiavgiftsforskriften. Kravene er detaljerte og
skattemyndighetene stiller strenge krav til etterlevelse. Vi påpeker blant
annet at justeringsavtalen må inngås innen utløpet av oppgavefristen for
den terminen overdragelsen skjer. Vi nevner for øvrig at det den 31. mars
2014 ble vedtatt endringer i merverdiavgiftsforskriften som innebærer at
overdragelse av justeringsposisjoner lar seg effektivt gjennomføre også i
transaksjoner hvor «hjelpeselskap» benyttes, eksempelvis ved fisjonsfusjoner.
Dersom overdrager ikke har kunnet fradragsføre inngående merverdiavgift
knyttet til kapitalvarer som følge av at eiendommen ikke er benyttet i avgifts
pliktig virksomhet, vil det foreligge en justeringsrett. Denne kan overføres til
overtaker dersom eiendommen skal benyttes i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Kravene som stilles for overdragelse av justeringsretten følger også av merverdiavgiftsforskriften. Justeringsrett kan være
en posisjon som kjøper er villig til å betale for i forbindelse med fastsettelsen
av kjøpesummen for eiendommen.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 78

Tilrettelegging av salg
ved fisjon

Enkelte eiendomsselskaper eier mer enn én eiendom. I noen tilfeller ønsker en potensiell kjøper kun å erverve én av eiendommene som eies av eiendomsselskapet. Kan
eiendomsselskapet, og eier av dette, uten risiko for skatterettslig gjennomskjæring
foreta en fisjon, og på den måten tilrettelegge for salg av aksjer skattefritt under
fritaksmetoden?
Den ulovfestede gjennomskjæringsreglen er utviklet gjennom rettspraksis
og juridisk teori og går ut på at en disposisjon som har som hovedformål
å spare skatt, og som etter en totalvurdering av disposisjonens virkninger,
herunder dens forretningsmessige egenverdi, fremstår som stridende mot
skattereglenes formål, skal settes til side ved anvendelsen av de skatterettslige regler.
Tidligere ble fisjon som et integrert ledd i et salg av aksjene i selskapet som
ble utfisjonert ofte gjenstand for (eller i det minste i risikosonen for) ulovfestet
skatterettslig gjennomskjæring. I senere tid har det imidlertid skjedd en
betydelig omlegging av praksis knyttet til den ulovfestede gjennomskjæringsregelens anvendelsesområde ved fisjon som et ledd i et salg.
Bakgrunnen for praksisendringen er Høyesteretts dom av 14. mars 2014
vedrørende fisjon i forbindelse med salg («Tangen 7»-dommen). I denne
saken hadde skattyter i 2005 inngått en kjøpekontrakt for salg av aksjene i
et eiendomsselskap. Eiendomsselskapet hadde imidlertid andre aktiva utover
eiendommen. Kjøper og selger var enige om at disse øvrige aktiva skulle
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utfisjoneres fra eiendomsselskapet før gjennomføring av transaksjonen. Salg
av aksjer fremfor salg av eiendom direkte medførte at aksjegevinsten var
skattefri for selger etter fritaksmetoden, samt at kjøper ikke trengte å betale
dokumentavgift for å sikre rettsvern for det indirekte ervervet av eiendommen.
Fisjonen ble akseptert av en enstemmig Høyesterett, og ga ikke grunnlag
for ulovfestet gjennomskjæring.
Dommen endrer etablert praksis om gjennomskjæring i slike tilfeller, og
vil medføre at skattemyndigheter og domstoler vil måtte vise stor tilbakeholdenhet med å angripe situasjoner hvor en eiendom skal selges, og hvor
man enten utfisjonerer eiendeler som ikke skal følge med, eller den konkrete
eiendommen som skal overdras, til et nystiftet aksjeselskap. Skattedirektoratet har i en domskommentar av 31. mars 2014 utalt følgende knyttet til
Høyesteretts dom:
«For fremtiden legger Skattedirektoratet til grunn at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter
skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/
virksomhet ved salg av aksjer.»
Ut fra dagens rettskildebilde kan partene etter vår oppfatning i en salgsprosess
avtale at en eiendom skal utfisjoneres, eller at andre eiendeler «løftes ut»
via en fisjon, uten at transaksjonen av denne årsak alene blir gjenstand for
ulovfestet gjennomskjæring.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust, partner dr. juris Line Ravlo-Losvik
og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 79

Forskriftsunntak
fra rentefradragsbegrensningsreglene

Finansdepartementet vedtok den 24. april 2014 et forskriftsunntak fra rentefradragsbegrensningsreglene som ble innført med virkning fra inntektsåret 2014.
Forskriften unntar de vanligste formene for sikkerhetsstillelse i forbindelse med
oppkjøpsfinansiering fra rentebegrensning.
Skatteloven («sktl.») § 6-41 ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2014, og
fastslår at selskaper ikke lenger får fullt skattemessig fradrag for rentekostnader
som betales til nærstående selskaper og personer dersom netto rentekostnader
(interne og eksterne renter) overstiger et terskelbeløp og en fradragsramme.
I tilfeller der en nærstående part til låntaker har stilt sikkerhet for låneopptak fra
en ekstern långiver (typisk en bank), skal rentene som betales til den eksterne
lovgiveren anses som «interne» renter i relasjon til rentefradragsbegrensningsreglene og underlegges således begrensninger for skattemessig fradrag.
Dette følger av sktl. § 6-41, sjette ledd, bokstav a. Det ble imidlertid varslet
et forskriftsunntak fra denne delen av bestemmelsen, og dette unntaket ble
vedtatt i form av en bestemmelse inntatt i Finansdepartementets skattelovforskrift § 6-41. Forskriftsunntaket gjelder fra og med inntektsåret 2014.
Forskriftsunntaket innebærer at eksterne renter med sikkerhet fra nærstående
fortsatt anses som eksterne renter med alminnelig skatterettslig fradragsrett
i følgende to tilfeller:
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• når det selskapet som har stilt sikkerheten er eid eller kontrollert direkte
eller indirekte med minst 50 % av låntakeren. Dette innebærer eksempelvis
at dersom et datterselskap har stilt en eiendom eller andre eiendeler som
pant til sikkerhet for morselskapets opptak av ekstern gjeld, så omfattes
det av forskriftsunntaket, og kan opprettholdes som tidligere.
• når sikkerheten fra den nærstående er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren. Dette innebærer at dersom et morselskap
har stilt sikkerhet i form av pant i aksjene i låntaker eller andelene i
låntaker, så omfattes det av forskriftsunntaket. Ordinær morselskapsgaranti
i forbindelse med låneopptak omfattes dog ikke av forskriftsunntaket, og
vil således medføre at renter på den eksterne gjelden anses som interne
renter i skatterettslig forstand.
Med hensyn til fordringer som stilles som sikkerhet, er det ikke noe krav at denne
fordringen eies av et morselskap. Slik fordring som eies av annet nærstående
selskap kan dermed også stilles som sikkerhet for en låntakers øvrige gjeld.
Høringsnotatet fra Finansdepartementet av 20. desember 2013 inneholdt
forslag til forskriftsunntak som var betydelig snevrere enn det forskriftsunntaket som ble vedtatt. Det vedtatte forskriftsunntaket er klarere og går lengre
enn det som opprinnelig var varslet i forbindelse med høringen, og det gjør
det enklere og mer forutsigbart for aktørene å forholde seg til forskriften.
Herunder unntas de vanligste formene for sikkerhetsstillelse i forbindelse
med oppkjøpsfinansiering fra hovedregelen i sktl. § 6-41.
Vi gjør oppmerksom på at Finansdepartementet i en tolkingsuttalelse avgitt
den 10. juni 2014 blant annet uttaler at deltakerformen i deltakerlignede
selskaper kan utgjøre en sikkerhetsstillelse i seg selv. Eiere av deltakerlignede selskaper bør således vurdere hvorvidt de av den grunn vil rammes
av rentebegrensningsreglene.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas
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TIPS 80

Rentenivå ved lån
til aksjonær

Ofte opptar morselskapet eller aksjonærer lån i selskapet. Slike lån er underlagt
strenge regler i regnskaps-, aksje- og skattelovgivningen. Et sentralt forhold i ethvert
låneforhold vil være renten, og skattedirektoratet avga i juni 2014 en prinsipp
uttalelse vedrørende rentenivået.
Skatterettslig er utgangspunktet klart; transaksjoner mellom selskapet og
dets aksjonær(er) skal være basert på armlengdes vilkår, jf. blant annet skatteloven («sktl.») § 13-1. Det har imidlertid i praksis tidligere vært akseptert
at rentenivået ved lån fra selskap til aksjonær baseres på normrenten som
gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold fastsatt av Finansdepartementet.
Normrenten er relativt lav, og lå eksempelvis i 2013 stabilt på 2,25 %.
Skattedirektoratet avga den 3. juni 2014 en prinsipputtalelse som endrer
ovennevnte praksis. Ifølge Skattedirektoratet skal rentenivået også for lån
fra selskap til aksjonær baseres på markedsrente, og tilsvare det aksjonæren
måtte ha betalt dersom det ikke forelå et interessefellesskap mellom selskapet
som långiver og aksjonæren som låntaker. Uttalelsen gjelder ikke lån fra
selskap til ansatte som omfattes av de særskilte reglene i sktl. § 5-12(4).
Den endrede oppfatningen vil ifølge Skattedirektoratet ikke bli håndhevet
for inntektsår forut for inntektsåret 2015. Skattedirektoratet fremhever i
prinsipputtalelsen at den endrede oppfatningen vil gis virking for alle lån,
både eksisterende og nye, fra og med inntektsåret 2015.
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Dersom en aksjonær, i inntektsåret 2015 eller senere, har opptatt lån i selskapet
med en rentesats som er lavere enn markedsrente, foreligger en risiko for
endring av ligningen og tilleggsskatt. Selskapet vil ved endring av ligningen
risikere å få økt skattepliktig inntekt skjønnsmessig slik at inntektsførte
renteinntekter tilsvarer markedsrenten. Aksjonæren risikerer å bli utbyttebeskattet for differansen mellom den betalte renten og markedsrenten, men
vil som regel kunne oppnå fradrag for den beregnede rentekostnaden. Det er
således viktig at partene i låneforholdet vurderer, og fortrinnsvis utarbeider
dokumentasjon på, hva rentenivået ved låneopptaket skal være i forbindelse
med inngåelsen av låneavtalen.
Det er verdt å merke seg at de nye rentefradragsbegrensningsreglene i sktl.
§ 6-41, som trådte i kraft fra og med inntektsåret 2014, kan ha betydning for
muligheten til å fradragsføre rentekostnader for aksjonæren som låntaker.
Kontaktpersoner: Partner Anders Myklebust og senioradvokat Jens Aas

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | SKATT OG AVGIFT

187

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | SKATT OG AVGIFT

188

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | DIVERSE

189

diverse

Næringseiendom er så mangt. Fra landlige lagereiendommer til
Oslo City, fra utvikling av store tomter, via infill-prosjekter og
til seksjoner i sameier. I den praktiske næringseiendomsverdenen
handler det om alt fra heftelser, fradeling, tinglysing, seksjonering,
tvangsfravikelser, dispensasjoner og løyver.
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TIPS 81

Rutiner

Tvister er ofte basert på uenighet om faktum og unødvendige misforståelser. Gode
rutiner kan redusere risikoen for tvister betraktelig.
Ved avtaleinngåelser bør det alltid kontrolleres at det er signaturberettiget
som signerer på dokumenter, eventuelt at den som signerer har fått en gyldig
fullmakt. Gjør det til en rutine å parafere sidene som ikke har signatur på
seg. Kontroller også at alle versjoner er identiske. Det har oppstått tvister
der det er uenighet om hvilken avtale som faktisk er inngått, og hvor partene
har signert ulike versjoner, eller besitter ulike versjoner av avtalen. Dersom
enkelte vedlegg ferdigstilles etter at en avtale er signert (typisk fremdriftsplaner, endelige spesifikasjoner m.m.) er det viktig at vedlegget også signeres
og påføres at det er «vedlegg xx» til avtale inngått mellom partene den og
den dato og år.
Originaler

Å ha gode systemer for oppbevaring av originale avtaler, inklusive vedlegg
og tillegg er viktig. Det er i så måte også viktig å kontrollere at alle sider og
alle vedlegg faktisk er samlet før avtalene arkiveres.
Dokumenter samtykker og endringer

Når partene er enige kan det virke unødvendig å skulle formalisere samtykker
og små endringer, f.eks. hva gjelder ombygginger, og framleie av deler av
lokaler. Men hvem som representerer partene kan endre seg over tid, og
hukommelsen er for de fleste selektiv. Dokumenteres samtykker eller endringer
i form av skriftlige erklæringer eller tilleggsavtaler, vil dokumentasjon på
enigheten kunne fremlegges, i tillegg til at erklæringen eller tilleggsavtalen
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i seg selv ofte kan avklare om det foreligger reell enighet eller ikke. Partenes
oppfatning av hva som er avtalt avviker oftere når korrespondansen kun er
muntlig. Pass på at erklæringer og tilleggsavtaler oppbevares sammen med
originalavtalene.
Dokumentasjon

I tillegg til de rene formaliseringer er det å sikre seg løpende dokumentasjon viktig. Dette kan være å ta bilder i forbindelse med overlevering av
leieobjekter og salgsobjekter, ta vare på mailkorrespondanse, eller skrive
referat fra møter.
Nøyaktighet

Vi har sett eksempler på helt unødvendige tvister som følge av unøyaktige
henvisninger. Det kan være selskapsnavn som brukes muntlig, men som
ikke stemmer med formelt foretaksnavn, eller unøyaktige henvisninger til
eiendommer. Gjør det til en rutine alltid å kontrollere formelt foretaksnavn
og innta henvisning til org. nr. Ved bruk av org. nr. kan selskapet enkelt
gjenfinnes, selv ved navneendringer, fisjoner og fusjoner. Gjør det også til
en rutine å innta spesifikke henvisninger til gnr./bnr. og å henvise til deler
av en eiendom ved å vedlegge tegninger eller liknende. Kontroller også at
mottatt dokumentasjon stemmer med avtalen. Stemmer eksempelvis den
tilsendte husleiegarantien med det som er avtalt?
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik, partner Gøran Mjelde Aarvik
og partner Leif Petter Madsen

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | DIVERSE

193

TIPS 82

Rettsvern

De fleste er kjent med at manglende rettsvern gir tidligere eieres konkursbo adgang
til å beslaglegge eiendommen, men alle er ikke like kjent med hvilke transaksjoner
som rent faktisk gir rettsvern. Et såkalt hjemmelsselskap som ikke eier eiendommen,
har ingen beskyttelse mot slikt konkursbeslag.
Tinglysingslovens utgangspunkt

For at en rett stiftet ved avtale skal kunne stå seg overfor konkurs slår tinglysingsloven («tingl.») § 23 fast at rettsstiftelsen må være innført i dagboken
senest dagen før konkursåpningen.
Ulike eiendomserverv som har rettsvern

Når noen har ervervet en eiendom («rettsstiftelse») ved avtale, og fått skjøtet
dagbokført, så er rettsstiftelsen innført i dagboken. Slik innføring gir rettsvern,
men som betaling for slikt rettsvern påløper dokumentavgift. Dersom noen
erverver en eiendom («rettsstiftelse») via fusjon eller fisjon, og har fått skjøte
dagbokført, så nyter rettsstiftelsen også rettsvern, men uten at dokumentavgift påløper.
Fusjoner og fisjoner som ikke gir rettsvern

I mange tilfeller skjer det ikke erverv av eiendom ved fusjonen eller fisjonen
– typisk i de såkalte hjemmelsselskapssituasjonene. Det skjer da ingen «rettsstiftelse» og rettsvernet forblir uendret i tråd med situasjonen forut for fisjonen/
fusjonen. Dersom det overtakende selskapet var eier før fisjonen/fusjonen,
skjer det ingen rettsstiftelse ved fusjonen/fisjonen. Dersom det overtakende
selskap ikke var eier før fisjonen/fusjonen (men hjemmelshaver), skjer det
for så vidt en rettsstiftelse ved fisjonen/fusjonen. Denne rettsstiftelsen blir
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i utgangspunktet ikke tinglyst, ettersom det overtakende selskap allerede
er hjemmelshaver. Dersom det benyttes et skjøte i forbindelse med slikt
erverv, og dette blir tinglyst, så er lovens vilkår oppfylt, men det kan tenkes
at en slik tinglysing vil bli belagt med dokumentavgift. Rettstilstanden er
noe uklar hva gjelder disse situasjonene.
Navneendring

Dersom noen melder fra om en ren navneendring, for eksempel at AS
Næringsbygg endrer navn til AS Forretningsbygg, så gir ikke dette uttrykk
for en rettsstiftelse, og selv om slik navneendring skal tinglyses, så medfører
ikke det rettsvern for rettsstiftelser som ikke selv er tinglyst. Det utløser
heller ikke dokumentavgift eller fare for konkursbeslag.
Opprydding

Er det egentlig mulig å oppnå rettsvern i en feil strukturert portefølje uten å
betale dokumentavgift? Ja – en trekantfusjon hvor et nytt selskap er overtakende selskap vil gi rettsvern, og dersom det først gjennomføres en fusjon
(samle hjemmel og eiendom), og deretter en ny fusjon eller fisjon (hvorved
eiendommen skifter eier og hjemmelshaver), så vil rettsvern kunne oppnås
til og med dokumentavgiftsfritt.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og partner dr. juris Line Ravlo-Losvik
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TIPS 83

Tinglysing av rettigheter
i fast eiendom

Dersom man har rettigheter i annen manns faste eiendom, bør rettighetene tinglyses
for å oppnå rettsvern, det vil si beskyttelse mot kolliderende rettigheter. Dette tipset
tar for seg noen viktige begrensninger i tinglysingsadgangen.
Innledningsvis minner vi om at det kun er rettigheter som gjelder fast eiendom
som kan tinglyses, jf. tinglysingsloven («tingl.») § 12. Rettigheter som gjelder
personer og ikke fast eiendom, kan dermed ikke tinglyses.
Eierseksjonsloven

I et eierseksjonssameie kan ingen seksjonseier få varig enerett til del av
fellesareal. Avtale om varig enerett vil bli nektet tinglyst, jf. eierseksjonsloven
(«eiersl.») § 6 annet ledd, og det må alternativt gjennomføres en reseksjonering
hvor det aktuelle arealet legges til seksjonen som tilleggsdel.
Eiersl. § 6 annet ledd er ikke til hinder for at de enkelte sameierne gjennom
vedtektene gis midlertidig enerett til deler av fellesarealene, jf. eiersl. § 19
femte ledd. Rettigheten anses som midlertidig dersom den gjelder for et
forhåndsbestemt tidsrom eller kan tilbakekalles av styret eller sameiermøtet
gjennom en vedtektsendring. Slike midlertidige rettigheter kan tinglyses, men
de oppnår også rettsvern ved at de inntas i vedtektene, såfremt vedtektene
registreres i Foretaksregisteret.
Løysingslova

Forkjøpsrett til fast eiendom kan bare avtales for maksimalt 25 år, jf. løysingslova
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§ 6. Forkjøpsrett til fast eiendom som gjelder for mer enn 25 år, vil bli nektet
tinglyst.
Matrikkellova

Festerett til del av grunneiendom som er stiftet for mer enn 10 år, kan ikke
tinglyses uten at matrikulering gjennomføres, jf. tingl. § 12a, jf. matrikkellova
§ 12. Kravet om matrikulering gjelder tilsvarende for annen eksklusiv bruksrett
til en bestemt del av en eiendom når bruksretten gjelder for mer enn 10 år.
Kravet om matrikulering gjelder ikke dersom feste-/leieavtalen gjelder hele
grunneiendommen. Videre gjelder ikke kravet ved feste av ubebygd grunn
når festeretten ikke gir rett til eksklusiv bruk av et bestemt areal og ikke er
i strid med jordlova § 12. Kravet gjelder heller ikke ved feste av grunn som
er mindre enn 8 kvm. Etter jordlovas § 12 krever feste, leie eller lignende
bruksrettigheter til del av eiendom som kan benyttes til jord- eller skogbruk,
samtykke fra departementet. Dette gjelder likevel bare når retten er stiftet
for mer enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren).
Ved forlengelse av en umatrikulert festerett for mer enn 10 år, må det gjennomføres matrikulering.
Konsesjonsloven

Leierett eller lignende bruksrett i fast eiendom som stiftes for mer enn 10 år,
utløser konsesjonsplikt, jf. konsesjonsloven § 3. Tinglysing av slike rettigheter
vil bli nektet med mindre konsesjon er innhentet eller det dokumenteres
at konsesjonsplikt ikke foreligger. Konsesjonsplikten utløses kun dersom
erverv av den eiendommen rettigheten gjelder, ville utløst konsesjonsplikt.
Pant i fast eiendom
Det er mulig å få tinglyst pant i en ideell andel av en fast eiendom. Det er
imidlertid ikke mulig å få tinglyst pant i en fysisk andel av en fast eiendom
før det er gitt fradelingstillatelse fra kommunen eiendommen ligger i, jf.
panteloven § 2-1 annet ledd.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 84

Sletting av heftelser

Tinglyste heftelser kan skape økonomiske og praktiske utfordringer for en eier av
en eiendom – spesielt i forbindelse med transaksjoner og finansiering.
Når heftelser blir tinglyst på en eiendom, vil heftelsen enten bli rubrisert som
«pengeheftelse» eller «servitutt». Heftelser som antas å kunne innebære en
reduksjon av en panthavers dekningsmuligheter, rubriseres som en pengeheftelse. Leieavtaler, forkjøpsretter og festeavtaler er på denne bakgrunn
normalt pengeheftelser. Samtlige heftelser som er pengeheftelser vil fremgå
av en såkalt panteattest, jf. tinglysingsloven («tingl.») § 11 tredje ledd.
I den grad det er foranstående pengeheftelser som en bank ikke vil akseptere
å stå bak, vil det være to alternativer for å sørge for at banken får den ønskede
prioritet.
For det første kan det forsøkes gjennomført såkalte prioritetsvikelser. Når
pantedokumenter/obligasjoner skal vike prioritet er det nødvendig med
påtegning på det originale pantedokumentet/obligasjonen, mens det for
andre heftelser er tilstrekkelig med en skriftlig erklæring fra rettighetshaver
om at prioritet vikes.
For det andre kan foranstående heftelser forsøkes slettet (noe som også ofte
er ønskelig i forbindelse med transaksjoner), eksempelvis via:
• Sletting ved påtegning, jf. tingl. § 32 – den vanligste slettemetoden. Vær
oppmerksom på at det for pantedokumenter/obligasjoner/skadesløsbrev
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normalt kreves at selve originalen innleveres, mens det for andre heftelser
er tilstrekkelig med en erklæring. Sørg derfor for å få verifisert at originalen
kan gjenfinnes. Utfordringen er i mange tilfeller å få innhentet signatur
fra den/de som er signaturberettiget for rettighetshaveren, spesielt når
rettighetshaveren er oppløst, konkurs eller død.
• Sletting via mortifikasjonsdom dersom originaldokumentet er bortkommet/
tapt. Dette kan i noen tilfeller ta opptil ca 6 måneder, og kan umuliggjøre
closing av en transaksjon.
• Sletting via kunngjøring, jf. tingl. § 32a første ledd, der heftelsen er bortfalt
men slettebegjæring fra rettighetshaver ikke lar seg fremskaffe. Dette tar
erfaringsmessig ca 2–3 måneder.
• Sletting ex officio – av eget tiltak – jf. tingl. § 31 første ledd i tilfeller hvor
virkningen av tinglysingen er falt bort. Dette vil eksempelvis kunne være
tilfelle hvor en leiekontrakt har 10 års varighet uten rett til forlengelse
eller en heftelse er over 30 år gammel (og ikke skal hvile på eiendommen
for alltid). Det gjelder egne frister og vilkår for de ulike typesituasjonene.
Vær oppmerksom på at forkjøpsretter som stiftes etter ikrafttredelsen av
lov om løysingsrettar, i utgangspunktet ikke kan stiftes for mer enn 25 år.
Registerfører kan også slette heftelser som åpenbart er opphørt, jf. tingl.
§ 31 andre ledd.
Ettersom tinglyste heftelser ofte skaper utfordringer og sletting kan være
tidkrevende, kan det være grunn til å være føre var og gjøre seg kjent med
og rydde opp i tinglyste heftelser i forkant av transaksjoner.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og partner Leif Petter Madsen
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TIPS 85

Sletting av festekontrakter

Ved sletting av festekontrakter i forbindelse med opphør av festeforhold kan det
påløpe dokumentavgift, og det er derfor viktig å være oppmerksom på de regler
som gjelder for slik sletting.
Ulike typer opphør av festeforhold

Et festeforhold kan opphøre på flere måter. Dersom fester har lov- eller
avtalehjemmel kan han innløse festegrunnen, eller så kan bortfester ønske
å kjøpe bygningsmassen. Det kan også skje at fester avvikler driften på
tomten, festekontrakten gyldig sies opp eller festetiden er utløpt, samtidig
som bortfester krever opprydding av tomten. I enkelte tilfeller er det opprettet
festegrunn som ikke er benyttet av fester, og partene blir i ettertid enige om
å avvikle festeforholdet.
I alle tilfeller vil det være ønskelig å slette festekontrakten som er tinglyst
på eiendommen.
Fremgangsmåte ved og konsekvenser av sletting av Festekontrakter

Innløsning av festeforholdet
Innløsning av festeforhold innebærer at festeren kjøper eiendommen av
bortfester. Skjøte må dermed utstedes og tinglyses. I avkrysningsboksene
om feste skal det kun krysses av for at overdragelsen ikke gjelder bygg på
festet grunn, ettersom det er nettopp grunnen som overføres. I punkt 3 om
avgiftsgrunnlag skriver man inn innløsningssummen, og i punkt 6 skriver
man inn følgende erklæring anbefalt av Kartverket:

«Undertegnede hjemmelshaver til eiendomsrett og festerett begjærer festekontrakten
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slettet. Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i festekontrakten.
Jeg erklærer at en slettelse av festekontakten ikke vil berøre tredjemanns rettigheter.»
Fester må signere erklæringen. Tinglysingen av skjøtet utløser dokumentavgift
som beregnes ut fra innløsningssummen, samt tinglysingsgebyr. Dersom
noen rettigheter i medhold av festekontrakten skal bestå, må dette presiseres.
Sletting av festekontrakten
Ved sletting av festekontrakt der festegrunnen er ubebygd, er det tilstrekkelig
at festeren sender inn en særskilt erklæring til Kartverket med samme ordlyd
som settes inn i skjøtets punkt 6 ved innløsning. Det bør i tillegg presiseres
at grunnen er ubebygd. Sletting utløser i slike tilfeller ikke dokumentavgift.

Er festegrunnen bebygd, vil sletting av festekontrakten formelt sett innebære at
bygningsmassen overføres til bortfester. Det må dermed utstedes og tinglyses
skjøte som ved innløsning, men slik at fester er utsteder og bortfester er
erverver. Festekontrakten slettes ved at samme passus som ved innløsning
skrives inn i skjøtets punkt 6. Bortfester må signere erklæringen. I punkt
3 krysser man «ja» for at overdragelsen gjelder bygg på festet grunn, men
«nei» for at overdragelsen gjelder transport av festeretten.
Overskjøtingen av bygningsmassen utløser dokumentavgift. Dokumentavgiften beregnes ut fra bygningsmassens verdi. Dersom bortfester har krevet
rydding av tomten, bør derfor ryddingen skje før festekontrakten slettes, slik
at man unngår dokumentavgift.
Dersom festegrunnen er utskilt som et eget festenummer, må festeren ta
kontakt med kommunen eiendommen ligger i for eventuelt å få slettet festenummeret i matrikkelen.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran

100 NÆRINGSEIENDOMSTIPS | DIVERSE

201

TIPS 86

Etablering av pant og
servitutter i festeforhold

I dette tipset ser vi nærmere på etablering av pant og servitutter i festeforhold, og
prioritetsrekkefølgen mellom disse når fester innløser festet.
Etablering av pant eller servitutt

Med mindre partene har avtalt noe annet, kan festeren som utgangspunkt
pantsette sin festerett. En slik pantsettelse vil omfatte festeretten og de
bygninger og anlegg som festeren har eller får oppført på eiendommen.
Blir fester senere eier av tomten (innløsning), går panteretten over til også
å gjelde grunnen.
Når det gjelder servitutter, det vil si begrensede rettigheter i festeretten, kan
slike påheftes festeretten kun innenfor de rammer som festeavtalen setter.
Om det er adgang til å påhefte servitutter i festeretten, avhenger dermed av
en tolkning av festekontrakten.
Der fester ved opphør av festeforholdet blir eier av grunneiendommen, er
det naturlig at eventuelle servitutter, med de begrensninger som fulgte av
festeavtalen, hefter videre på grunneiendommen etter eiendomsovergangen,
på samme måte som for panteretter. Også servitutter som ble stiftet i grunneiendommen før festeretten ble etablert, vil fortsette å hefte på eiendommen
etter at fester har overtatt den.
Prioritetsrekkefølgen

Ved innløsning av festet bør fester sjekke grunnboken for heftelser i grunn-
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eiendommen. Heftelser som ble tinglyst på grunneiendommen før festeretten
ble etablert, har i utgangspunktet prioritet foran heftelsene som festeren
senere etablerer i festeretten.
Ved innløsning er det imidlertid ikke gitt at en slik eldre heftelse vil ha
bedre prioritet også i bebyggelsen som festeren har reist på festetomten.
Her må det antakeligvis foretas en beregning hvor festers panthaver vil bli
ansett for å ha førsteprioritets panterett i den verdi den tilførte bebyggelsen
representerer, mens den opprinnelige panthaveren i grunneiendommen vil
ha sikkerhet i henhold til sin prioritet ut over dette.
Et særlig spørsmål er hva slags prioritet en panterett som er påheftet bortfesters
grunneiendom etter at festeretten er etablert, skal ha. Her er rettstilstanden noe
uklar. Hvis fester senere blir eier av grunneiendommen, må det antakeligvis
settes en verdi på festeretten og verdier som festeren har tilført eiendommen.
Innenfor denne verdien vil festerens panthaver gis prioritet foran pant som
er etablert i grunneiendommen etter at festeretten ble etablert. Ut over denne
verdien vil pant som er etablert i grunneiendommen etter at festeretten er
stiftet, få prioritet foran festers panthaver.
Når det gjelder såkalt «sterke legalpant» i bortfesters grunneiendom, vil
slike fortsatt hefte på grunneiendommen etter festers innløsning såfremt
kravet som er sikret under legalpanteretten er oppstått før innløsningen.
Dette gjelder imidlertid ikke dersom kravet er eldre enn to år, siden det da
vil være foreldet, jf. panteloven § 6-3.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og fast advokat  
Lars Andreas Fredsvold Johansen
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TIPS 87

Innløsning i
næringsfesteforhold
og forholdet til
panterettigheter

Innløsning av tomtefestekontrakter er aktuelt også i næringsfesteforhold. I denne
artikkelen ser vi nærmere på innløsning i næringsfesteforhold og hvordan dette
påvirker eventuelle panterettigheter etablert i grunneiendommen og/eller festeretten.
Utgangspunkt

Innløsning av næringsfestekontrakter reguleres ikke av tomtefesteloven
(«tfl.»). Tomtefestelovens regler om innløsning gjelder kun for feste av tomt
til bolig- og/eller fritidshus, se tfl. § 32.
Rett til innløsning i næringsfesteforhold forutsetter at dette klart fremgår
av festekontrakten. Kontraktfestes ikke innløsningsretten, mangler følgelig
næringsfesteren denne. Bortfester og næringsfester må derfor allerede på
kontraktstiden ha et bevisst forhold til om innløsning i løpet av festetiden
skal kunne kreves.
Næringsfeste og panterettigheter

Det er ikke uvanlig at grunneiendommen, og/eller festeretten/bebyggelsen
er beheftet med pant. Ved innløsning av festeforholdet oppstår spørsmålet
om hva som skjer med slike panteheftelser.
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Pant i grunneiendommen
At næringsfesteren er gitt en innløsningsrett kan ikke medføre at bortfester
er forpliktet til å overdra en på skjøtetidspunktet, heftelsesfri grunneiendom.
Det kan heller ikke bety at bortfester er forpliktet til å få panthaver til å gi
avkall på sin panterett i eiendommen. Ved innløsning må næringsfesteren
derfor respektere de panteretter som er etablert i selve grunneiendommen.
Pant i festeretten/bebyggelsen
Når næringsfesteren blir eier av grunneiendommen går en panterett i festeretten over på eiendomsretten. Ved tinglysing av eiendomsoverdragelsen
krever imidlertid tinglysingsmyndighetene at bortfester og næringsfester
eksplisitt tar stilling til om festeretten (festekontrakten) skal fortsette å hefte
på eiendommen eller om den skal slettes.

Tinglysingsmyndighetenes hovedregel er at festeretten (festekontrakten),
samtidig med tinglysing av ny hjemmelshaver til grunneiendommen, skal
begjæres slettet av ny hjemmelshaver. En konsekvens av at dette, er at alle
heftelser som opprinnelig var avtalt i festet, blir slettet. Heftelser som skal
videreføres må særskilt nevnes i innløsningsskjøtet. Næringsfesteren bør
derfor ved innsending av innløsningsskjøtet grundig gjennomgå de heftelser
som er tinglyst i festekontrakten, for å se til at ikke nødvendige servitutter
som rett til vann/avløp, blir slettet.
Manglende innløsningsrett og panthavers stilling ved opphør av næringsfeste
Der næringsfesters innløsningsrett ikke følger av festekontrakten og festeforholdet opphører, er situasjonen for den som er panthaver i bebyggelsen
på den festede tomten, prekær.

Ved pant i bebyggelsen består panteretten etter at selve festeretten har falt
bort. Grunneier kan imidlertid kreve bebyggelsen på eiendommen fjernet.
Krever grunneieren bebyggelsen fjernet, blir panteretten gjenstandsløs.
Panteretten opphører dermed uten at panthaver får dekning for sitt pant.
Panthaver løper således en betydelig risiko og bør sørge for at bortfester
avgir en erklæring om at bebyggelsen på eiendommen ikke skal rives så
lenge panteretten består.

Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og partner dr. juris Line Ravlo-Losvik
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TIPS 88

Vei- og adkomstretter

Ved etablering av vei- og adkomstretter over egen eiendom er det viktig å være klar
over fremtidige konsekvenser av retten. Ved manglende avtaleregulering risikerer
man å sitte alene med kostnader til sikkerhetstiltak, vedlikehold og utskiftning
med videre.
Den tradisjonelle vei- og adkomstretten vil gjerne gi adgang til generell
ferdsel eller adkomst over en annen persons eiendom. Retten kan også være
mer inngripende, eksempelvis adkomst til egen parkeringskjeller gjennom
en annen eiendoms parkeringskjeller. Begrepene veirett og adkomstrett
benyttes om hverandre og må tolkes etter sitt innhold. I det følgende bruker
vi kun begrepet veirett.
Ofte er etablering av veiretter et krav fra kommunen i forbindelse med
fradeling av eiendom eller byggetillatelser. Kommunen stiller da krav om at
det tinglyses en veirett før byggetillatelse gis. I andre tilfeller er det snakk om
en frivillig avtale mellom to grunneiere, eventuelt mellom en grunneier og
en eller flere navngitte personer eller selskaper. Av andre rettslige grunnlag
for veiretter kan nevnes ekspropriasjon, hevd og alders tids bruk.
Følgende forhold bør, i den utstrekning det er anledning til det, hensyntas
i avtaler om veirett:
• Avgrensning av veiretten, normalt gjennom en skisse på et kart.
• Hvorvidt veiretten skal være eksklusiv eller ikke, ettersom eksklusivitet
kan medføre krav om matrikulering og oppmåling av den aktuelle delen
av eiendommen veiretten gjelder for.
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• I den grad veiretten ikke gjelder nødvendig adkomst til en eiendom bør
avtalen regulere hvem som kan benytte seg av veiretten. Dette er spesielt
viktig å regulere dersom veiretten gis til en eiendom som benyttes av mange
personer, spesielt virksomheter rettet mot publikum, ettersom omfanget
av bruken vil medføre større slitasje på avgivereiendommen. Manglende
avgrensning kan også medføre større administrasjonskostnader dersom
det må utstedes mange adgangskort til bompassering.
• Avtalen bør også regulere hvordan veiretten kan benyttes, herunder hvilke
kjøretøyer den kan brukes til og rett for avgivereiendommen til å midlertidig begrense adkomsten ved behov for oppgraderinger og vedlikehold.
Adkomst med anleggsmaskiner bør begrenses til at det kreves egen avtale
for bruk til dette formål, slik at man kan legge til rette for adkomsten og
eventuelt regulere særskilt vederlag for bruken.
• Vederlag for veiretten, herunder indeksregulering av denne, samt eventuell
mulighet til ekstraordinær regulering etter en viss tid.
• Fordeling av kostnader til vedlikehold, utskiftning og sikkerhetstiltak.
Dette er spesielt aktuelt der veiretten er en adkomstrett gjennom en annen
eiendoms parkeringskjeller for å komme til sin egen parkeringskjeller.
• At veiretten skal vike prioritet for eventuelle pengeheftelser som tinglyses
på eiendommen.
Ved hel eller delvis mangel på avtaleregulering vil veiretten reguleres av
servituttloven i den utstrekning avtalen er taus. Dersom det eksempelvis ikke
er fastsatt noen kostnadsfordeling i avtalen, vil som hovedregel grunneieren
bli sittende igjen med regningen, ettersom servituttlova ikke gir grunneieren
noen rett til å kreve vederlag eller kostnadsdekning med mindre dette er
nærmere avtalt.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og partner dr. juris Line Ravlo-Losvik
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TIPS 89

Gårdeieransvaret ved
snø- og isras

Når snø og is raser ned fra bygårdstak, kan det etter omstendighetene være aktuelt
med straffansvar og erstatningsansvar. Gårdeier har det overordnede ansvaret
for sine bygninger, herunder for å begrense risikoen for at ingen blir skadet som
følge av snø- eller isras.
Dom fra Høyesterett

Den 12. mars 2013 (Rt-2013-312) kom det en dom fra Høyesterett som presiserer grensene for straffeansvaret.
En person ble sterkt skadet av en isklump som raste ned fra en gesimskasse
på taket på en bygård. Person A var eneeier og enestyre i gårdeierselskapet.
A ble tiltalt for overtredelse av straffeloven § 238, som rammer uaktsom
forvoldelse av betydelig skade på legeme eller helbred.
Høyesterett uttalte at det er gårdeierens funksjon som enestyre i selskapet,
som skal legges til grunn for aktsomhetsvurderingen for A. Styreansvaret
ble presisert slik:
«… å sørge for at gårdselskapet har forsvarlige rutiner for avdekking og
fjerning av fare for sne- og isras, herunder å påse at arbeidet utføres av
kompetente folk, og å føre kontroll med at rutinene følges.»
A hadde engasjert et driftsselskap for inspeksjon av taket. Taket ble tilnærmet
daglig inspisert fra gateplan, hvorpå det ble gitt muntlig tilbakemelding til
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A når det viste seg nødvendig å rydde taket for snø og is. Denne praksisen
var i tråd med praksis for øvrig i Oslo for større bygårder, og Høyesterett
kom enstemmig til at praksisen var forsvarlig. A ble dermed frikjent for
straffansvar.
Person B, som var leder for den avdeling i driftsselskapet som skulle føre
tilsyn med bygården, ble derimot dømt til 60 dagers betinget fengsel. Begrunnelsen var at som en følge av værforholdene, burde B iverksatt en grundigere
inspeksjon enn vanlig. B ville da ha oppdaget den faretruende isen som ikke
var synlig ved ordinær inspeksjon, og han kunne iverksatt mottiltak som
ville forhindret skaden.
Gårdeierselskap – styreansvar

I gårdeierselskap er det, slik dommen viser, først og fremst styret ved dets
enkelte styremedlemmer som risikerer erstatnings- og straffeansvar ved slike
hendelser. Styret har etter aksjeloven § 16-12 ansvaret for forvaltningen av
selskapet, og for at virksomheten organiseres forsvarlig.
Hvor strengt styreansvaret er, beror særlig på hvorvidt selskapet har egne
ansatte eller har engasjert et eget driftsselskap til nødvendig inspeksjon. Har
styret gjort dette, beror styreansvaret primært på å fastsette administrative
rutiner og føre tilsyn med arbeidet. I motsatt fall er det styret selv som er
ansvarlig for inspeksjon. Da vil styreansvaret i utgangspunktet være tilsvarende strengt som for B.
Foretaksstraff

Etter omstendighetene kan gårdeierselskapet også straffes med bøter hvor
noen som har handlet på vegne av selskapet, har begått en straffbar handling.
I dommen ble selskapet som eier bygården også tiltalt, men Høyesterett
frikjente selskapet ved dissens 3-2. Begrunnelsen var særlig at bransjen frem
til da hadde ansett en slik hendelse for å være lite sannsynlig, og bransjen
hadde allerede gjort tiltak for å bøte på risikoen for skade. Foretaksstraffen
ville dermed ikke ha noen preventiv virkning.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og advokatfullmektig
Vegard Thunes Jørgensen
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TIPS 90

Hvem kan føre
regnskapene dine?

Selskaper som benytter seg av, eller opptrer som, eiendomsforvalter, bør være
oppmerksom på når forvalter må ha autorisasjon som regnskapsfører.
En eiendomsforvalter vil gjerne påta seg å føre regnskap for sin oppdragsgiver.
I henhold til Lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)
§ 1 må imidlertid enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre,
være autorisert som regnskapsfører av Finanstilsynet. Når virksomheten
drives gjennom et selskap (ikke ENK), må autorisasjon som hovedregel minst
innehas av daglig leder, jf. § 6 første ledd nr. 1.
Dersom et foretak fører regnskap uten pliktig autorisasjon, kan Finanstilsynet
pålegge stans av virksomheten. I tillegg er overtredelse av regnskapsførerloven belagt med straffeansvar.
Det er i regnskapsførerforskriften 5-1 gjort et viktig unntak fra autorisasjonsplikten for konsernselskap og samarbeidende foretak. Dette innebærer at et
selskap kan føre regnskap for et annet selskap i samme konsern uten autorisasjon som regnskapsfører. Det samme gjelder foretak hvor eierforholdene
er av vesentlig samme karakter som et konsernforhold.
Bestemmelsen er gitt tilsvarende anvendelse for samarbeidende foretak hvor
den felles regnskapsføringen fremstår som en naturlig del av samarbeidet, jf.
regnskapsførerforskriften § 5-1 annet ledd. Ved vurderingen skal det legges
vekt på samarbeidets varighet, karakter og omfang, og regnskapsføringen må
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utgjøre en mindre del av samarbeidet. Det må foreligge en særlig tilknytning
mellom foretakene, for eksempel gjennom samarbeid i forbindelse med foretakenes virksomhet. Videre bør samarbeidet være ment som et varig forhold
ut fra andre interesser enn regnskapsføringen som sådan. Forutsetningen er
at regnskapsføringen fremstår som en integrert del av et etablert fellesskap
mellom foretakene. Dersom samarbeidet er nedfelt i foretakets vedtekter vil
dette kunne tillegges vekt. Hvorvidt foretakene utad fremstår som en samlet
enhet vil også være av betydning.
Finanstilsynet har i sin praksis lagt til grunn at franchiseorganisasjoner er
omfattet av unntaket. Samtidig har Finanstilsynet lagt til grunn at eiendomsforvaltningsselskaper som fører regnskap som ledd i forretningsførsel for
sine klienter, ikke på dette grunnlag alene omfattes av unntaket. Det er heller
ikke er tilstrekkelig at to selskaper innen samme bygg har felles resepsjon
eller samarbeider om innkjøp etc.
Både konsernselskaper, konsernlignende selskaper og samarbeidende selskaper
dukker hyppig opp i forbindelse med næringseiendom. Så lenge eiendomsselskapet og eiendomsforvaltningsselskapet er del av samme konsern, eller
inngår i en konsernlignende struktur, går eiendomsforvaltningsselskapet
altså klar av autorisasjonsplikten. I motsatt fall må det foretas en konkret
vurdering av om samarbeidet mellom foretakene er av en slik art at vilkårene
for unntaket fra autorisasjonsplikten er oppfylt. Siden denne vurderingen
gjerne vil bero på skjønn, vil det ofte kunne oppstå tvilstilfeller. I så fall
bør eiendomsselskapet kreve at eiendomsforvaltningsselskapet forelegger
saken for Finanstilsynet.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 91

Oppbevaring av
regnskapsdokumentasjon

For mange eiendomsselskaper betyr kravene om 10 års oppbevaring av regnskapsdokumentasjon både heft og kostnader. Fra 1. februar 2014 ble oppbevaringstiden
redusert til fem år. Overgangsreglene medfører imidlertid viktige begrensninger
i de nye reglene.
Det følger av bokføringsloven («bokfl.») § 13 at såkalt primærdokumentasjon
skal oppbevares i Norge etter regnskapsårets slutt. Pliktig oppbevaringstid
har tidligere vært ti år, mens den med virkning fra 1. februar 2014 ble
redusert til fem år.
Kort tid før lovendringene trådte i kraft, ble det også vedtatt en forskrift om
overgangsregler. Forskriften innebærer at reglene om redusert oppbevaringstid
får umiddelbar virkning kun for dokumentasjon angitt i bokfl. § 13, 1. ledd
nr. 1 og 4, det vil si årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering,
årsberetning, revisjonsberetning og nummererte brev fra revisor. Dokumentasjon av denne typen og som er eldre enn 5 år per 1. februar 2014, må likevel
oppbevares til minst 31. juli 2014.
For annen primærdokumentasjon, det vil si dokumentasjon som omhandlet
i bokfl. § 13, 1. ledd nr. 2 og 3 (spesifikasjoner, dokumentasjon av bokførte
opplysninger mv.), vil det fortsatt gjelde krav om 10 års oppbevaringsplikt.
Samtidig har Finansdepartementet gitt Skattedirektoratet i oppdrag å utrede
om det er behov for et krav om lengre oppbevaringstid enn 5 år for enkelte
typer dokumentasjon, i hovedsak knyttet til skatte- og avgiftslovgivningen.
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Det gjenstår dermed å se i hvilken utstrekning, og eventuelt når, bestemmelsene om redusert oppbevaringstid får anvendelse for alle typer primærdokumentasjon. Skattedirektoratet har frist til 14. juni 2014 med å oversende
sin utredning til Finansdepartementet, og i følge departementet vil eventuelle
regelverksendringer bli fastsatt innen utløpet av 2014.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 92

Kjøp av renholdstjenester

Mange aktører i eiendomsbransjen setter bort renhold til eksterne. Mange er imidlertid ikke klar over at det er ulovlig og straffbart å kjøpe renholdstjenester fra
renholdsbedrifter uten offentlig godkjenning.
Alle renholdsfirmaer må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig.
Godkjente firmaer som oppfyller kravene i forskrift om offentlig godkjenning
av renholdsvirksomheter vil etter søknad bli oppført i et elektronisk renholdsregister på www.arbeidstilsynet.no.
Ulovlig og straffbart

Det er kun tillatt å kjøpe eller leie inn renholdstjenester fra registrerte renholdsvirksomheter (dette gjelder ikke forbrukere til privat bruk). Det er også lovlig å
bruke renholdsvirksomheter som ifølge registeret har søknad under behandling.
Ved overtredelser kan Arbeidstilsynet gi pålegg, ilegge tvangsmulkt eller
stanse ulovlig aktivitet. Overtredelse kan også medføre straffeansvar, både
for kjøpervirksomheten og for enkeltpersoner.
Krav til renholdsvirksomhetene

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må oppfylle forskriftskravene.
Bedrifter med egne ansatte renholdere som kun vasker internt i virksomheten,
er ikke underlagt kravene og trenger ikke å søke om godkjenning.
For å få nødvendig godkjenning må renholdsvirksomhetene bl.a. ha skriftlige
arbeidsavtaler, lønne de ansatte i henhold til den allmenngjorte renholdsoverenskomsten, ha gyldige oppholdstillatelser for ansatte fra land utenfor EØS,
og de må sørge for at alle ansatte bærer et spesielt id-kort for renholdere.
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Renholdsvirksomhetene må sende Arbeidstilsynet en årlig melding for å
opprettholde godkjenningen. Dersom meldeplikten ikke overholdes eller
dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger oppfylles, kan godkjenningen
tilbakekalles og virksomheten bli slettet fra Renholdsregisteret.
Virksomheter som kjøper eller leier inn renholdstjenester bør jevnlig kontrollere
at leverandøren har nødvendig godkjennelse. Manglende eller bortfalt godkjennelse bør man umiddelbart kreve at blir rettet opp. Her kan du kan enkelt
sjekke din leverandørs status i Renholdsregisteret: www.arbeidstilsynet.no/
renholdsregisteret.
Tilleggsplikter etter allmenngjøringsloven

Renholdsbransjen er et såkalt «allmenngjort» bransjeområde, noe som pålegger
virksomheter som kjøper renholdstjenester en del tilleggsplikter. Kjøperne
(bestillerne) er gjennom forskrifter til allmenngjøringsloven pålagt å informere
renholdsleverandøren – i kontrakten – om leverandørens plikt til å gi renholderne
lønn og arbeidsvilkår som minst er i tråd med den allmenngjorte tariffavtalen.
Kjøperen er også pålagt en såkalt «påse-plikt», som innebærer at kjøper må ha
rutiner for å påse at plikten til å betale riktig lønn mv. etterleves av leverandøren.
Tips til renholdskontrakten

På bakgrunn av ovennevnte bør kjøpere av renholdstjenester innta følgende
i sine kontrakter:
• Krav om godkjenning/opprettholdelse av godkjenning, som også bør omfatte
eventuelle underleverandører.
• Varslingsplikt for leverandøren ved bortfall av godkjenning og ved skifte
av underleverandør.
• Plikt for leverandøren til å overholde allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår
(må med).
• Plikt for leverandøren til å gi tilgang på dokumentasjon slik at bestiller
kan påse at relevante krav overholdes (timelister, lønnsslipper, arbeidskontrakter osv.).
• Kontraktsmessige sanksjoner i tilfelle manglende godkjenning eller andre
brudd (rett til å stanse leveransen, holde tilbake vederlag, heving o.l.).
Kontaktpersoner: Partner Jan L. Backer og advokatfullmektig Thomas Hammervold
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TIPS 93

Arbeidstaker og selvstendig
oppdragstaker

Mange selskaper har fra tid til annen behov for å kjøpe tjenester fra selvstendige
oppdragstakere. Grensen mot arbeidstakere kan imidlertid være uklar, og hvis man
trår feil kan det få arbeidsrettslige, økonomiske og skattemessige konsekvenser og
også være straffbart.
Vi ser her nærmere på grensegangen mellom arbeidsforhold og selvstendig
oppdragstaker, og de rettslige konsekvensene skillet har fra et arbeidsrettslig
ståsted.
Arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker?

En del selskaper knytter gjerne til seg selvstendige oppdragstakere, for
eksempel arkitekter og rådgivende ingeniører, fremfor å ansette vedkommende. Hvorvidt en person skal regnes som arbeidstaker eller selvstendig
oppdragstaker beror imidlertid på en skjønnsmessig helhetsvurdering, der
en rekke forhold vil være relevante. Enkelte av disse punktene vil måtte
reguleres i avtalen, men det avgjørende vil i alle tilfeller være hvordan
forholdet faktisk blir praktisert. Lovgivers intensjon er at de som har behov
for vernet i arbeidsmiljøloven («aml.») , ferieloven mv. blir vernet, og arbeidstakerbegrepet skal tolkes i lys av dette formålet.
Det følger av arbeidsmiljøloven § 1-8 at du for å være arbeidstaker må utføre
arbeid «i annens tjeneste». Sentrale momenter i vurderingen er dermed hvor
organisatorisk og økonomisk uavhengig vedkommende er av selskapet. Det
er særlig dette «avhengighetsforholdet» som er særtrekket for en ansettelsesavtale; arbeidstaker står i et faktisk og organisatorisk underordningsforhold
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til arbeidsgiver, mens en selvstendig oppdragstaker driver sin virksomhet
for egen regning og risiko.
Blant annet følgende momenter kan tale for at det foreligger et arbeidstakerforhold:
• Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet
og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning.
• Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og
kontroll av arbeidet.
• Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse.
• Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.
• Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn.
• Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter,
og er oppsigelig med bestemte frister.
• Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver.
Hva hvis vedkommende likevel er å anse som arbeidstaker?

For det tilfelle at en som er tilknyttet selskapet som selvstendig oppdragstaker
likevel er å anse som arbeidstaker, vil de lover som regulerer arbeidsforhold
komme til anvendelse, herunder de ufravikelige bestemmelsene i ferieloven,
folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Disse reglene gjelder ikke mellom
selvstendig oppdragstaker og oppdragsgiver, med unntak av kravet til et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter aml. § 2-2.
De arbeidsrettslige konsekvensene av at en person blir sett på som arbeidstaker, og ikke selvstendig oppdragstaker, vil derfor være at selskapet bryter
bestemmelser i en eller flere av disse lovene. Dette kan medføre rettslige
prosesser, erstatningsansvar, bøter og i visse tilfeller straffeansvar for foretaket.
Med den siste tids fokus på blant annet arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, vil brudd også kunne ha omdømmemessige konsekvenser. Det er
derfor viktig at selskap som kjøper tjenester har et bevisst forhold til temaet,
både ved avtaleinngåelsen og under kontraktstiden.
Kontaktpersoner: Partner Jan L. Backer, senioradvokat Simen Smeby Lium
og advokatfullmektig Kai Sølve Urke
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TIPS 94

Fordeling av
felleskostnader i sameier

Mange eierseksjonssameier består av en eller flere næringsseksjoner i første etasje
og boligseksjoner i etasjene over. Eierseksjonsloven legger opp til at sameiets felleskostnader skal fordeles etter sameiebrøken også i slike kombinasjonssameier. Dette
kan slå uheldig ut, og bør reguleres i vedtektene.
Eierseksjonslovens hovedregel er at sameiets felleskostnader skal fordeles
etter sameiebrøken. Dersom det foreligger «særlige grunner» kan en sameier
imidlertid kreve at fordelingen i stedet skjer etter nytte eller forbruk, jf.
eierseksjonsloven («eiersl.») § 23. Det kan også fastsettes en annen fordeling i
vedtektene dersom den berørte seksjonen, som i praksis vil si alle sameierne,
gir sin tilslutning til endringen. Videre vil en urimelig kostnadsfordeling
kunne rammes av mindretallsvernet i eiersl. § 32.
En del næringsseksjoner vil ønske å påberope seg «særlige grunner» for å
slippe å dekke kostnader som kun gjelder boligseksjonene, for eksempel
kostnader til balkonger og kabel-TV. Terskelen for å påberope seg unntaksbestemmelsen er imidlertid høy. Høyesterett avsa så sent som 14. november
2013 en dom om bestemmelsen, som vil være retningsgivende for fremtidige
tvister om lignende problemstillinger. Saken gjaldt fordeling av kostnader til
vedlikehold av heiser. Det aktuelle sameiet bestod av syv boligblokker, hvorav
tre av blokkene var uten heis. Sameierne i blokkene uten heis mente at dette
utgjorde «særlige grunner», og at de dermed ikke pliktet å bidra til vedlikeholdet av de øvrige blokkenes heiser. De fikk ikke medhold av Høyesterett,
etter dissens 3-2. Flertallet la avgjørende vekt på at unntaksregelen er ment
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å ha et svært snevert anvendelsesområde, og at det dermed skal mye til
for at den kommer til anvendelse på drift og vedlikehold av eksisterende
installasjoner i et eierseksjonssameie. For kostnader til nyinstallasjoner vil
situasjonen kunne være en annen.
Sameierne i blokkene uten heis påberopte seg også mindretallsvernet i eiersl.
§ 32. Bestemmelsen forbyr blant annet sameiermøtet å treffe beslutninger
som er egnet til å gi visse sameiere en urimelig fordel på andre sameieres
bekostning. Høyesterett avviste anførselen og viste til at vurderingstemaet
i stor grad ville være det samme som etter § 23. Når det ikke var grunnlag
for revisjon etter § 23, kunne § 32 dermed vanskelig lede til et annet resultat.
Usikkerhet rundt fordelingen av felleskostnadene, eller en uønsket fordeling, kan
i stor grad unngås ved å regulere spørsmålet i sameiets vedtekter. Eksempelvis
kan det i kombinasjonssameier være hensiktsmessig å allokere kostnader til
trappevask, kabel-TV, heis med videre til boligseksjonene, mens næringsseksjonene dekker kostnadene til feiing av fortau, større avfallshåndteringssystemer med videre. Det kan også avtales skjevdeling av bestemte utgiftsposter, for eksempel der næringsseksjonen bruker vesentlig mer varmtvann
enn boligseksjonene.
Særlig for eiendomsutviklere er det viktig å være oppmerksom på denne
adgangen til å skreddersy vedtektene. Husk imidlertid at dette bør gjøres
mens man fortsatt har full rådighet over vedtektsfastsettelsen, det vil si før
seksjoneringen og før noen av seksjonene er solgt.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen og fast advokat Usman Ivar Shakar
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TIPS 95

Beslutningsmyndighet
og flertallskrav i
eierseksjonssameier

Hvilke rettigheter har man som seksjonseier i et eierseksjonssameie, og kan disse
rettighetene endres?
Faktisk rådighet

Som seksjonseier har man har stor frihet innenfor seksjonens fire vegger,
men man må ta hensyn til øvrige seksjonseiere mht. støy, fellesfunksjoner
mv. Gjennom vedtektene kan det gis nærmere bestemmelser om bruken av
sameiets næringsseksjoner, jf. eierseksjonsloven («eiersl.») § 19 fjerde ledd.
Sameiet kan på den måten regulere hva slags virksomhet som skal drives her.
Rettslig rådighet

Seksjonseieren rår rettslig sett som hovedregel som en eier over sin seksjon.
Seksjonseieren kan selge, pantsette og leie ut til hvem han vil, og kan tinglyse
rettigheter, herunder servitutter og forkjøpsretter. Den rettslige rådigheten
kan dog i stor grad begrenses i vedtektene.
Eksempler på tvilstilfeller

Begrensning i sameierens rett til å stemme
Ofte forbyr vedtekter i kombinasjonssameier, dvs. sameier med både bolig- og
næringsseksjoner, eiere av boligseksjoner å stemme på sameiermøte i saker
som kun gjelder næringsseksjonene, eventuelt motsatt. Dette er et spørsmål
om seksjonseierens grunnleggende organisatoriske rettigheter. På den ene
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siden har seksjonseieren stemmerett som ikke kan fratas eller innskrenkes
i vedtektene med mindre annet følger av loven. På den annen side tillater
loven at det reguleres hvordan stemmene skal vektes, se eiersl. § 37. Det kan
derfor argumenteres for at eiersl. § 37 åpner for at f. eks. boligseksjonene
ikke gis stemmevekt i saker som kun gjelder næringsseksjonene. Dette vil
være en saklig begrunnet forskjellsbehandling.
Begrensning i bruk av fellesarealer
Seksjonseieren har som utgangspunkt rett til å benytte alle fellesarealer. I
kombinasjonssameier ønsker man ofte å fordele bruken av typisk avfallsrom,
parkeringsplasser mv. på de enkelte typer seksjoner. Det kan argumenteres
for at slik oppdelt bruk er i samsvar med det arealene er «beregnet eller
vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene», jf.
eiersl. § 19 første ledd. En sameier kan imidlertid ikke gis enerett til bruk
av deler av fellesarealet, med mindre eneretten kun er midlertidig, jf. eiersl.
§ 19 femte ledd. En vedtektsbestemt varig bruksfordeling av fellesarealene
vil derfor kun være en retningslinje, ikke en absolutt regulering.
Forholdet til mindretallsvernet

Et vedtak som er egnet til å gi visse seksjonseiere en urimelig fordel er ugyldig,
jf. eiersl. § 32 om mindretallsvernet. Den enkelte seksjonseier kan i noen
grad samtykke til en omfordeling av rettigheter uten at eiersl. § 32 kommer
til anvendelse. Dette gjelder imidlertid ikke de opprinnelige vedtektene ved
stiftelsen av sameiet. Der er det et særlig krav til likebehandling av seksjonene.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og partner dr. juris Filip Truyen
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TIPS 96

Eiendomsselskaper
med flere aksjonærer

Dersom man erverver mindre enn 100 % av aksjene i et eiendomsselskap, må man
i ulike sammenhenger forholde seg til de øvrige aksjonærene. I dette tipset ser vi
nærmere på hvilke flertallskrav som gjelder ulike beslutninger som skal fattes i
eiendomsselskaper som er organisert som aksjeselskap.
Den mest sentrale terskelen er 50 % grensen. I henhold til aksjeloven § 5-17 er
utgangspunktet et krav om tilslutning fra flertallet av de avgitte stemmer på
generalforsamling. Har en aksjonær mer enn 50 % av stemmene vil aksjonæren
kontrollere valg av styre, utbetaling av utbytte og godkjennelsen av avtaler
av noe omfang mellom selskapet og aksjonærene.
Den andre viktige terskelen knytter seg til beslutninger som innebærer vedtekts
endringer. Slike beslutninger krever to tredjedels flertall. Dette innebærer at
en aksjonær som kontrollerer mer enn en tredjedel (33,34 %) av aksjekapitalen
kan forhindre vedtektsendringer. Dette gjelder for eksempel kapitalutvidelser
og kapitalnedsettelser, fusjon og fisjon, endring av selskapsnavn, selskapets
formål, samt opphevelse av forkjøpsrett og krav til styresamtykke når det
omsettes aksjer i selskapet. Dertil kommer beslutning om selskapets kjøp
av egne aksjer.
Den tredje terskelen knytter seg til reglene om tvangsinnløsning. Dersom
en aksjeeier eier eller kontrollerer minst 90 % av aksjene og stemmene i
et selskap kan hovedaksjonæren tvangsinnløse de øvrige aksjonærene. Til
gjengjeld har minoritetsaksjonærene en tilsvarende rett til å kreve seg innløst.
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Den fjerde terskelen man bør være oppmerksom på er 10 % eierskap i aksjekapitalen. Aksjonærer med slikt eierskap kan blant annet kreve innkalling
til ekstraordinær generalforsamling og gransking av selskapet.
På grunn av ovennevnte flertallskrav kan det være hensiktsmessig å inngå
en aksjonæravtale hvor det for eksempel avtales at hver av aksjonærene skal
kunne utpeke et bestemt antall styremedlemmer som alle forplikter seg til
å stemme på ved styrevalg. Videre kan det legges føringer for utbyttepolitikken, samt etableres forpliktelser knyttet til fremtidige kapitalforhøyelser,
forkjøpsrett, styresamtykke, salgstrigger etc.
Et annet verktøy i en maktfordelingsstrategi kan være å etablere aksjeklasser
i vedtektene. Et eksempel på dette er der hvor en aksjeklasse gis relativt
flere stemmer enn en annen aksjeklasse. Aksjeklasser kan også gjøres uten
stemmerett, og en aksjeklasse kan ha fortrinnsrett til utbytte, mens en annen
kan ha restriksjoner med hensyn til utbytte. I denne sammenheng er det viktig
å være oppmerksom på at enkelte beslutninger (så som vedtektsendringer)
i tillegg til krav om tilslutning fra to tredjedeler av de stemmeberettigede
aksjene også krever tilslutning fra to tredjedeler av den fremmøtte aksjekapital.
En aksjonær med aksjer uten stemmerett kan således stoppe en beslutning
som innebærer vedtektsendring.
En vedtektsregulering er direkte bindende for styret. Beslutninger i strid
med vedtektene er ugyldige, mens sanksjonen mot brudd på en aksjonæravtale normalt vil være erstatning. Når det gjelder beskyttelse av strategiske
posisjoner, gir derfor vedtektene bedre vern enn aksjonæravtaler.
I mange strukturer velger man å ha et holding- og et eiendomsselskap.
Aksjonærtvister på holdingselskapsnivå trenger da ikke å påvirke forvaltning
og salg på eiendomsselskapsnivå.
Kontaktpersoner: Partner Gøran Mjelde Aarvik og partner dr. juris Filip Truyen
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TIPS 97

Generalforsamling

Vi gir her en oversikt over hvilke temaer som skal og muligens bør behandles i
forbindelse med generalforsamling i eiendomsaksjeselskaper.
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i
selskapet. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 6 måneder etter
regnskapsårets slutt. Vi tar her en nærmere titt på hvilke saker som etter
aksjeloven skal behandles på den ordinære generalforsamlingen, samt også
eksempler på saker som kan være praktisk å behandle. For allmennaksje
selskaper er listen noe mer omfattende.
Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling (asl. § 5-5 (2))

• Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av
utbytte
Husk at etter endringen i aksjeloven («asl.»), kan utbytte også utdeles for
inneværende år på bakgrunn av en mellombalanse, jf. asl. § 8-2a. Mellombalansen må imidlertid godkjennes av generalforsamlingen.
• Andre saker som etter aksjeloven eller selskapets vedtekter hører under
generalforsamlingen.
Dette gjelder typisk valg av styremedlemmer, godtgjørelse til styremedlemmer og til revisor.
De ovennevnte sakene kan og skal behandles selv om de ikke er omtalt
i innkallingen. Videre har alle aksjonærer adgang til å stille spørsmål til
ledelsen på generalforsamlingen om saker på dagsorden eller andre forhold
knyttet til selskapet økonomisk stilling. Det kan også kreves at generalforsamlingen stemmer over et forslag til gransking selv om dette fremmes
som et benkeforslag.
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Saker som kan behandles på generalforsamlingen

Dersom generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) skal behandle
andre saker enn de ovennevnte, må dette fremgå av innkallingen. Å angi en
«diversesak» er ikke mulig. Eksempler på aktuelle saker kan være:
• Vedtektsendringer
Behov for vedtektsendringer kan eksempelvis skyldes lov- eller praksisendringer, eksempelvis ønske om å velge et annet antall styremedlemmer,
bytte forretningskommune eller endre bestemmelser om samtykkekrav eller
forkjøpsrett. Vedtektsendringer besluttes normalt med to tredjedels flertall.
• Vedtakelse av kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, kapitalnedsettelse/
nedsettelse av overkursfond eller konvertible lån.
Selv om beslutningen om kapitalforhøyelse/-nedsettelse skal treffes av
generalforsamlingen, skal den baseres på et forslag fra styret.
• Vedtakelse eller fornyelse av styrefullmakter.
I selskaper hvor det løpende gjennomføres kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelser er det praktisk og ressurs- og kostnadsbesparende å utstede
fullmakter til styret for gjennomføring av dette som et alternativ til å
innkalle løpende til generalforsamlinger i løpet av året.
Generalforsamlingen kan utstede styrefullmakter til kapitalforhøyelse
ved nytegning av aksjer («emisjonsfullmakt»), ved opptak av konvertibelt
lån og ved fullmakt til erverv av egne aksjer. En utstedt styrefullmakt må
registreres i Foretaksregisteret, og styret kan ikke benytte fullmakten før
registreringen er skjedd.
Fullmakter som nevnt over kan ikke gis virkning for mer enn to år av
gangen og den kan ikke gjelde en forhøyelse på mer enn halvparten av
allerede utestående aksjer.
Styret kan gis fullmakt til å fastsette utbytte på grunnlag av det årsregnskap
som vedtas på generalforsamlingen. Fullmakten kan gjelde frem til neste
ordinære generalforsamling og den må registreres i Foretaksregisteret. Dette
åpner blant annet for at styret etter egen skjønn kan gi kvartalsvise utbytter.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Filip Truyen, partner Gøran Mjelde Aarvik
og senioradvokat Trude Gran
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TIPS 98

Utbytte på grunnlag
av mellombalanse

I 2013 ble det gjort en del sentrale endringer i aksjeloven, herunder ble reglene om
utbytte endret ved at man åpnet for å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag
av en mellombalanse i henhold til aksjeloven § 8-2a.
Muligheten til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av en mellombalanse vil kunne ha en stor betydning for morselskaper til eiendomsselskaper,
og da særlig i situasjoner der det er gjennomført salg av eiendommer eller
eiendomsselskaper fra konsernstrukturen i løpet av året. Etter lovendringen
er § 8-2a kommet inn i loven med følgende ordlyd i første ledd:
«Selskapet kan dele ut ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse som er utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap og godkjent
av generalforsamlingen. Balansedagen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn
seks måneder før dagen det treffes beslutning om ekstraordinært utbytte.»
Med hjemmel i den nye § 8-2a kan et morselskap som selger aksjer i et
eiendomsselskap allerede i samme år la utarbeide en mellombalanse i henhold
§ 8-2a der salget av aksjene i eiendomsselskapet hensyntas. Med transaksjonen inkludert i mellombalansen kan selskapet deretter beslutte utdelt et
ekstraordinært utbytte. Dette innebærer at aksjonærene i morselskapet vil
kunne få tilgang til den frigjorte likviditeten allerede i salgsåret.
Før lovendringen i 2013 kunne utbytte kun besluttes utdelt på grunnlag
av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap – noe som innebar at
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gevinst oppnådd i år 1 først kunne bli utdelt i år 2. Etter innføringen av
§ 8-2a kan man ved hjelp av en mellombalanse dele ut slik gevinst i det
samme regnskapsåret som transaksjonen gjennomføres.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Filip Truyen og partner Gøran Mjelde Aarvik
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TIPS 99

Prokura

Ved bruk av prokura er det viktig å være klar over reglene for, og begrensningene
i, prokuristens fullmakter, i sær knyttet til fast eiendom.
Prokura kan brukes for å tildele sentrale ansatte myndighet til å opptre på
vegne av foretaket. Dersom en næringsdrivende har gitt noen en fullmakt
som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin
prokurist, så er denne som utgangspunkt bemyndiget til å opptre på vegne av
foretaket. Prokuraloven inneholder regler for hvordan prokura skal tildeles,
samt regler og begrensninger knyttet til utøvelsen.
Tildeling og registrering av prokura

Prokura og eventuelle fullmakter utover prokura må gis av selskapets styre.
Merk likevel at det kan være egne bestemmelser om tildeling av prokura i
foretakets vedtekter. Prokura skal registreres i Foretaksregisteret.
Når er ikke prokura tilstrekkelig?

En prokurist kan bare opptre på vegne av foretaket i forhold som hører
til driften. Prokuristen har en noe videre adgang til å opptre på vegne av
foretaket enn en daglig leder, men prokuristen kan ikke opptre i forhold som
går utover foretakets virksomhetsbestemmelse. Prokuristen kan for eksempel
ikke nedlegge virksomheten i foretaket eller selge aksjer i datterselskaper,
med mindre salg av aksjer er en del av foretakets drift.
En prokurist kan ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets
faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål. Ved tinglysing av dokumenter
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kan prokuristen blant annet signere på følgende disposisjoner: transport,
prioritetsvikelse, pantefrafall, sletting av pant og samtykke ved urådighet.
Prokuristen kan derimot ikke signere for foretaket ved overføring av hjemmel,
pantsettelse av fast eiendom eller ved annen beheftelse av foretakets eiendom,
med mindre dette uttrykkelig fremgår av fullmakten.
Det er viktig å merke seg at en prokurist ikke kan signere leieavtaler som
utleier uten uttrykkelig fullmakt, ettersom dette innebærer en beheftelse av
foretakets faste eiendom. Prokuristen kan imidlertid signere leieavtaler som
leietaker, ettersom dette ikke omfattes av lovens begrensning.
Overdragelse av eiendomsselskaper (SPV) er formelt sett en aksjeoverdragelse, og ikke en eiendomsoverdragelse. Prokuristens fullmaktsbegrensninger kommer således ikke direkte til anvendelse. På den annen side er
det også argumenter for at begrensningene bør gis tilsvarende anvendelse
slik at en prokura ikke er tilstrekkelig, ettersom dette i realiteten er en
eiendomsoverdragelse.
Dersom for eksempel en administrerende direktør skal tildeles prokura, kan
det være ønskelig å utvide prokuraen til også å omfatte overdragelse og
beheftelse av foretakets faste eiendom. I så fall må dette fremgå eksplisitt av
selve fullmakten, eksempelvis ved å benytte følgende tilleggsformulering:
«Dette omfatter også fullmakt til å overdra eller behefte foretakets faste
eiendom.»
Bruk av prokura

Når en prokurist signerer på foretakets vegne, skal prokuraforholdet fremgå.
Dette kan gjøres ved å tilføye «per prokura», «p.p.» eller en annen forkortelse
av disse ordene ved signaturen.
Dersom kontraktsmotparten er representert ved en prokurist, er det viktig å
påse at prokuraen og eventuelt en utvidet fullmakt til eiendomsoverdragelse
er på plass ved kontraktssignering.
Kontaktpersoner: Partner Leif Petter Madsen, senioradvokat Trude Gran
og advokatfullmektig Erik Sverdrup Mår
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TIPS 100

Praktisk betydning av
ny vergemålslov

Gavegivere og arvelatere bør være oppmerksomme på at den lokale vergemåls
myndigheten etter ikrafttredelsen av ny vergemålslov 1. juli 2013 er samlet hos
fylkesmannsembetene.
Vergemålsloven bestemmer i hvilken grad personer under 18 år eller som er
satt under vergemål, kan råde over egne midler. Rådigheten vil som utgangspunkt være lagt til vergen.
Vergemålsloven er imidlertid ikke til hinder for at en som gir gave eller
arv til mindreårige eller personer under vergemål kan bestemme at gaven
skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte, og at den følgelig skal være
unntatt vergemålsforvaltning. Dersom giver eller arvelater ønsker å bestemme
hvordan gaven skal forvaltes eller brukes, må ønsket være skriftlig og datert.
For gavebrevs vedkommende, har dette ofte blitt formulert som følger:
«Gavemidlene og avkastningen av dem skal ikke forvaltes av overformynderiet,
jf. vergemålsloven § 89. Lovens bestemmelser om tilsyn av overformynderiet
og om regnskapsplikt skal ikke gjelde.»
I tillegg må gavebrevet angi hvordan midlene skal forvaltes og/eller brukes.
Som følge av den nye vergemålsloven, er den lokale vergemålsmyndigheten
nå samlet hos fylkesmannsembetene. Fylkesmannen har dermed overtatt
ansvar og oppgaver fra de tidligere kommunale overformynderiene. Dersom
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en gave skal unntas fra vergemålet, bør dermed for eksempel følgende tekst
benyttes i gavebrevet heretter (tilsvarende vil gjelde ved arv):
«Gavemidlene og avkastningen av dem skal ikke forvaltes av lokal vergemålsmyndighet (fylkesmannen), jf. vergemålsloven § 95. Lovens bestemmelser om tilsyn av lokal vergemålsmyndighet (fylkesmannen) og om
regnskapsplikt skal ikke gjelde.»
Det må fortsatt i tillegg angis hvordan midlene skal forvaltes og/eller brukes.
Kontaktpersoner: Partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran
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Næringseiendomsteamet
i Wikborg Rein

Næringseiendomsteamet i Wikborg Rein er kjent for store transaksjonsvolum over lang tid for dominerende aktører. Wikborg Rein er imidlertid
ikke bare involvert i de store og komplekse transaksjonene, men er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendom. Vi bistår alle
typer aktører innenfor området, herunder offentlige og private, norske og
internasjonale kunder. Vårt arbeidsfelt dekker alle spørsmål i tilknytning til
næringseiendom, herunder kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper,
bistand i forbindelse med eiendomsutvikling, inngåelse av leiekontrakter,
tvisteløsning tilknyttet leiekontrakter, skatte- og avgiftsmessig rådgivning
samt øvrig generell bistand tilknyttet næringseiendom.
Næringseiendomsteamet er ett av mange team innenfor Wikborg Rein
som til sammen er totalleverandør innenfor forretningsjus med kontorer i
Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. Vi dekker blant annet
konkurranserettslige spørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, kontrakts- og
entreprisespørsmål og generell corporate bistand.
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Forfattere og bidragsytere med kontaktinformasjon
Line Ravlo-Losvik

Partner dr. juris

lra@wr.no

952 23 394

Gøran Mjelde Aarvik

Partner

gla@wr.no

908 45 263

Leif Petter Madsen

Partner, Møterett
for Høyesterett

lpm@wr.no

915 42 885

Anders Myklebust

Partner

amy@wr.no

916 21 362

Erlend W. Holstrøm

Partner

ewh@wr.no

911 32 417

Haakon Blaauw

Partner LLM,
Møterett for Høyesterett

hbl@wr.no

905 54 064

Bjørn Frode Skaar

Partner

bfs@wr.no

970 55 552

Per Magne Strandborg

Partner

pms@wr.no

950 65 760

Are Zachariassen

Partner

aza@wr.no

909 18 308

Morten Hugo Berger

Partner

mhb@wr.no

977 74 607

Jonn Ola Sørensen

Partner

jos@wr.no

907 83 411

Filip Truyen

Partner,
Professor II dr. juris

ftr@wr.no

958 69 508

Jan L. Backer

Partner

jlb@wr.no

913 75 815

Jens Aas

Senioradvokat

jaa@wr.no

920 25 350

Trude Gran

Senioradvokat

tgr@wr.no

971 80 068

Kenneth Foyn Markeng

Senioradvokat

kfm@wr.no

408 56 043

Line Camilla Werner

Senioradvokat

lcw@wr.no

934 97 712

Simen Smeby Lium

Senioradvokat

ssl@wr.no

915 16 822

Øyvind Andersen

Senioradvokat

oan@wr.no

413 18 189
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Christian Hausvik

Senioradvokat

cha@wr.no

920 69 719

Eivind Stage

Senioradvokat

est@wr.no

414 99 880

Anders Skage Thinn

Fast advokat

ath@wr.no

938 66 401

Marius Egeberg

Fast advokat

meg@wr.no

996 30 464

Kine Østbye Neslein

Fast advokat

kon@wr.no

977 44 367

Usman Ivar Shakar

Fast advokat

uis@wr.no

902 68 315

Lars Andreas
Fredsvold Johansen

Fast advokat

laj@wr.no

924 98 360

Håvard Hestenes Lothe

Advokatfullmektig

hhl@wr.no

481 02 589

Erik Sverdrup Mår

Advokatfullmektig

esm@wr.no

414 42 333

Inger Zadig

Advokatfullmektig

iza@wr.no

995 33 185

Thomas Hammervold

Advokatfullmektig

thm@wr.no

476 00 134

Jonathan Kjerschow

Advokatfullmektig

jkj@wr.no

934 96 941

Vegard Thunes Jørgensen Advokatfullmektig

vjo@wr.no

416 39 653

Kai Sølve Urke

Advokatfullmektig

ksu@wr.no

992 64 441

Lars Erik B. Schjeide

Advokatfullmektig

lbs@wr.no

480 90 594

Øvrige forfattere og bidragsytere
BER v/Nils-Erik Christiansen
Marianne Rødvei Aagaard (permisjon)
Mira Bergsland (permisjon)
Jørgen Aas Eide (permisjon)
Andreas Mello-Kildal
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Norges sterkeste fagmiljø
Næringseiendomsteamet i Wikborg Rein ønsker å være
Norges sterkeste juridiske fagmiljø innen næringseiendom.
Denne boken er opprinnelig basert på en idé om hvordan vi
kunne dele kunnskap og erfaringer. Vi startet med oss selv.
I over ett år delte vi praktiske erfaringer om viktige problemstillinger knyttet til næringseiendom med hverandre i form
av ukentlige tips. Vi innså raskt at disse tipsene var høyst
aktuelle for flere enn oss, og vi begynte å dele tipsene med
våre klienter og andre forbindelser. Responsen var formidabel.
Dermed var veien kort til ambisjonen om en bok som samlet
våre viktigste tips på ett sted. Nå foreligger resultatet, men vi
slutter ikke her. Vi skal fortsatt dele viktige erfaringer og tips
om næringseiendom med klienter og forbindelser. Følg med på
ne.no og våre egne websider wr.no.
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