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LEIEAVTALE 
 

MELLOM 
 

GAUSDAL KOMMUNE 
 

OG 
 

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM 
 
 

FOR LEIE 
 

AV DIKTERPORTALEN 
 

AULESTADVEGEN 4 
                         2656 FOLLEBU 

 
UTLEIER: Gausdal Kommune LEIETAKER: Stiftelsen Lillehammer 

museum 
    
ORG.NR: 961 381 274 

 
ORG.NR: 955 378 024 

ADRESSE: Vestringsvegen 8 
2651 Østre Gausdal                                                              

ADRESSE: Maihaugvegen 1             
2609 Lillehammer       
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Dags dato er inngått følgende leieavtale mellom: 
 
Navn: Gausdal kommune Org.nr. 961 381 274   
 
                heretter kalt Utleier, og 
 
Navn: Stiftelsen Lillehammer Museum Org.nr.   955 378 024 
 
                heretter kalt Leietaker 
 
 
 

1. LEIEOBJEKT 
 Leietaker leier av Utleier: 
 
 Dikterportalen, Gnr. 140, bnr. 9, F.nr.1, med adresse Aulestadvegen 4, 

2656 Follebu, heretter kalt Lokalet. 
 
I tilknytning til lokalet er det også et offentlig toalettanlegg. 

 
 

2. OVERTAKELSE  
Lokalet overtas i den stand de var ved leieforholdets start den 01.01.2021. 
Overtakelse skjer i henhold til vedlagte tilstandsrapport. 
 
  

3. LEIETID 
Leieforholdet på lokalet er på 10 år fra 01.01.2021 
Gjensidig oppsigelsestid er 6 måneder.  
Dersom partene er enige, kan imidlertid leieforholdet opphøre med 
umiddelbar virkning. Eksempelvis ved enighet om salg av Lokalet til 
Leietaker. 
 
 
 

4. LEIEN 
 Leietaker leier lokalet vederlagsfritt. 
 
  

5. FORANDRING AV LOKALET 
 Ominnredning, bygnings- og installasjonsmessige forandringer i det leide 

Lokalet kan kun foretas med Utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Slike 
endringer kan ikke nektes uten saklig grunn. Eventuelle investeringer/ 
påkostninger i nagelfast utstyr og innredning utført av Leietaker tilfaller 
ved fraflytting Utleier uten vederlag med mindre annet er avtalt.  
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Det kreves ikke Utleiers samtykke til utføring av tiltak som faller inn under 
vedlikeholdsplikten etter denne kontrakt.   
 

 I den utstrekning slike ominnredninger krever offentlige myndigheters 
samtykke, påhviler det Leietaker å fremskaffe slikt. 

 
 

6. UTLEIERS RETTIGHETER OG PLIKTER   
 Utleier skal ha tilgang til en skjerm/hylle for turistinformasjon i Lokalet        
forutsatt at det er drift hvor dette er naturlig i lokalet. 

 
 Utleier skal ha adgang til inspeksjon, taksering etc. 
  

 Utleier skal kunne bruke en del av parkeringsplassen til «dropp-plass» der 
foreldre kan levere, og hente elever til Follebu skole. 
 

  

7. LEIETAKERS PLIKTER 
 

Leietaker påtar seg alt ansvar og alle kostnader til drift og vedlikehold av 
Lokalet både utvendig og innvendig.  
 
Leietaker overtar også drift og kostnader av Lokalets 
adgangskontrollsystem.  
 
Således skal Leietaker på egen bekostning til enhver tid holde 
eiendommen i samme stand som ved overtagelse av eiendommen. Unntak 
fra dette kan forekomme i de tilfeller hvor normal elde på bygningsdel eller 
utstyr er oppnådd.  
 
Kommunale gebyrer for Lokalet påfaller Leietaker. 
   
Leietaker besørger for egen regning at alt avfall fra Lokalet blir levert på 
godkjent måte. 
 

 Lokalet må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme 
eller utseende eller som ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte 
sjenerer naboene. Kostnader ved utbedring og eventuell erstatning i 
forbindelse med disse forhold, er Leietakers ansvar. 

 
 Rom med vann- og /eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at 

frostskader unngås. 
 
 Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av 

Lokalet. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, brannvesen eller annen 
offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i Lokalet, 
er Leietakers ansvar. 

  
 Leietaker plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv eller folk i hans 

tjeneste, faste eller tilfeldige, samt eventuelle fremleietakere. 
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Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av 
utøy. 
 

         Alt arbeid Leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold 
og på en håndverksmessig god måte. 
 
Leietaker bestiller egne abonnementer for energi, tele og data til sin drift.  
 

  

8. OFFENTLIG ADMINISTRASJON. 
 Dersom Leietaker blir satt under offentlig administrasjon kan Utleier bringe 

leieforholdet til opphør med umiddelbar virkning, med mindre 
avviklingsstyret trer inn i Leietakers rettigheter og plikter. 

 
 

9. FRAFLYTTING 
 Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere Lokalet ryddiggjort, rengjort, 

med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt 
vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler. Dersom vedlikeholdsplikten 
etter pkt. 7 er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer 
Utleier normalt slit og elde frem til fraflytting. 

 
 Leietakers innredningsarbeider som f.eks. fast inventar, delevegger, 

ledninger o.l. kan ikke kreves fjernet ved fraflytting og tilfaller Utleier uten 
godtgjørelse.  

 
 I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring 

mellom Leietaker og Utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider 
for å bringe Lokalet i den stand de skal være ved tilbakelevering. 

 
 I de siste 5 måneder før fraflytting har Utleier rett til å sette opp skilt på 

fasaden, med informasjon om at Lokalet blir ledig. I samme periode plikter 
Leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til Lokalet 2 dager 
pr. uke i kontor-/forretningstid.  Ved fraflytting skal Utleier umiddelbart gis 
adgang til Lokalet. 

 
 Senest siste dag av leieforholdet skal Leietaker på egen bekostning fjerne 

løsøre og andre eiendeler som ikke skal stå igjen i Lokalet i medhold av 
dette punkt. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller 
Utleier etter 14 dager. Søppel og etterlatte gjenstander/innredning etc. 
kan Utleier fjerne på Leietakers regning. 

 
 

10. MISLIGHOLD 
 
 Flytter ikke Leietaker når leietiden er ute, kan han likeens kastes ut uten 

søksmål etter § 13-2, 3. ledd pkt. b i tvangsfullbyrdelsesloven. 
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 Gjør Leietaker seg ellers skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen, f.eks. 
ved manglende vedlikehold kan Utleier heve avtalen. 

 
 
 Leietaker må betale de omkostninger som utkastelse, søksmål, 

ryddiggjøring, istandsettelse og rengjøring av Lokalet fører med seg. 
  
 

11. BRANN – BRANNVERN 
Utleier er ansvarlig for at Lokalet/bygningen tilfredsstiller offentlige 
forskrifter og pålegg ved avtalens inngåelse. 
 
Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans drift 
tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende lover, instrukser og pålegg.  Dette 
inkluderer: 

a) Alle rømningsveier skal til enhver tid holdes ryddige. 
b) Ansatte skal utføre brannøvelser og opplæring iht. myndighetskrav. 
c) Egenkontroll av brannsikkerhet skal utføres. 
d) Alle ombygninger skal utføres i henhold til offentlige forskrifter og 

krav. 
e) Utleier skal umiddelbart varsles dersom det oppdages 

uregelmessigheter i forbindelse med anlegg eller rutiner. 
 
 Blir det leide Lokalet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet, 

faller leieavtalen bort. Leietaker har rett til ny leie av tilsvarende arealer 
tilsvarende pkt. 1 i denne leieavtale dersom eiendommene gjenoppbygges 
og lokalene innredes med sikte på utleie.  

 
 

12. FORSIKRING 
 
 Leietaker forsikrer Lokalet og egen bygningsmessig innredning, fast og løst 

inventar, løsøre, maskiner, varer, driftstap og ansvar. Leietakers forsikring 
skal være slik utformet at Utleier holdes skadesløs i forbindelse med 
skader som oppstår i Lokalet eller på annen måte som følge av 
leieforholdet. Skade påført Leietakers medkontrahenter som følge av 
avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne paragraf, er 
Leietakers ansvar. 

 
 

19. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 
 Husleieloven gjelder for denne leieavtalen. For øvrig er det leieavtalen som 

gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av 
husleielovens fravikelige regler. 
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21. UNDERSKRIFT 
Denne kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 
 

Gausdal, den …../….. 2020  Gausdal, den …../….. 2020 
 
 
 
 

  

Utleier  Leietaker 


