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TILLEGGSKONTRAKT  

TIL LEIEKONTRAKT AV 17.03.2005 

 

Mellom leietaker: AS Vinmonopolet, org. nr. 817 209 882 

og utleier:  CVT Kongsberg org. nr. 987 668 275 

er det inngått følgende tilleggskontrakt til leiekontrakt av 317.03.2005om leie av lokaler i  

gnr. 7051 bnr. 1 i Kongsberg kommune 

Partene er enige om følgende:  

1. Leieforholdets varighet 
Leieforholdet forlenges med 5+5 år fra 01.07.2021. Avtalen er uoppsigelig for begge parter til 
01.07.2026. Leietaker har deretter ensidig rett til å fornye leieforholdet på uendrede leievilkår 
for en ny leieperiode på 5 år, slik at leieforholdet etter leietakers valg opphører enten 
01.07.2026 eller 01.07.2031. 

Leieforholdet fornyes automatisk hvis det ikke er sagt opp av leietaker senest 6 måneder før 
utløp av hver 5 års periode.  

2. Leien 
Leien skal være kr 1137,32 pr m2,- eks mva. for lokalet på 398 m2 som fremgår av 
kontraktstegning S2-406, til sammen kr 452 654,93,- eks. mva. Kontraktstegningen følger 
som vedlegg til hovedkontrakten. Leien inkluderer alle felleskostnader. 
 
AS Vinmonopolet ønsker primært å motta faktura som EHF, disse sendes til 
organisasjonsnummer 817 209 882 og merkes med korrekt referanse. Dersom dere ikke har 
anledning til å sende EHF-faktura, ber vi om at faktura sendes til oss på mail til 
regnskap@vinmonopolet.no.  

3. Leietakers ansvar 
Leiekontrakt av      .pkt 8 bokstav a) erstattes av: 

Leietakerens ansvar er uttømmende angitt i dette punktet. Leietakeren har ansvaret for og 
skal selv bekoste 

a) innvendig vedlikehold av egne lokaler, herunder fornyelse av maling, tapeter, 
gulvbelegg, himlinger, vedlikehold av sanitærutstyr m.v. Service eget 
ventilasjonsanlegg, aircondition og kjøling der dette er separat for leietaker. 

 
4. Fraflytting 
Leiekontrakt av       pkt .16 erstattes av: 

Leietakeren skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddet, rengjort og for øvrig i 
håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt stand, bortsett fra den forringelse som skyldes 
alminnelig slit og elde, ref husleieloven § 10-2 annet ledd. Utleier må akseptere hull i vegger 
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og gulv, samt slitasjemerker som følge av at installert innredning relatert til butikkdrift fra 
leietaker fjernes. 

Fast inventar, skillevegger, dører, elektriske installasjoner, VVS-utstyr, himling, gulvbelegg 
m.v. som leietakeren har anbrakt eller latt anbringe i lokalene må ikke fjernes med mindre 
leietakeren reparerer skadene dette medfører lokalet. Dersom dette ikke fjernes, tilfaller det 
utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets opphør.  

Utleier kan ikke kreve tilpassing av leien etter husleieloven § 4-3. 

5. Husleieloven 
Leiekontrakt av      pkt .19 erstattes av: 

Når leiekontrakten ikke bestemmer annerledes, reguleres leieforholdet av husleielovens 
regler. Husleielovens § 5-1, fjerde ledd kommer ikke til anvendelse. 

6. Avfallshåndtering 
Utleier skal håndtere alt avfall fra butikkens daglige drift bortsette fra papp, folieplast, glass 
og trevirke. 
 
I de tilfeller hvor gårdeier har tilrettelagt for en returordning for papp, folieplast, glass og 
trevirke kan leietaker etter nærmere avtale benytte denne. 
 
7. Forholdet til opprinnelig kontrakt 
For øvrig gjelder innholdet i den opprinnelige leiekontrakten av 17.03.2005 med vedlegg 
tilsvarende.  
 
8. Særlige bestemmelser 
Det er avtalt at utleier skal bekoste utskifting av lys i lokalet. Det er avtalt at utleier skal 
utbedre vannskader i lokalet, samt utbedre sprekk i gulv. De avtalte utskifter og utbedringer 
skal være utført innen 01.08.2021. 
 

****** 
 
Nærværende leiekontrakt er utstedt i 2 – to – eksemplarer, hvor av partene har fått hvert sitt.  
 
Som utleier:        Som leietaker: 
 
Sted: ………………….     Sted: ……………………… 
 
Dato: ………………….     Dato: ……………………… 
 
 
For utleier       Pr. pr. AS Vinmonopolet 
 
 
………………………………….    …………………………… 
        Elisabeth Hunter 
        Adm. direktør 


















































