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VEDRØRENDE HUSLEIELOVEN § 3-5

Leieboerforeningen viser til ordningen med depositum etter husleieloven § 3-5, og ønsker med dette
å gjøre departementet oppmerksom på et problem med regelverket hva gjelder prosedyren ved
utbetaling av depositumsbeløpet ved avsluttet leieforhold når det foreligger uenighet mellom
partene.

I dc aller fleste lcief’orhold er det avtalt sikkerhetsstillclsc i fonn av depositurn. Sikkerhctsstillelsen
kan tilsvare et beløp oppad begrenset til seks måneders leie.1 Depositumets utgjør således et meget
betydelig beløp i mange leietakeres privatøkonomi. På denne bakgrunn vil det ofte haste å få
utbetalt beløpet ved avslutning av leieforholdet, for eksempel fordi man må stille sikkerhet for et
nytt leieforhold. Leieboerforeningen stiller seg derfor positiv til at reglene om utbetaling av
depositurn gir anvisning på en klar fremgangsmåte ved krav om utbetaling fra leietakers side, og et
tydelig vurderingsgrunnlag for bankene når de skal ta stilling til hvorvidt utbetaling skal skje.2

Når leiefbrholdet er avsluttet og utleier ikke vil samtykke til at depositumet løses ut, kan leietaker
kontakte banken og be om utbetaling. Banken skal da sende skriftlig varsel til utleicr med en frist på
fem uker til å forhindre utbetaling til leietakeren. f’risten begynner ikke å løpe for slikt varsel er
sendt. For å forhindre utbetaling etter slikt varsel, må utleier enten dokumentere skyldig leie eller at
han har reist søksrnl mot leietaker. Som kjent regnes søksmål i henhold til tvistcloven som reist når
prosesskrivet som reiser saken er sendt.3 Lovens prosedyre for utbetaling overlater lite rom for
skjønn, og skal sikre fremdrift i prosessen ved at det er saU frister for frem leggelse av
dokumentasjon for å stoppe utbetaling. Dette reduserer risikoen for at leietaker av tidsrnessige
årsaker ser seg presset til å gå mcd på avtaler hvor deler av beløpet utbetales til utleier, til tross for
at han ikke er enig i kravet.

l)essverre erfarer Leieboerforeningens at loven ikke blir fulgt, og at reglene dermed ikke får virke
etter sitt formål. Ett problem er at mange leietakere selv ikke kjenner til at de kan kreve utbetaling
uten utleiers samtykke. Et annet og, slik Leieboerforeningen ser det, mer alvorlig problem, er at

I lusleieloven § 3-5 første ledd
2 Husleieloven § 3-6 sjette ledd annet og tredje punktum
1 Tvisteloven § I 8-3 første ledd første punktum



bankene mangler kunnskap og eller vilje til å følge prosedyren. Mange leietakere som henvender

seg til banken etter leieforholdets avslutning, blir henvist til å ta kontakt med utleier og komme til

enighet, uten at brev med friststartende varsel til utleier blir sendt. Dette til tross for at loven er

tydelig på at varsel skal sendes. En annen vanlig situasjon er at brev som nevnt faktisk blir sendt,

men at banken likevel ikke utbetaler beløpet, selv om fristen har løpt ut og påkrevd dokumentasjon

ikke er fremlagt - også her til tross for lovens klare ordlyd.

Leieboerforeningen opplever at en vanlig årsak til manglende utbetaling er at utleier har kontaktet

banken og bedt om at utbetaling ikke skal skje. I noen tilfeller er det ikke lagt frem dokumentasjon i

det hele tatt, i andre tilfellet et det lagt frem annen dokumentasjon enn den som er påkrevet etter

loven. for eksempel kan banken avvise utbetaling til leier på bakgrunn av at utleier har fremlagt

bilder etter annen dokumentasjon som skal vise at leieobjektet ble tilbakelevert i mangelfull stand,

og at banken på denne bakgrunn mener at utleier sannsynligvis har krav på erstatning. Andre ganger

kan banken ha misforstått hva som kreves for å dokumentere at søksmål er reist. Ofte blir det

henvist til at banken har dokumentasjon på at tvistevarsel er sendt.

Leieboerforeningen mener det er et stort problem at det regelverket som er utformet med hensyn til

begge parter, stadig blir brutt til gunst for den sterkeste part. Vi antar at problemet ofte bunner i

bankens økonomiske interesse i kundeforholdet med utleier.4 Leieboerforeningen mener at

problemets omfang og de store konsekvensene dette kan ha for leietaker, gir lovgiver grunn til å se

nærmere på regelverket. for det første bør det vurderes hvorvidt regetverket kan tydeliggjøres for

alle involverte parter; både utleier, leietaker og banken. Selv om ordlyden er forholdsvis klar på sitt

innhold, kan den være pedagogisk utfordrende for de med mindre erfaring i juridisk språk. En

klargjøring vil øke sannsynligheten for at regelverket overholdes. Videre hør det vurderes hvorvidt

man kan etablere mer effektive sanksjonsmuligheter ovenfor banker som bryter sine plikter etter

loven, for eksempel i form av erstatning.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på telefon 24 14 91 00.

Deres tilhakemelding imoteses.

Med vennlig hilsen
for Leieboerforeningen
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Lars asen Kasper Nilsen Ervik

Daglig leder Advokatfullmektig

I medhold av husil. § 3-5 siste ledd annet punktum er det som regel utleier som avgjør hvilken bank
depositumskontoen skal opprettes i


