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Undertegnede vil påpeke følgende mangler med det aktuelle husrom. Disse manglene bes utbedret snarlig. Skulle noe være uklart
bes De ta kontakt med undertegnede. Se kontaktinformasjon under. Se forøvrig Husleieloven på www.lovdata.no

Vedrørende bolig: (adresse)

Leietaker(e):

Telefonnr.
Dagtid/kveldstid

Beskrivelse av manglene:

Utdrag fra HUSLEIELOVEN
§2-10. Krav på retting av mangel
Leieren kan kreve at utleieren for egen
regning retter en mangel ved husrommet
eller tilbehøret dersom dette kan skje uten en
urimelig kostnad eller ulempe for utleieren.
Vil leieren gjøre en mangel gjeldende, har
utleieren krav på å få rette mangelen dersom
retting kan skje uten vesentlig ulempe for
leieren, og leieren heller ikke ellers har særlig
grunn til å motsette seg retting.
Retting skal skje innen rimelig tid etter at
det er framsatt krav om det.
Oppfyller ikke utleieren sin plikt til å rette
mangelen, kan leieren kreve erstattet sine

Dato/sted/underskrift:

forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.
Medfører rettingen arbeid, kan leieren kreve en
rimelig godtgjørelse for det.
§5-7. Leierens krav på grunn av mangler som
oppstår i leietiden
Oppfyller ikke utleieren sine plikter etter
§§5-1 til 5-6 og mangelen ikke beror på forhold
på leierens side, kan leieren kreve retting etter
§2-10 , avslag i leien etter §2-11 annet ledd
forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig, heve
leieavtalen etter §2-12 , kreve erstatning etter §§2-13 og 2-14, og holde tilbake leie etter
§2-15 .

Selv om mangelen beror på forhold på
leierens side, plikter utleieren å rette mangelen
etter §2-10 . Er leieren ansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden, jf. §5-8 , kan
utleieren stille som vilkår for retting at leieren
erstatter tapet først.
Bestemmelsene i første ledd gjelder
tilsvarende dersom tredjemanns rett i husrommet eller bestemmelser i lovgivningen eller
offentlig vedtak i medhold av lov er til hinder
for den avtalte bruk.
Om hovedleierens ansvar overfor framleieren ved bortfall av hovedleieavtalen, gjelder
bestemmelsene i §7-7 .

* Har du problemer eller spørsmål i sammenheng med leie av bolig? Ta kontakt med
Bergenstudenten.no eller Jussformidlingen
GRATIS RETTSHJELP
Telefon 55 58 96 00
www.jussformidlingen.no

