
 

LEIEKONTRAKT STALLPLASS 
 
 

1.   UTLEIER 
Liv O H Sandseter, Hund & Hest I Fokus 
Vestre Onstadvei 3 
3420 Lierskogen 
Org.nr.: NO 892226512 MVA 
Mob.: 95 72 72 15 
E-post: stallovenstad@outlook.com 
Web: www.stallovenstad.no 

 
 
 
 
 

2.   LEIETAKER 
Navn: 

 

Adresse:                                                                                                                                                 _ 
 

Postnummer:                                             Postadresse:                     
 

Mobil:                        
 

E-post:                       
 

Med følgende hest: 
 

Hestens navn:                                                                                   NR:    
 

Hestens rase: 
 

Født:

http://www.stallovenstad.no/


 
 

Ønsker avtale med: 

1 stk standard boks 
6 stk flispellets 
Inntil 12 kg ensilasje 
Uteområde I flokk 

 

 
 

3.   STALLPLASS 
a.   Utleier holder stallboks og uteområdet som inkluderer følgende: 

i.   Egen eller felles paddock 
ii.   Flispellets etter avtale 

iii.   Ensilasje eller høy etter avtale 
iv.   Eget skap eller plass for oppbevaring av utstyr 
v.   Tilgang til stallens fasiliteter 

vi.   Ett dekken på ved utslipp og ett dekken av ved innslipp om 
ønskelig. 

 
b.   Pris etter avtale Kr 3.900,- pr. mnd. 
c. Leietaker er selv ansvarlig for innkjøp av ønsket type kraftfôr, samt å 

gjøre klart kraftfôr og grovfôr til hesten.  
d.   Leietaker har ca 5 helger med stallvakt pr. år og kveldsfôring mandag til 

torsdag går på rundgang. Lister blir hengt opp i stallen. Alle er behjelpelig 
med å ta vakter også på helligdager og i min ferie. 

e.    Dersom hesten skal på beite eller være bortreist i lengre perioder for så å 
komme tilbake igjen uten å miste plassen blir leieprisen redusert på 
følgende måte: 

i.   For hver hele uke, trekkes det fra kr 500,- Minimum og betale 
ved lengre borte perioder er kr 1900,- pr. mnd. 

f. Utleier har rett til regulering av leien, samt regulering av pris på fôr og 
strø, til samme nivå som prisstigningen tilsier. Utleier må gjøre 
oppmerksom på regulering av pris senest 1 måned innen endringen kan 
tre i kraft. 

 
4.   BETALINGSBESTEMMELSER OG OPPSIGELSESTID 

a.    Stallplassen betales forskuddsvis innen 30/31i hver måned 
i.   Eks: Dersom dato for ankomst er 1 januar, må stalleien for januar 

betales innen den 20 desember, eller så fort som mulig etter 
ankomst. 

b.   For sen betaling belastes med 12% rente og purregebyr. Er ikke leien 
betalt etter purring og avtale om at leien kan betales senere ikke er blitt 
gjort, blir saken sendt til inkasso. Videre står utleier fritt til å 
umiddelbart, uten oppsigelsestid, si opp denne avtalen.



c.    Vanlig oppsigelsesbestemmelser 
Partene har rett til å si opp denne avtalen, med en gjensidig oppsigelsestid på 
2 måneder. Oppsigelse må skje i slutten av måneden, altså innen utgangen 
av 30/31 i måneden.  For oppsigelsestiden gjelder full stalleie for 
stallplassen, også dersom leietaker velger å flytte hesten før oppsigelsestiden er 
omme. 
d.   Dersom hesten brått dør eller må avlives grunnet skade eller akutt 

sykdom under oppstallingsforholdet betaler leietaker kun for boksleie de 
neste to månedene. Planlagt avlivning pga lengre skade, brukshemning, 
alderdom e.l vil gå innunder punkt 4c 

e.    Hele eller deler av oppsigelsestiden kan opphøre dersom utleier har 
andre leietakere på venteliste som umiddelbart kan overta plassen. 

 
5.   UTLEIERS ANSVARSOMRÅDER 

a.    Utleier er ansvarlig for daglig tilsyn 1 gang pr. dag mandag til fredag, ikke 
helger eller røde dager. 

b.   Utleier har rett til, uten tillatelse fra eier, å tilkalle veterinær ved akutt 
sykdom eller skade på hesten, i det tilfelle utleier ikke kan komme i 
kontakt med eier, eller bedømmer at en slik forsinkelse vil påvirke 
hestens helse eller forverre skaden. 

c. Utleier skal, så langt det er mulig, umiddelbart opplyse eier dersom eiers 
hest viser tegn til mistrivsel og/eller helseproblemer, eller annet som kan 
påvirke hestens sikkerhet på stallen. 

d.   Utleier er ikke ansvarlig for skader som hesten til leietaker påfører 
tredjepart. 

e.    Utleier er ikke ansvarlig for utstyr som eier oppbevarer i/utenfor stallen. 
f.    Utleier er ikke ansvarlig for skader som påføres hesten ved brann eller 

lignende hendelser som er utenfor utleiers kontroll. 
g.    Ved behov har utleier rett til å bytte boks eller flytte hest i uteområdet. 

Det kan være at to hester ikke fungerer sammen, eller at hester som står 
på boks inne ved siden av hverandre ikke er harmoniske. Kan også være 
om det kommer en stor hest inn som trenger en stor boks. Dette i dialog 
med alle involverte. 

 
6.   LEIETAKERS ANSVARSOMRÅDER 

a.    Leietaker har totalansvar for å se til at hesten får nødvendig stell, 
behandling og pleie, sårbehandling, medisinering, hovpleie og veterinær 
ved behov. 

b.   Leietaker plikter også å se til at hesten er vaksinert ifølge gjeldende 
regler, samt har egen forsikring på hesten og på utstyret. 

c.    Leietaker har ansvaret for at det blir møkket jevnlig i paddock eller felles 
uteområde. Dersom leietaker er forhindret fra å møkke ute i paddock 
jevnlig, er det leietakers ansvar å finne andre som



kan hjelpe til med dette. Målet er rene og fine uteområder daglig for å 
unngå fluer og dårlig miljø, skippertak er derfor ikke akseptabelt, med 
unntak av etter endt vintersesong. 

d.   Leietaker har ansvar for at hesten blir gitt ormekur regelmessig og i 
samme syklus som de andre hestene på stallen, også når hesten står 
på beite. Leietaker står for utgiften dette medfører sin hest. 

e.    Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade på utleiers 
eiendom/utstyr eller utleiers leid eiendom som brukes i driften, så 
fremt skaden ikke skyldes normal slitasje. Ødeleggelser som 
forekommer skal omgående 
meldes fra om til utleier før reparasjon eller erstatning. 

f. Leietaker plikter å følge de angitte regler som til enhver tid finnes 
oppsatt i stallen. Gjentatte fravikelser fra stallreglene gir grunn til 
umiddelbar 
oppsigelse av stallplass. 

g.    Leietaker forplikter å skriftlig opplyse utleier om unoter eller adferd 
hos hesten som kan være truende ovenfor mennesker eller andre 
hester. 

i.   F.eks: hesten sparker, biter, steiler, kan ikke stå bundet, ikke kan 
stå sammen med andre hester og 

lignende. 
h.   Leietaker kan blir bedt om å ta av skoene på hesten, (baksko), 

i forbindelse med introduksjon til en ny hest i flokken. 
i.     Leietakere/hesteeiere som har fôrryttere eller andre hjelpere plikter å se 

til at disse følger oppsatte regler i stallen, og får nødvendig 
informasjon som blir gitt løpende på fb side, eller muntlig. 

j.     Ved oppsigelse av stallplass og endt stallopphold plikter leietaker å 
møkke ut av boks og paddock, samt å rengjøre boks, krybbe og 
utstyrskap grundig. 

k.    Leietaker er ansvarlig for daglig møkking av paddock når 
temperatur tillater det. 

 

 
 

7.   DUGNADSARBEID 
a.    Det vil forekomme noe dugnadsarbeid i forbindelse med 

oppstallingsforholdet. Dugnad gjøres generelt vår og høst, hvor 
hver enkelt rengjør boksen til sin hest, maler gjerder og/ eller 
lignende forefallende arbeid i og rundt stallen. Dugnader er en 
frivillig, sosial sammenkomst som også er ment for å fremme et 
godt miljø i stallen. 

 
8.   KONTRAKTSBRUDD 

a.    Brudd mot forskriftene i denne avtalen fra en av partene er gyldig grunn 
for opphør av avtale med umiddelbar virkning. 

 
9.   ANDRE BESTEMMELSER MELLOM PARTENE 

1. Det er båndtvang på stallens område av hensyn til stalleier, beboere 
på garden, og andre som ferdes på garden som er redd for hunder. 

2. I tillegg refererer jeg til hundelovens § 3 som sier følgende: 

§ 3. Generelt aktsomhetskrav 

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden 
volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen 



skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til 
urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant 
annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller 
hundeholdet skaper utrygghet for andre. 

Den som er berørt, kan kreve overfor hundeholderen at en 
varig tilstand eller varige forhold som ikke gir tilstrekkelig 
sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, blir rettet. 

 
 

10.ERKLÆRING 
EIER ERKLÆRER HERVED AT: 

i.   Hesten er vaksinert i følge gjeldende regler. 
ii.    Hesten ikke har hatt smittsomme sykdommer de tre (3) siste 

månedene. 
iii.    Stallen der hesten kommer fra under de tre (3) seneste 

månedene ikke har hatt smittsomme sykdommer. 
iv.   Kontrakt , gjeldende rutiner og stallregler er lest nøye og forstått. 

 
Utleier og leietaker erklærer seg fornøyd med overstående kontrakt, som er 
opprettet i to (2) likelydende eksemplarer og utvekslet mellom partene. 

 

 
 

Dato:                                                                                          Sted: Lierskogen 
 

        /          20        
 

 
 

Utleier                                                                                       Leietaker 


