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Innledning 

› Rettstilstanden før Lindheimdommen 

› Rett til forlenging  

› § 33 I staden for å krevje innløysing av festetomt til bustadhus eller 

fritidshus etter § 32 når festetida er ute, kan festaren eller dei som er 

omfatta av § 32 andre ledd krevje lenging av festet på same vilkår 

som før. For feste som er lenga etter fyrste punktum gjeld § 7 fyrste ledd 

om festetid. 

› Rett til innløsning 

› § 37 – 25 årlig festavgift eller 40 % tomteverdien 

 



Øvre Ullern-dommen  

› Rt. 2007 s. 1281 

› Høyesterett i plenum kom enstemmig til at tomtefesteloven § 33, som gir 

festere av tomt til bolig- eller fritidshus rett til ved festetidens utløp å 

kreve festet forlenget «på same vilkår som før», ikke var i strid med 

tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 eller kravet om «fuld Erstatning» 

ved ekspropriasjon i Grunnloven § 105. Anvendelsen av bestemmelsen 

krenket ikke Norges folkerettslige forpliktelser etter første tilleggsprotokoll til 

EMK artikkel 1. 



Fakta i Rollagdommen (Lindheim) 

› Rt. 2007 s. 1306  

› (3) Festeavgifta var opphavleg 200 kroner i året. Det er avtala regulering 

etter konsumprisindeksen kvart 10. år. Festetida er på 40 år og går såleis 

ut i 2008. Det er ikkje avtala rett til fornying. Etter ordlyden i kontrakten kan 

grunneigar ved utgangen av festetida krevje husa fjerna og tomta rydda. 

Om dette blir kravd kan grunneigaren ikkje i dei følgjande fem åra feste bort 

eller selje tomta, med mindre festaren før rydding av tomta hadde motteke 

og forkasta eit for eigaren minst like gunstig tilbod om å kunne ha tomta. 

Det same skal gjelde ved utgangen av eventuell lengd festetid. 

› (4) Festeavgifta er no 1 622 kroner om året. 

 



Konklusjon Rollagdommen (Lindheim) 

› Rt. 2007 s. 1306 

› Saken gjaldt spørsmålet om tomtefesteloven § 33, som gir festeren rett til 

forlengelse av avtale om tomtefeste for fritidshus på uendrede vilkår etter at 

avtalt festetid var ute, var i strid med Grunnloven § 97 eller § 105. 

Høyesterett i plenum kom enstemmig til at det ikke var grunn til en annen 

løsning for fritidseiendommer enn for boligeiendommer. Retten viste til 

Rt-2007-1281 og ga festerne medhold i å få festekontrakten forlenget. Det 

ble lagt vekt på betydning det har for trivsel og velferd å kunne ha en 

fritidsbolig og at lovgiver hadde ment at fritidseiendommer og 

boligeiendommer skulle behandles likt. 

 



Europeiske menneskerettskonvensjonen 

› EMK Art 1.Vern om eiendom 

› Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. 

Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og 

på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige 

prinsipper. 

› Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats 

rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at 

eiendom blir brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre 

betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter. 

 



Lindheimdommen – EMD  

› Lindheim m.fl mot Norge 12.06.2012 

› Domstolen uttalte imidlertid at den ikke kunne se at det var blitt foretatt 

noen særlig vurdering av om det ved endringene i tomtefesteloven § 33 var 

blitt foretatt en rimelig avveiing av motstridende interesser når det gjaldt 

den type festeavtale som klagerne hadde. Domstolen bemerket videre at de 

særlig lave festeavgiftene klagerne mottok etter sine gamle festeavtaler i 

medhold av lovens § 33, ville bli videreført på ubestemt tid. 

Festeavgiften utgjorde for samtlige klagere mindre enn 0,25 prosent 

av tomtenes anslåtte markedsverdi. Domstolen uttalte at det i klagernes 

saker ikke synes å eksistere allmenne interesser som var tilstrekkelig 

tungtveiende til å rettferdiggjøre en så lav festeavgift, som ikke stod i 

noe forhold til den faktiske verdien av tomtene. 

 



NOU 2013: 11 Festekontrakt og folkerett 

› Om dommen fra EMD – oppsummering (side 33) 
› For det første la EMD vekt på at lovgiver ikke hadde foretatt noen særskilt 

vurdering av om tomtefesteloven § 33 gav en rimelig balanse mellom 
partenes interesser. 76  

› For det andre var festeavgiften lav og hadde ikke noen sammenheng med 
tomtens markedsverdi. 77  

› For det tredje var bestemmelsen generelt utformet, slik at det ikke var rom 
for noen individuell vurdering. 78  

› For det fjerde skjedde forlengelse med ubestemt varighet, uten noen 
mulighet for etterfølgende oppregulering av festeavgiften etter andre 
faktorer enn konsumprisindeksen. 79  

› Og for det femte - som en konsekvens av den manglende koblingen til 
tomtens markedsverdi - tilfalt økningen i tomtens realverdi festeren i 
ethvert tilfelle. 80 

 



NOU 2013: 11 Festekontrakt og folkerett 

› Om mulige løsninger 

› 1. Engangsløftmodellen 

› Engangsløft (inntil 9 000 + indeks) og deretter indeksregulering 

› 2. Prosentmodellen 

› Prosentandel av tomteverdien regulert en gang. 

› 3. Kombinasjonsmodellen 

› Prosentandel (2,5 %) av tomteverdi regulert en gang med 

minimumssats (4 000) og maksimalsats (11 000). 

› 4. Likedelingsmodellen 

› Økningen i tomtens realverdi fordeles likt mellom partene. 

› 5. Generalklausul 

 



Prop.73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven 

(festeavgift ved forlengelse m.m.) 

› (s. 44) Utvalget uttaler samtidig at tomtefesteinstituttets 
særegenheter og utviklingen på dette området i Norge gjør det 
berettiget å innføre en viss begrensning for prisnivået. Når det 
ses hen til dette, og det er tatt hensyn til at regelen etter forslaget 
skal gjelde for feste både til bolighus og fritidshus, fremstår 2,5 
prosent etter utvalgets syn som en rimelig balanse mellom 
partenes interesser.  

› Departementet foreslår som nevnt at festeavgiften ikke skal kunne 
reguleres til mer enn et høyestebeløp per år. Høyestebeløpet er i 
departementets forslag 9000 kroner, justert ved hvert årsskifte 
etter 1. januar 2002 i samsvar med endringen i pengeverdien. 
Dette svarer i 2015 til 11.378 kroner. 

 



Innst.349 L (2014-2015) Innstilling fra justiskomiteen om endringer 

i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) 

› (s. 4-5) Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, 

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, er av den oppfatning at 

satsen for en ny festeavgift bør stadfestes i lovteksten. Valget av 

sats for beregning av festeavgiften står sentralt ved 

balanseringen av hensynet til bortfesteren og hensynet til 

festeren…. 

 



Innst.349 L (2014-2015) Innstilling fra justiskomiteen om endringer 

i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) 

› (s. 4-5) Flertallet viser til at i saken hvor Norge ble dømt, viste 

EMD særlig til den lave festeavgiften som var på mindre enn 0,25 

% av markedsverdi. Rentesatsen som nå foreslås, er over 2,25 % 

høyere. Flertallet er av den oppfatning at en rentesats på 2,5 % 

kan synes å gå noe langt til bortfesters fordel. Det er etter 

flertallets mening viktig å bidra til en «fair balance» mellom fester 

og bortfester. Flertallet viser også til at det er knyttet lavere risiko til 

festetomter, og dermed forventning om lavere avkastning. Dette 

bør derfor etter flertallets mening medføre at rentesatsen 

settes til 2 %, slik at færre festetomter vil nå taket. 

 



Endringer av tomtefesteloven 

› Reglene om forlenging 

› §33 Når festetida er ute for festetomt til bustadhus eller 

fritidshus, og tomta ikkje blir innløyst etter § 32, lauper festet 

vidare på same vilkår som før, likevel slik at bortfestaren kan 

krevje regulering etter § 15 fjerde ledd. For feste som er lenga 

etter fyrste punktum, gjeld § 7 fyrste ledd om festetid. 

 

 



Endringer av tomtefesteloven 

› Reglene om innløsning 
› § 37(1) Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller 

fritidshus, skal innløysingssummen vere 25 gonger årleg festeavgift etter 
regulering på innløysingstida, om ikkje ein mindre innløysingssum er avtalt. 
Ved innløysing der innløysingstida er inne ti år eller kortare før avtala kunne 
ha vorte lengd etter § 33, kan bortfestaren krevje regulering av 
festeavgifta etter § 15 fjerde ledd på innløysingstida. Om ikkje anna er 
avtalt, kan bortfestaren likevel krevje at innløysingssummen for andre 
tomter enn dei som er festa bort på uavgrensa tid utan oppseiingsrett for 
bortfestaren, skal vere 40 prosent av tomteverdet på innløysingstida 
med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak 
eller tilskott til tiltak som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje setjast 
høgare enn det tomta kan seljast for om det berre er tillate å setje opp det 
eller dei husa som er på tomta. 

 



Endringer av tomtefesteloven 

› Reglene om justering av festeavgift 

› § 15(4) Ved lenging av feste etter § 33 kan bortfestaren krevje at den årlege 

festeavgifta blir regulert ein gong slik at ho svarer til 2 prosent av 

tomteverdet med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med 

eigne tiltak eller tilskott til tiltak som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje 

setjast høgare enn det tomta kan seljast for om det berre er tillate å setje 

opp det huset eller dei husa som er på tomta. Bortfestaren kan likevel ikkje 

krevje avgifta regulert meir enn til eit høgstebeløp om året for kvart dekar 

tomt eller til det beløpet som regulering i samsvar med pengeverdien ville 

gje. Høgstebeløpet er 9 000 kroner justert ved kvart årsskifte etter 1. januar 

2002 i samsvar med endringa i pengeverdien. 

 


