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1. Introduksjon  

  

Den faktiske situasjonen:  

Tomtefestet skal avvikles 

- Kontraktsperioden er utløpt 

- Kontrakten er sagt opp 

- Heving ved vesentlig mislighold osv.  

 

Forutsetningen: Hus og grunn er på ulike hender 

 

En «floke» som må løses opp. 



Introduksjon forts.  

Hovedregelen er rydding av tomten 

- En rett og en plikt for festeren 

- Regelen passer godt i mange tilfeller 

MEN regelen passer dårligere i andre tilfeller:  

opprydding kan være kostbart → bygget må rives 

Behov for unntaksregler 

- Hensynet til partene 

- Samfunnsøkonomiske hensyn 

 

→ Grenser for hvilket verdispille som aksepteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduksjon forts.  

Tfl. § 40: Dersom borttaking fører til at «verdiar går til spille 

i utrengsmål», kan hver av partene kreve at grunneieren 

overtar festerens bygg.  

- Grunneieren kan kreve overtakelse (frivillig overtakelse) 

- TSAFO-2010-156902 

- Festeren krever at grunneieren overtar (tvungen 

overtakelse) 

- RG 1988 s. 989 

 

Spørsmålet: Hva skal grunneieren betale for bygget?  

 

 



2. Ulike modeller for verdsettelse 

I norsk rett skiller vi mellom 

- Salgsverdien 

- Gjenanskaffelsesverdien 

- Bruksverdien  

 

Valg av verdsettelsesmåte kan ha stor betydning.  

- Påkostet hus i fraflyttingsområde: Høy 

gjenanskaffelsesverdi, men lav salgsverdi.  

- Utmarksområde med utbyggingspotensiale: Lav 

bruksverdi, men høy salgsverdi 

 

 

 



3. Tomtefestelovens løsning 

• Salgsverdien uaktuell 

• Differensiering av verdsettelsen 

– Grunneieren ønsker overtakelse: 

Gjenanskaffelsesverdien/teknisk verdi. (Alternativet 

for grunneieren er å bygge et tilsvarende hus) 

• Ikke nødvendig å gjøre fradrag for tomtens verdi 

– Grunneieren pålegges overtakelse: «Bruksverdien».  

 (Urimelig å pålegge grunneieren å betale mer enn 

 det bygget er verd for ham, jf. det påkostede huset i 

 fraflyttingsområdet.)  

• Typisk den kapitaliserte verdien av eiendommens 

avkastning med fradrag for tomtens verdi.  

 

 

 

 

 

 

 



Tomtefestelovens løsning forts.  

Problemet: Offentligrettslige restriksjoner 

→ Ikke lov å bygge et tilsvarende bygg 

• Eksempel: Zachariasbryggen 

 Den totale bruksverdien anslått til 374 millioner. 

 Tomtens verdi:40 millioner  

 Teknisk verdi: 137 millioner 

• Overtakelse til teknisk verdi vil være svært lønnsomt 

• Her oppstår 2 spørsmål:  

1) Kan festeren imøtegå grunneierens krav og kreve (den 

antatt høyere) bruksverdien?  

2) Hvordan skal fradraget for tomtens verdi i så fall 

beregnes?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ang. 1) Kan festeren imøtegå grunneierens 

krav og kreve (den antatt høyere) 

bruksverdien?  

 HR-2016-01240-A (Zachariasbryggen) 

• Dissens 3-2 

• Lagmannsretten hadde lagt til grunn at den tekniske 

verdien utgjorde «taket». Mindretallet enig.  

• Flertallet i Høyesterett mente at festeren uansett hadde 

krav på bruksverdien  

– festerens valgrett 

– festeren kan kreve den verdien som gir ham best 

uttelling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ang. 2) Beregningen av bruksverdien - 

fradraget for tomtens verdi ved offentlige 

restriksjoner 
 

• Utgangspunktet er at bruksverdien fastsettes som en 

nettostørrelse for eiendommen (Hus og tomt) med 

fradrag for tomtens verdi.  

• LG-2016-150715 (Zachariasbryggen II): Tomtens 

hypotetiske salgsverdi som råtomt på 

avviklingstidspunktet 

• I normaltilfellene (ingen endringer i offentlige 

restriksjoner) vil dette være en god løsning:  

– Faste rammer for skjønnet  

– Rimelig løsning: Grunneier får fradrag for sine reelle 

verdier 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fradrag for tomtens verdi forts.  

MEN der man ikke kan påregne offentlige tillatelser til å 

bygge et tilsvarende bygg:  

• Fradraget for råtomtverdien kan her bli svært lav 

• Eks: LG-2016-150715 (Zachariasbryggen II).  

– Råtomtverdien fastsatt til 40 mill (8-10 år før godkjent 

plan, man ville mistet en etasje osv.) 

– Forholdsmessig lite fradrag sett opp i mot den totale 

bruksverdien på 374 mill.  

– Anken er nå sluppet inn for Høyesterett.  

• Bør man her i stedet fastsette fradraget mer 

skjønnsmessig slik at tomtens verdi anslås til en 

forholdsmessig andel av den totale bruksverdien?  

 

 

 

 

 

 

 



 
Fradrag for tomtens verdi forts.- argumenter 

 Fradrag beregnet til råtomtverdien, jf. Zach II:  

• Festeren får her et uforholdsmessig stort vederlag 

– Den totale bruksverdien (nettoen) fastsettes ikke bare 

ut fra selve bygget, men også ut fra beliggenheten. 

– Avkastningen fra den bebygde eiendommen tilfaller 

nærmest utelukkende festeren 

• Rene tilfeldigheter avgjør fradraget – hvordan den 

offentligrettslige reguleringen til enhver tid er 

Fradrag for tomteverdien beregnet mer skjønnsmessig:  

• Unngår de påpekte ulempene. MEN:  

• Rettsteknisk vanskeligere - prosessdrivende  

• Ordlyden i tfl. § 41 (2): «verdet huset har for 

bortfesteren». Byggeforbud øker verdien av bygget. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Avslutning:   

• Avvikling av tomtefeste reiser mange spørsmål 

• Hva skal skje med festerens hus?  

• Når foreligger verdispille i utrengsmål? 

• Hvordan skal festerens vederlag beregnes?  

– Valget mellom teknisk verdi og bruksverdien: 

Festeren kan velge den verdsettelsen som for ham er 

mest gunstig, jf. HR-2016-01240-A 

– Legges bruksverdien til grunn, må det gjøres et 

fradrag for tomtens verdi. Hvordan dette fradraget 

skal beregnes er uavklart rettslig sett. Ankesaken 

berammet til 21.11.17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


